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outro, deplorou a atítude
do técnico da natação,' Arl
zlnho, que desentendeu-se
com o chefe da delegação
e p1esidente da CME, Fi
délis Carlos Hruschka, de
vido ao alojamento, o que
acabou por retirar essa

modalidade das competi
ções.
Schünke classific'ou es

se ato como falta de en

tendimentos e diálogo, a

crescentando que foi uma

desculpa de Arlzlnhn por
não ter elementos em con

dlções _
de competir em

igualdade de condições
com outros municípios. "O
Arizinho recebe pelo Es-'
tado e pela CME, e se

houve problemas para for
mar equipes em razão de
sua tránsferência do Bei
ra Rio' para o Baependl, é
uma questãb que .nlao cabe
a comunidade jaraguaense
e sim, ao próprio técnico,

por isso, o melhor cami
nho que tem a seguir é

pedir cfemissão da CME
para não ser mandado em

bora". E ao que nOS cons

ta, Arizitlho assim já pro
cedeu, 10gQ' após nentre

vero havido em It-ajaí.
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JARAGUA 00 SUL

(omunldade Ev,nSéllca Inicia movimento pI ampllar\ 'a Escola Jarasuá
éom espaço, exíguo, dado

o crescimento da cidade, que

obriga sehlpre rnals a expansão

'física doé estabelecimentos de

ensino para dar vazão ao nú

�ero de matrículas, o conselho
comunal Evangélico Luterano
de Jaraguá do Sul,' sentlndd a

necessidade de ampliar as a

tuais ínstalações da Escola

particular Jaraguá (ftlndªda
em 1906) e do Jardim de ln,'

fAncia Pestalozzi, está íntctan

do movimento junto à comunl

dade, alunado I e pais, no sen

tido de construir um novo pré
dio, de dois pavimentes, ' com

,839,41 m2 em cada qual. ,

o prédio atual da Escola

Jaraguá foi construído em 1920,
recebendo através dos anos,

transformações e ampliações,
enquanto o Jardim de Infância
entrou em funcionamento efe

tivo 'em março de 1950.

Na terça-feira, à noite, dia

19, os planos foram expostos,
com a participação da impren
sa. ,Já existe inclusive for-
1tada a comissão ' pró-constru
ção, presidida pelo empresárro
Vicente Donini, ' que explanou
o proje,o e as maneiras de se

611ter 081 recursos necessários

'JI8ra execução da' obra, que
dfem custo estimado, a preços

ais, de Cr$ 60 milh�s. ,

Segundo. Donirii, até' o final
iIé outubro os proj�tos das o

bras civís e toda a documen
tação , deverão estar prontos,'
para, em, novembrd, ser feito o

estllqueamento,' em' dezembro' a
fundação, em jan�lro ó primei
ro, piso, em ,fevéreiro >

EI ' seg'un
dO, piso e em março, a cober
tura do novo prédio. Isso, cla
ro, se houverem os recursos

necessá�ios, uma vei. que, a

comissão pró-construção pos
sui atualmente uma reserva de
Cr$ 8 milhÕes, para iníCio ,da
execução dos' trabalhos, ha
vendo necessidade de obter
IIerbas de outros canais, seja
municipal" estadual e' federal e,
ctambém, através de càmpa
ohas.

Ursula Müller Horst. 148 crianças, que são atendi-
As novas dependências do

Jardim de Infância terão cInco
salas de rula' e da Escola Ja
raguá, sete salas de aulas, den
tre outras instalações. Atual
mente, a Escola atende a ed�
cação de 273 alunos, em dois

nos.

I

,

I Com o novo prédio, haverá
condições de estender o currl

culo escolar da Escola Partleu-turnos, nas quatro salas que

possui, utilizando 9 profesaores
e o Jardim, por sua vez, tem

,

Ulysses Guimarães terça-feira
em Jaraguá - do Sul

,Comissões de Saúde, de oito,
municipios 'heste sábado em JS

Sessenta e oito 'pessoas cO'l1firl1laJ:am' presença e

deverão participar a partir das, 9 horas deste sábado"
do IX Encontro Regional das Comissões de Saúde, 'que
deverá reunir representantes de oito MUllicípios. O En
contro tem corno lema "unir, discutir, ,concluir e agir"

, e sera aberto às 9 horas, pára, as 9h30, haver palestra
a ser proferida pela Srta. Cecília Munari, sobre Comis-,
sões de Saúde; em seguida, às 10h15, estudo em gru

po, 11 horas plenária, ao meio ,dia almoÇQ'; 13 horas,
saída para o Parque rv'Ialwee para recreação, 14 horas,

palestra' sobre "Nívéi� de Prevenção das Doenças" pelo
Dr. Manoel Américo de Barros Filho, Secretário�Adjunto
da' Saúde. Posteriormente haverá a apresenta'ção dos
traBalhos das' Comissões de Saúde de Benedito Novo,

, Corupá, Guaramirim, Indaial, MassaraAdub�, Rio dos

·Cedros, Sehroeder e Jaraguá do Sul, e, às 16 horas,
avaliàção e encerramento.

'

Várias autoridades se farão presentes, dentre elas
o p'l'efeíto'Sigolf Schünke, que empresta todO' o apoio a

esse Eh'cóntro. Dá LBA, ,o Sr. Fernando Os,!"aldo' de
Ç)liveira, que virá da Capital especialmente para parti
cipar dos trabalhos.

Schünke obtell verbas dO�,Estado je luminárias na Capital. E deplora atitude

�pesar a 'campanha, há
tralDalhos ,na Câmara

de Vereador'es

A Câmara de Vereadores àprovöu esta semana; o

projeto-de-Iei que autoriza o Poder Exe�utivo Municipal
a contrair empréstimo no Bl:inco de Dese,nvolvimento do
Estado de 'Santa Catarina-Badesc, até no valor de Gr$
100 mil.hões, para aplicação no Progr!ima de Pavimen

tação de Baixo Custo em Áreas de Baixa Rend@-Propav,
destinado à amortização da's obras dQ pavimentação as-

,

fáltica na Rodovia. JGS:.3�6, trecho entre '�a SC-301 e,

Schroeder, com extensão de 6.017 metros (obra já ini

ciada), Rua João Januário Ayroso, com 3.256,80 metrós
'

de extensão e Rua José Theodoro iRibeiro, com 4.544,04
metros. f.s obras dessas ruas somente deverão come-

çar em 83.
'

,

,

Foi aprovada,,Jgualmente a conces,são de uma sub

ver'1Ç'ão a FERJ, no v.alor de Cr$,2 mi"lbões 800 mi,l, para
cobrir as despesas, contraídas neste ;fi'Í1al de' _'xercício e

mesmo as acumuladas., durante o ano.

,
Do vereador Heins Bartei, aprovada indicação' ao

presiderl'lle da Telesc, Douglas de Macedo Mesquita, pa
ra implantação de um te'lefone público .- "orelhão" -

,

na rua Jorge Czerniewicz, proximidades' da Lanchonete
Gaulke. E do vereador Arnoldo Schulz, deu entr.:ada

proJeto-de-lei que altera e denominá via pública. A atlial
fua '131 (João Franzner) ficará alterada para rua'Adolf

'

Püttjer, enquanto a rua, 325 recellerá o nome de João

Franzr..er, 'Pioneiro.

porcionar financiamento e

apoiotécnico ti pessoas fi
sicas de baixa renda. A
lei autorlzatlva foi aprova
da pela Câmara de Verea
dores e objetiva proporcio
nar condições do mutuârle
construir a moradia em
sua própria propriedade,
isoladamente, não em nú-

- cleo habitacional, que não
é bem aceito pela popula-

ção de Ja,raguá 'do Sul,
consoante enfatizou Sigolf
Schünke. As inscrições ao

programa de casas econô
micas serão abertas em

novembro, e, para tanto,
o engenheiro Osmar Gün
ther, da Prefeitura, fará
um estágio em Joinville, a
fim de obter informações
pormenorizadas acerca dos

procedtmentos _legais:
/ ,

'\
O Prefeito Municipal Si-

das por 7 professoras espe- If S h" k
-

cializadas. Possui três salas go c un e" em exercr-

de aula e funciona em dois tur-
elo, classificou como "mui
to produtiva'" a viagem
que empreendeu segunda
feira a Capital do Estado,
onde contactou .com ór

gãos governamentais. Jun
to a Secretaria dos Trans-

lar Jaraguá até a 8. a, série, ou
portes e Obras, tratou da

seja,' e primário completo. liberação de Cr$ 40 mi-

lhões, conseguidos através
do ex-governador Jorge
Bornhausen e que serão'
destinados as obras de im

plantação, da pavimenta-
Em visita a, Santa Catarina, o presidEfhte Racional ção asfáltica em ruas da

do PMDB, dep_utado Ulysses Guimarães, visitou terça- cidade. No Gabinete \ de
feira quatro cidades catarlnenses, onde participou de Planejamento e Ooórdena-
concentração popular. ViÁß'o dee Blumenau, em -Jaraquâ]" çäo Geral, Schünke rece-

do Sul Ulysses Guiril"Brães foi recép ionado por corre- ceu Cr$ 16 milhões, de um '

ligionários na _Ililtura da Weg II e, em careo aberto, jun- total de Cr$ 4(rC mllhâes.
tamente Bom Os candidatos apoiados pelo diretório mu-t destinados, a -Jaraquá do
nicipal, percorreu as ruas principais da cidade. Sul. E na Celese, obteve

I;,mbora tenha ficado pouçp tempo aqui, tomou par-] a' libera�ão de rnais 509 '

te de um comíclo na sede do 'diretóri do Pty1IDB, que luminárias, necessárias pa-
reuniu mais de cem, pessoas, �Ele seguil,l depois para ra a iluminação pública de
Joinville e Itajaí., 'todas as ruas da cidade,
COMiclOS \

que se somarão as" 500 em

O �MDB de Jaraguá do Sul' iniciou quípta-felra.: dla fase final de lmplantaçâo.
20, os seus comícios, 'em Rio da Luz I e Rio da Luz III. No retorno da Capital, eon
Neste sábado, serão no Salão João Pessoa e na \ Casa ,forme declarações' presta
Comercial Aladln Reitz (Nova Brasília); terça,felra, no das ao "Correio do Povo"
Salão da Igreja ,São Pedro (Garibaldi) e no Salão da 'e '''Rádio Jaraguá", o

Igreja de Ribeirão' Grande da Luz (Sons Tlfa); quarta- 'Prefeito Municipal visitOu
feira, no Bar do Anselmo (Ilha da F:igueirQ) e no Sa- o alojamento da delegação
Ião Amizade; 5;a feira, no Salão Cruzeiro (Santa Luzia) de Jaraguá do Sul, em lta-
e no Salão Sio Jgäo (Vila C�artres); sexta-feira, na ja'í., nos Jogos Abertos, ' CASAS ECON9MICAS (

Ca�,a C�. Gea;iJ,lo �iI e CVI1 Q!.W'q JQpaLAiPda"a" - "G,,ªltsjf.�caQdo, de.�ucMJen- _ . +,��feitur� Municipal e
eonftrrnàr e, no dia, '30, (10 Salão <;Ia Estr:eIIa, êm 'lJerelJ te" 'e onde destacou o de- a Caixa,' Econômioa Fede-

I Ramos. ", sempenho do atletismo, ci" ral, celebraram qúarta-fei
clismo e bolã.o, ,que obti-' ra, convênio de adesão, ao
vetam mecfalhas:, Se de programa de casas econô.
,um lado houve ehi)giós, por micas" que, objetiva pro'

EJuse' Implanta redes de eletrlflca�lo
no Vale do Itapocu

-,

Segundo lnforrnaçõesdo
vice-presidente da Eletrifi
cação Rural de Santa Ca
tarina, Paulo R o b e' r t o
Bauer, a' empresa vem rea

lizando em municípios do
Vale do Itapocu, uma série
de obras previstas no pro
grama do atual Governo,
de estender a energia elé-.
trica ao homem do cam

po. Em. Coru�, ',a Erusc
tem os levarífämentos con

cluídos para I,mCIO ime
diato, de aproximadamen
te 8' qullömetros de redes
de eletrlftcação rural, que
beneficiar-ão 30 famílias
das localidades de Garra-
'fão, Tlfa Palmitos, Agua
Morna, Caimão, Tifa dos
Russos e .:rifa Três Reis. '

Em Guararrlirim';" além
dos 28 quilômetros de
,rede em fase, final de
construção '(Estrada CriS
tina, Barra Bruederthal,
Estrada Tibagi, Estrada Se
renata ,e Estrada Ponta

Comprida do Sul), a Erusc,
de aco'rdo' com � o seu' vi-

,

ce-presider:-té._:. dará início
-

,

a ampliação da linha Ti

bagi-Putanga, extensão de
8 quilômetros, benefician
do 26 famílias� E na últi
ma sexta-feira, em Schroe-;
der, foram inauguradas ás

Ifnhas de Rio Silvado, e
Rio 'Camaradas, com a

presença de autoridades

rural

daquele município' e os be
neficiados, havendo lnclu

si�e churrascada para co

memorar o acontecimento.

BAUER INTERNADO·
.....

,

Paulo' Roberto Bauer,
que é filho do prefeito Vic
tor Bauer, atualmente -a

fastado da Prefettura por
problemas de saúde, �isse
à reportagem em data de
ontem que na quinta-feira"
o prefeito tltular de Jara
guá do Sul realizou em
São Paulo, o exame de
tomografia (radiografia pro
cessada por computador),
através do qual se 'preten
de localizar o ponto .qae
está originando' o mal $
tadö 'de saúde. de Vleter
Bauer. Detectado o mal,
ele ser�' submetido a uma

intervenção cirúrgica em

GUritiba, emde 'está inter
nado no Hospital Nossa
Senhora das Graças, sob
O'S cuidados do urologista
Dr. Adir S. MouIiAari.,
'De acordo com Paulo

Rôberto, a doença de seu

pais inspira muitos cuida
dos, todavia, consoante in

formações do rnédico res

ponsável tem condições de
cura total. Pelo menos du-

I rante 20 dias ficàrá afas
tado de qualquer tipo de
atividade.
.jI

mas p,recisa ainda de, ,ajuda

te, está novamemte enxergan
do. Sua' operação 'envolveu
toda a comunidade do Vale do

Itapocu, que fltravés de campa- I
A, mlJnicipaliEla�e guarami

nha encetada pelo Consélho rense concluiu a aberturli da

Comunitário de Guarami'rim, estrada da Corticeira, de 6,5

arrecadou os recursos necessã-
f

quilômetros, ligando a locah
rios para a cobertura das des-' dade até a SC-301, vindo' a

pesas, superiores a <lois mi-' tender ,reivindicação dos mora

Ihôes ,:de cruzeiros. dores. Essa região é grande
produtorá de atroz"

'Matias Junkes, jovem de 16

anos, de Ponta Comprida, �ua
ramlnm, acometido de tétano

e que perdeu a visão, foi suo

metido a cirurgia rio Instituto

Hilton Rocha, em Belo Horizpn-

Uma campanha já prevista,
ê a do tijolo, executada pelos
pais' e alunos quê "frequentam
Escola ,e o Jardim. Eles r�

e'berão, para distribuição jun
o, a comunidade, um prospec
impresso gratuitamente pela
'f4 f I c a' Avenida, que ex-

1

ana "detalhes do emp�é�ndi- ,Ai:ndá e�te' ano será instalado
nto. Para o dia 11 de"de- '

p. L' II'bro, festa de encerra'mento • ',O , ,roJeto, ogos,
o ano letivo, com os pais de
tunes, em torno de 450 farrlí- Öbf�tivando habilitar, a nívél de 2.0 grau, professo-
ras e, além disso, o livro ouro, res de 1 a. a 4a., série, não :titulados que estejam atuan-
enda de bilhétes de ri,fa, bin- do nas três redes de ensino, 'mediante ensinO' individua
o (previsto para 83) �,como lizàdo à distância e de rrióulos de ensiho, a ,19a. Ucre
ftill'ia alternativ� de obter deverá /implantar ainda este ano, o; ProJeto bogos'" fi. 80' nha" 'usen em q'uatro�ios financeiros que viaaili. Cinquenta e dois candidatos dé' cinco municípios fize-

' , ,�r '.,
"

ze a construção, empréstimo ram a sua pré-inserição e dià 25 ptóx'rrno, às'14 horás, munieipi'os" do Vale do Itapocu
COIllPulsório junto aos, pais do� na sede .da Ucre, será real'izai:fó 'o téste oe -sel'éção dos, A campanha.' na, entanto,

alunos. '

'

" ,candidatos inscritos, bem como'(faqueles que ,até esta prossegue, uma vez que o' tra-

, ',.,' - �

\.
' t�mento requer continuidade,

,

'1 ''data 'Se ,inscreveren:L'
'

.

"

,', '\, ,

' O ex-govern��Qr Jorge Bornhausen, candidato ao

PRó�eONSTRUÇAO:, :'" AtiÍlstalaçã'O dó:çur;seestá, previstä"p"'ara 'este, ano Senado Federal 'pelo PDS, hOJ'e J'á no� Estados Unidos para a total recuperação da vi- 'Em 1.p, de'outubro, entro�
,

I á '18 30 d .J " são" segundo o Professar Es- ,em, vig'or, a. lei que concede au-
, ," ,

.,

'"e,sua duraÇão'osci ar. entre! e·' ,.meses, e acorl:lo' 'onde, acompanha () 'tratamento 'de saúde de' seu filho
d d

' 'b"lid d" d 'd s'sta I"\s ' meraldo ,Chiodini, presidente do mento ao funcionalismo públi-
• A comissão pró-canstrução � oom a capaci à e e pOSSI I a e .e ca a Gur I

" '7" Irineu, participou e I;Ima sérf� de contactos políticos e
'

das hovas instalàçÕes da' Esco- recursos pàrá ,co,l:>er.twra deste ci:Jrsâ '�ão' Ü'riün�os 'de um, programa, de comícios programados' pelo" seu partido,
Conselho Comunitário da vizi- co municipal� na razã� de 35%,

Pal'iticular Jaraguâ e Ja�dl'm convênio entre a Sé�r,etar!a,da.,;EélÍ;lCaç'ã(i)"e',õ MEC'in-
e,m. vários, m,u.n'ié,ípi,os,:,' No Vale" do Itanöcu, domingo,'vi�

nha cidade. totalizando 100% somen�e es:.,

"- ", � 'te ano� já que anteriormente
e Infância Pesfalôzzi, ratifica-

' teirame'nte gr�fuito para' er c�rslsta. sitpu quatro muniCiplos�,
'

'

"

VERBA A' APAE os funcionários haviam recebi-

pelQ Conselho' Comunal, tem'
'

'

',., ,. ,.'
'

'

,Ç)e manhã, juntamente com' 'Esper;idião Amil;l e ou-
do 30%, em janeito e 35% em

COIllO presidente'
,

Vlcen'te' Donl�' "i PRACIt,lHAe r.aWrNQVO PRAZ'Ó :e�RA' H.�JI-n.;AFiE!,,-,�E .À"
tros, candidatos a targos ,e.te'tivos, em novembrp, parti-

o deputado Nagib Zattar, ,

,.
,\ " ,QÜAliI1ADE DE' PENSIONISTA ",� ,"" I

' "
, " ' - , doau recentemente Cr$ 100, mil maio. E em Janeiro de 83, a'

nl, 'ice-presidente Laurita Kars-
' r ' :! ' ",['", '.ci,pou d,a missa

�çÓÓ1,emoratlva 80_�inquentenário de fUn- ,

Já está em vigor, após sariQjC)hada peló góveróad9r .Ii�ririíql,le � A I' S' d n' d J a APAE de Jaraguâ do Sul, em Câmara já aprovou novo au-

n Weege, secretária Evelina
C6rdbva-e publicada no-'JÓrgã<t,ofiC!ÍI�.,�C!;'��o;�a '�!ll"6.150,, de, d,ação d� ,E�c9(ª, _po.$t6,ca' agra o voração ,e esus

razão dó gr,�,nde., trabalho, em mento ,salariat de 40%.

roeder Rueckel1; tesCi)urei� 21 de setembro, que estabelece novo, prazo paFa' habllita,çao, à, dt:cla- eAaJ.eija ,que' $8 ,�eguIU" as ,gu�ls, reuniram:�i1hares de .
.

Irineu Pasold' e" membros' 'ração da qüà�dade:de pensionistas,. :t��, da pái1:e' do, ,ex�co�b�te!1te, '�éssOas. Ã, t�rde'�steve:'t em '"Sch'roeder �nde f.ez fQU- -_---".....--_---_---------�

Seguintes pessoas: Adelmar Ela 'SeguncrlfGuerrà Mundial, como (Je seus sucessores, excluldo o di;� , njáo na Prefeitura e participou também de UlT!a festa pa- M E 'e INAUGURA POSTO DE VENDAS EM' JOINVILLE
' '

Eggert, Ca�la 'Haake 'Mày- reito dos menores. O prazo é de 9Q dias, contado da �ata da pu- roquial; em Massaranduba esteve n�róa fest,a Infantil ",

, 'Cláudio Doegô, Denise" Pa-� ,llIfca,ção da, lei -,. 22. de setembro -, para o Interflssado s� ha-
rogramada pela Municipalidade e compareceu em um

'

Através de um convênio assinado entre o MEC, UFSC e

'kàr' Luéders, Edmundo Wille,' ��.L�a�7::t���a!ã��a�P:r�:����r�aoL�:r:lt:"�;,�n�frc��, �:nJ�n�� \ comíCiO em I Braça do Norte e, finalment�; em Guara- .Funda�o �aéional do Material escolar, foi Inaugurado ontem, em

Edso� Carlos Schulz,' Lolita ,parte do' ex-comlfateíite, ,como de seus, suce�sores, exclUido o mirim, onde fez. na Prefeitura, I'euril_ão com, mais de �oinvllle", {,Im b��' mori�d�' p?Sto, c;le vendas de maferl�ls. dldAtl-

M
.

direito de menore,s.
'

'

s Na oportu-idade recebeu placa de' prata cos e ol:l��s de hteratur.a br!is!leirll. _A 5.�,;,!C:r:t!L�e JOJnvdle eß

azureehen, Nélson Luiz Leh- São�';atingidos por esse dispositiv(,} e s,:!jeitos ,a novos estu-,
cem pe�s�a .. I' I

n

h
'

. t'. b
',' "_'"p19:a UCRE ·de Jaraguá' ,!o Sul �stao liabl!ltadl!.:; .par� � cOlJlpra 'c�

, Illann,;Norberto Knae��I, Pas- 'dos. os P,�did.'ps de pensã,ii in.curso�. !la,.qec�.,d�nqia, I e, já" d,;e,,;da,men-. ,dÇ> m,aglsteno oc� ,I, em r�con, eCHTlen o �os,' ?!l� ser ,desses maj:eriais que serao vendldo� 'aypreço,s aceSSlveIS", para

tor Ingo Piske, Ud� Wagner e te processados na Secretan,a da Justl,ça.� :' '," ,'. ;'Viços-prestados' à'·�ducaçao'du.ran��'Q, �elJ �ov�,rllo� , atendime,nto pri!!cipaJ'lJIe,nte ,ao aluno' care�!e; "" "
'

;:l> " .�::,'

't• .'

,prol do excepcional de toda fi

I região. Nagib é o representan
,

te ,de Guaramirim na Assem-

bléia Legislativà, município que

tem 9 crianças excepcionais na

APAE local.

ABERTURA DE ESTRADA

fUNCIONALISMO: 1�
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Gente & Inforntaçõet:���,
,

,

' ,

.�'�p� �

'\ � p�I�'/P�s�.�gem de,'
CASóRIOS NA' AGENDA . ;::Y-? �an[Y�r.�ário é,
O ..

'

Mt' S-'
1iäns Gerhard May

_' ,.

" �'_ ' nLe.�, na ,a r:'Z ao ,,;zi��_e,:l(:::PrefeitG, de',Amanha, dla.24, promo Sebastiao,e\na,.ComunkiJa,,' 'cl' 'S'I' E d"
ç�o �a;:; Loja� Breith�upf' , d� Sã� LUi�[ ? enlace m�: '9�idÓ�Úo ��ru��en.e ,19." UCRE, 0., "Gr,snde , �rlmomal des Jovens Dl!Ilcl méndadoe- �.,P��seio C1Cl.í'stico, com lIiIÍ- ,dio LUiz �<,,:g� 'e;'Ad�líri!=, que' está' 'e�'�

. .cío às: 7h30. Largada 'na Homburg e de M?aêir Cha- vitória do PDS �mn.
'. r�a\ RelllOld,o Raw, ,.d�f���- ves e.Cle�sa Fátima Koch. nlclplo. No día 1:'.!.;t P ".§!l:!pera.1ercado ,,�rel- E hoje, dla 23, todos na Axel Boss diret
t�!iu�t e, .cIjeQ�da ?o �a�-' _Matl1iz de: 17 horas 7.,,?ori- dústrías R�unida:rfp�ndl, c�� �arta dls,rJ�u�- val

. �uettge� ,e Llhana tante cumpriment dIça0 de prem.'os, ,entre bl�l- , Rue�l�er, LUI� M�ehado' ,e .anlversârlo,
a o

, eleta, ' camlsetas, bonés, , Veromca Marklewlcz, Gen- .

troféu�, a.lérn' de pip-oca, . tll .Alegre e Isabel Negehr- r

'CAN'aIDATO'S .,

algodão doce, balas, e ou- hon; 1S' horas _:_ Va!mor
real Danna ' tras, guloseimas, tudo gr�- PíCGÖI'i e M�ria !Li Dalag- PREOCUPADOS

Jara- 'Dia 10"de outubro' tuito para a petizada, É de nolo e, às, 20· " horas '''-

Cleiton, filho de. .:Júlió (Célia) fato mUi,to importante e . F,lá�io L." 'Ar-tl:lr e Magáli
da Silva sadia tal :

promoção, pela Rita Mah�tld; )';Ia, I'greja
Rodri-' Dia 1'1 de outubro ,I, qual cumprtmentamos- os tEvanfJéliGa, ,ce.11I1irO'; à�' ,17

floseh, fiJ�a de lvo (Elftida) orqanfzaderes, Ihonas,., :lWaldir Matnias e
.

Zenriemberg,
'

Dulce Maria, Silveira," ,

'

, Christiény, �ilhá de� 'Pedra ,MESTRES SE '

{Célia) Nahs
'

. CONFRATERNIZAM
"
EM BLÚMENAU

t,

Di� '12 (Ie outubro ,

' .'

. AdanÍo, filho de José,'(,Mafia) Por ocasião da passa- • Oaso ds irmãos'; 'Borba
,

Correia
"

,
.

'gern do, ,dia 15 de outubro, tenham colocado uma de
Janarna, ,filha, de Elmir (Cris- dediCado 'ao .. profes�or, suas músicas' para a gran-
.'� mestries de toda a micror··, de frinal. na

I 'noite de hoje,:�:�� D:eg:�;��rb cc'
,região partiEiparam no, '�rês' ôl11ibus de 'Jaraguá do

, Juliano, filho de Sebastião Parque �a Malwee: da pro- Sul segtJirão a Blumenau
(Teresinha) Parma"

' gramaçao, .espeCialmente i para dar, força' aos artistas

"

. 0dlrlei, f,ilhe de Osnihilo (Lp- elaborada" .qu� constou.,de,' ..éá1da;city,. poilS que,-as 12
I

I ,culto. ecum,.e,.,mpo ...,chulir.as- ,,,oançõe,s.dql!le,,'ser.ão ,il'ilter�..'
, rO,. G atZ ',' ;

d dFabi!lna.� filhà de �delino (Ru.' �a a e pratica ..

,
eªp.ortlva., .pretadas, selião, também

,,:ni!da) Lànge, ,_,
! ,.gravQdastem, dtisae. Ante�

Dia 14 de outulfl'o
, FESTA lJ9 S1!MIN�RIO i" cdessa segunda ;,elimiilató�

, Lilian.' fiilh� de .lLuc,�nio '(Ell!í-
.

, " ". " � ,r " ,." i, '",

,

ria,,, estavam bastalilte� oti-
na lia� Demarchi' ,;, E t 'L"·d,r·'l"'';· :·'00" 'b"'1 f mis.tas .ednclusive,@ Agos�.

,
.

" s, eve e a�o mUi " 0-
·t· h ' ,,'. ce;::," Adernir, filho d� iflmiro (A�i. nlta' é·I'ÕrganizaCla;"à'''festa \J\p'f.I 0I 'tpens'f&:' 'ernI '�:Idili a '�o

I) M
.

d'· t' ",,-. ',.L.,. f
' alll ,o no. ma o anol

"
'a aas�, i O" emClJwen �iIlITl6."'1iRi" un'"' ":'��� �1, ,�,.,

.,'
_ '

,: Cáries, filho (dl3 J��rgio
. �S}l- 'dação 'do Semiinário Sagra. pr?��,rar. apoIo ,e. gr�avar .

Je�e) Cunha ,,'
, <".

I, do Coraç.ão de' Jesus, de mU�Hcas, �-,!as. (Val fn�l1iI�
. Dia 15 de outubllq,·..,

'

Corupá, que reuniu milha- garoto.'
'. Luciana, filha de "José (Maria> _' tes de 'pessoas provindas -, o .;'. ti' �,'I �,.-,,� I � ,

,Faustino .
, ',de. todo'o: IEstado "e' Ra'ís,,: ,.�ESTI"AL

Irio, filho de l.rio (Ger;ta) Enll-
,
Proeminentes ' figuras' da UNIVERSITÁRIO

mann
'

área,,;. po'líti6ã
"

Dia 16' de outubro
Ana, filha de· .Alcides (Célia�

�rrto,n SJinghen
S�: ,ij�clo 'MOner

D
·

" r'
.

.<'
. M�,rcia "Mara �e ,Älmeida,

,

. _IVerSOS .'

Làpa-PR. ,
�

I

- .......��:-:"":'7�""':""""�--��-..........���,...."..........,J..._---: "

.

AIl!é1i� $çheuer
'. L,UZi�)N.a�:c", /'. \_

, Margot..Mltlrl� Holler I

,Dia 28'de'oQtubro 'i' ':".
,

'Sr· Ângelo pradi ' ,.
, Fldélis Lerizl

'

. Dia '29 c{e::outUbio ..� � ,

Sra.'.'(1� Zettef'Schmô'ckel"em
Curitiba ;':, .

Sr. Ll}uJ;o .Braga.,. ,. ,

. Sr- GÓmeAdadgr",AI�im Seidel,
I' em Corupá . í.' ) ,.

p-:---:--.-�-�---���....�...�_.,:",,_��, ",

-

Úárlà IÄ�É.\l-ecíll�( Teixeira, em

, '" ,,� ,.,""'�,?, .. ,...,' ,
. '_ JOimiille',d':, �..:: .. o ',.

FLbRICULTURÁ 'PRINCIP-E" _', '\' :,�';' ,.,,�t.����.,\iva. Mindô"Wolski
---____'--:-,,:-""---c�-.�.:.:'-:-�;;"':'C-L ,rflt � ,",2-' t\"," �";'''".. I t·, �r\ .. ,: _�,!." � I;

,., -'. . ,
'

- -,. .�"� 'lzaTla' Margarida'" Behz '. " ..

.

.'
, ...

" St.'"' 'Lbrti"õ' 'fla'ge�rn.... «,'

Sra. Erotides ,. Krause,
Aos aniversariantes, eis cumpri.
mentos desta fGllila '.

.

Onde

RESTAURA�"" . LANÇ.ttONe:rE' �'VAMNDAO"

Refelç�es cornerctete- e 'a" La Cart.;t ....... Lan�hes '

Especialidad�, em pl;zzasn_;_ aperltives em. geral

:N,fdslca ao· vivo .s sextas-feiras

Av. G�túlio y�rga�, 36 __ Järag�á I d� "Sul
, , '

Santa Catarina.

".

...

.

Rua Bertha,Weege, 2��00 - Ba�ra do Rio Ce�ro
• , :- J -, �

, ,Em 15 de n9vembro.. , Eg�n Schroeder
(S:hreedioha), candid�to. ',8.: .:v'ßre'ador ,pelo, PMDBr '

,ß. SG01, espera o voto con�pi�n�e dos �eus �migos.

Rel�gios. 'cristai's,' violões é 8r1iigos finôS ·pára. pre- .

sentes,. em tOdas-as·Qcasiies'é'com-Q· "
'

.., ::�.:.':7'...�._.,..; � 'l" " ....... • _. -�'t�_.

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

"
�,

,1!A"ZNASl'ER - 'O SEU'�. RE�OJOEIRO

4fJe tudo lhe faz ;pára' s�rvir bem.' ,

Fica na Mal. Q�ê�d;rp, :�.

"

,

, '

,Fazem anos hoje: 23
'

Dia 1.° de outUbro
St. Sebastião Ayroso '. R�j�àne,'" ;filha dê' FrancTscQ

, Sra. Rosa da Costa Meter, em '

, �Lúcia) Schnalder' , ,l;
,

,
.

,

Estrad;i' ltepoeu
'

'

Dia' 04 dê outubro<" "i','
-

4 Sr, MaUfg"Sckll)a, em'Cufiti� leàndro, filhó de Ivo (Rosa)
ba Reichert·, ,In ,;',

Gàrota Suely Hornburg Carla; filha de' Luiz (9hri.�ta)
S�a. Renilda Kelaer' Se,ick de Morais
Sr. Albano Stephal'li

.'

Dia 05 de outubro
F�em an�� 'di»mlngô'�

•

Cla'udiane, 'filha "d�
,

Sr, Hans Gerhard Ml;lyer ,(Clarmem) 'Draeger
,Sra. Tereza, esposa •. do Sr. Dia 06 ,de outubro

Gerlno Ponticelli I NHton, "filho de Conrad (Ger-
, Marià, Moreira, em Itapacl'zi� trndes) Hackbarth
ntm ...� � 'I"'i<':l DIL 01 de 'outúbro

'orne B'ettl "'Fach!ni, 'em' -Luii'
.

iSâmãJa, f,ilha ä'é'beVäríir (Au-
Alves

.

PASSE,Q' CICLlSTI.CO
.

,

Sr. Ivo Wes·tpllal, em '

guazinliJo, '

.

,� , R�sana 'Adélla Gomes
,

Al:lli��' Mariá 'Zieionká
g,l:Ies
Kristian Erdmann

Dia 2� de ,outubro
Marià dos Santos

.

Orlando :Wacke'rhagen
'Neusa' M. Maba

Sal(!te !'!'I;lr;ia Schmidt,
'Dia 26. de outubro

, I

.' Sr. Otaviano Tissi,
. em Nereu

"Ramos ,: " �,

'Sra: Alz.ira pràdi
,

.
Waldir Armando Meier

Garot� CUene �átia Lange
1" AUtol1i 1:.. Natldelil.,', ..
"Dia 27 de outubro'

'. '

�ra. ftilc;!a �a Silwa

1 1

S.R. 'JOAO ,H.O�t�R. ,:
"

ii -

Bio

são dos ir-

mãós Borbá":"':" , "Renàs�
j.3 t.:J '

, ".

cer" de Agostinho, "Pran-
to de um Sambista" e,·"Oe'

Mão", .�!l.Durv�I"1

92

MARÀNATHA,ABERTA, CORREIO INFO�MÄTIVO
<

• �

l:\Jeste domingo, dia 24,
. COII/IUNIDÀDE CATÓL:lCA:�1), . Para melhor afep'

,em ,.Campo" ,AI,egr.e,. ,a "2�a .."d;irJPento ao públ,ice, o expedi.ente. pàroquiaJ . foi alter.a�o,
Ma�C!Qa"tpa,,)\berJa cJfl Olo- .

ticando, doravant�, a ,sec::retari� fechada aos domingl),s·
cese de Joi!lvill�,. que de- j Em cpntrapartida,' d� �egunda a 'sexta�feira, o horário
verá ,,:�uQJ'� celpitenas dé q ser:á da� � às ,1�h�Omin e'das 14 às 19 horás, isto pa'
jovens de, Jaraguá do Sul' r{!'.61�e fiaJa..centliçoes daqu�!�s que �rabalham nas el",'
e, .cIemais P�!0quias 'o da, f?r��as_ r�c...��er.em informações�) pagamen"to do' ce(l�ésl-
Dioces�; "í..�i ,f,.� �

. mR,�l?���",ntaç�o � inscriç.i��\ de .éursos.
' ?).,J'i)18r2

.

'

, ; ?;� J)�o��lJ1bro! Frnades, cal, numa terç,a-feira. Comq el!'
DO BAEPEN 11,,1. 1!, ,. a�os ant�riores, haverá uma, m.�ssa no Cemi:t�rio MUpl-
Presidente Haroido Ris- clpal,

. prpgrljllQada, p'ar-a �s 9: ,fioras. 3,). HOle e aroa'
nhã, 23' e 24, a pr:lmelra Jes� de, SãÇ)'lqrist�y��,�1lfIltow, do. Baependi, infor- Três Rios do; Norte. E$t& ,á 'á' mais nova Comunidade"

��red9de'�nc����:e�i�e d� � injçiadª �,aJ d��@g03't��� �lieFtura _da festa acontece/á
bolão. e do' ani�ersáFio do

. ,�s. 16 �orfsr çom. proct$.$ao· ,e ,�,�nçao dos caliFOS.
. �).

,

[ãmbr.amos que ,atá .o, dia .i4 '!� novembro estão abertaSchibe,"seiá'no dia 3 de d'e- matrículas palilt fi) curse éiI� :pr�paração ao casamelJ�O,'zembr�q,.. ,�9m ,:.9 x.;G,upo que:�e!à ô'�último: do ano e 'quê será'reàliz;;tdo dia� de
Evel1ltQ"cd�:,Por'JtQ) �le.gr:ß· r'iovélißl)ro,ltf', �! . ", " r ".",�ffi "

l_f.Ifó�mQp' tarn��Il}'·,!ilM�s�- fWH$;ai:) �'á1�':'1 ,;fi;lr11':; .

'" : j, ;

"JTla",oa_�.p:r�xir:tHI,JPJc!�Jl1-.e , ,iel;;Cj)MU"I�ADÊ.\EV:A:N_4'CA: Cultos - a�an�ã,·as obras do porta0 de a- l dia..94.1em Jarcaguá. às 8h3.0'-e'. 19h; em'Três RIOS ao
.

ce,�sq ..ª9! çluJ�ft e lA� cons';' Norte às 'Sh3.0 e, em João Pessoa e Rua Joinville' às �O
trução ��!,;bfJ.x: de est�ci,Q- horas; 2�. Feram 'contemplados dupante 1ã';c�ur�as��2�nam.en}o, � qt,l,�,ea.;R�rtlr de . real'izada sábado. as $egulntes pessoas:, Marclo' VV'!s,,1.P� de.-:.oowel'l'iBJiG;.o a.,u�nila- ehrei, -Carlos A:' Meier, Ricardo Blei, Bernardo LemfeJs.
ção da- piscina pelos asso- Werner Schuster, Arnaldo,'Lemke, Sild� Klàiln, AIGir�F.
ciados .só será permitida Conzaú;ii :Oá�os..-tAlexandre Eggen e'�C�l1tla Weldt::r', �).
com nove, exàme médico, Come'çou dia 20. e encerra-se festivam.;tnte dia 24,' a�a'
cilj9" �i�J(çt, Repera ,.s�r re- !mhã,i'e� Novo Hamburgo-RS, G i'�J.I � Çer:tçíl'i:o G�r;�1 �a,tiradd,:,·.,a ,'se'�retártai

.

ao '

I.grela.· participam 96 delegadós, dos 32. distritos pa
p.reço. de, seiscentos man- igr,eja de todo o BJ:'asil, sendo que do distrito de Ja:
gos. " <,,� f�rag8� dó· Sul,- estio presentes 'os delegados Irineu Ra

'. '; sold, Marçws Mo�r e P�stor: logo 'Plske. 4). A com,u'

POliCIAIS" ·CIVIS,,.. � '��,::-,,�' j.dtl��!!IíJfl'1 ,.';:Saritä" Luzia. te,allza a sua festa .amllal
,

_ _

'. ias
..
23 e 24/10, no Salão C�"ªª., ;daquela comumdade.

No Parque., Ma��e�;, .dt
.

! "!'� �'iOlll'f ;,,:. ,

: ��� 1'>'. '. '.;;,rt:"L �, .

"

. 15"à r1oite: pOlidr�i�2�.�, .. ,
."w':"C'Aa1:��, "'CJt'�;4�flA�U�;�9�filme,"�ois-.�.p-.de Jaragua ç:lo Sul, j "

-

ica,$;� ...qy'e�';}.�, tn�s:çena,!..�§,�exo expliCito �o fl.lme.

.

' yille ,e Blumenau e "!lnpél'j@ €lÖs. ' êioSfr"S' t��> os demais .naclonals. e
ram eliltretiç:los à base e, :estrangeires' ((O 1'fIênero já �xíbl-dos, está em .cartaz 1;10
muitos comes e �ebes, Cioe Jaraguá desde quinta-feIra �é .0 dia 29, em 1iod��
além de Jqgos de futebol

,
os Iilor.ár,j(�s de 'exIbIção. Á afluêocià ,�do·,públrieo Item·lil'

de s�lã,ó, em �nco�trp já do enorme .. ,

." I .'

tra.diciO'nal e. qUe O'bjetiva
a"maiO'r·inte'gr.àção ·e" dO'n- .•

fratérnizàéã'o "entre' â' pólí-
,
• '

"11'cia civil da Í"�gião. '

_

' .

" j'

, �':""kohfbâbh": � �,'>oJUß.erIÍiotor?;)·
'

,j " ' • ,
�.,) �

''t I'
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CõÃflEIO 00 POVO -- Jaragué do Sul-SC' SEMANA DE 23 a 29 DE OUTUBRO DE 1982

Proclamas deCasall1ento
,

--- /..

Edital nO 12.826 de 13.10-1982.
,

.Ót
.

"ARIO F!fA.NCENER E MARIA �OI.:.ORES PICCININI -

ele, brasileiro, solteiro,. ?peráne, natural de Guaranil

rilll neste Estado, domlclllado e residente em Estrada

No�a, neste' distrito, filho de Evaristo F-rancener e de
Maria Guesser Francen�r. __.. Ela, brasllelra, solteira,
operária, natural de LUIs Alves, neste Estado, domi

ciliada e residente em Guaramirim; neste Estado,
filha de Justo Plccinlnl e de Adelaide Stringarj Plcci-"

nini.
I

Edital nO 12.827 de 13-10-1.982. .' .

VILMAR FRANZEN E ROSÄNGELA D.A GRAÇA FLOR -

Ele, brasileiro, solteiro, op�rá!io, natural de Vidal
Ralllos, neste Estado, domiciliado e residente em

Santa Luzia, n�stà distrito, filho de Ivo Franzen e de
Rosalina Schreiber. franzem. - Ela, braallelra, saltei-

· ra, operária, natural de.Jaraguâ do Sul domiciliada e

residente em Santa buzla, neste distrito, filha de Luiz
Fiar e de Alvira Bizoni Flor. .

· Edital r{J 12.828 de 14-10-1982.
.

V�LDEMIRO VöLZ E EDI :KRESSIN - Ele, brasileiro,
solt�iro, servente, natural de Massaranduba; neste

Estado, domiciliado e residente ne. Rua Pastor Alberto
Schneider, .

nesta cidade, filho de Reinoldo Völz e de
liii Alma Bosse Võlz. - Ela, brasileira, solteira, cos
tureira, natural de Jaraguá do Sul,' domiciliada e re

sidente na Rua Quilherme Weege, nesta cidade, filha
de Erich Kressin e de Erica Grossklags Kressln. .

Edital nO 12.829 de 14-10-1982.

JAIR .ROWE E SANDRA SUELf BORBA - Ele, brasl- .

.

leiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural de Alto
.paraná, Paraná, domíciliado e residente na Rua Uru

guai . nO 134, nesta cidade, filho de Eberha�d Rowe e

.de Gisela: Eichinger Rowe. - Ela, brasileira, solteira,
bancária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e re

sidente na R�a Ele()doro Borges, nO 129, nesta cida
de, filha de Claudio Borba e de Maria de Lurdes
Spengler Borba. !c...LJiW

Edital nO 12·830. de 14-10�1982.
.FRANCISCO STINGHEN E DE.,.ISE DALLERI ....... Ele,
brasileiro, solteiro, padeiro, natural de Jaraguá do

· Sul, domiciliado e residente na Rua 'Angelo Rubini,
nesta cidade, filho de Olegário Stinghen e de Tereza
'Séheuer Stinghen. - Ela, brasileira, solteira, borda
delra, natural de 'São Bento do Sul, neste

.

Estado,
domiciliada e residente na Rua Domingos Demarchi,
nesta cidade, fllha de Esperio Dalleri e de Sylvia
O,alleri.

Edital nO 12·831 de 14-:10-1982.
CÓPIA RECEBIDA' DO CARTÓRIO DE GUARAMIRIM,
NESTE ESTADO
ODINOR LUIZ MORETT!' E MARIA DEOLANDA' SI
QUEIRA - Ele, brasllelro.. solteiro, motorista,' natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Ne
reu Ramos, neste distrito, filho de José .Moretti e de
Layr Demarte Moretti. - Ela, bráslleíra, solteira,
costureira, natural de Itaió-ltalóPQlis, neste Estado,
domiciliada e residente em Guaramirim, neste 'Esta-

, do, filha de João Siqueira e de Frida Cidral Siqueira.

Edital nO 12.836 de 18-10-1982.
AUTUR KLEMZ E ANA DA COSTA - Ele brasileiro
solteiro, pintor, natural 'de Massaranduba: neste Es�
tado, domitiliado e residente na Rua Antonio Carlos
Ferreira, nesta cidade, filho de Alfredo Klemz e de
Erica Pomerehlng KI.emz. - Ela, brasileira, solteira,

.

auxíllar de escritório, natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente na Rua Victor Rosenberg, nesta
cidade, filha de João Manoel da Costa e' de Gerta
Bruch da Costa.

Edital pO 12.837 d. 19-10-1982.
WILFRIED ROEDER E· NEULCr LOIZA DA CUNHA
Ele, brasllelro, solteiro, servente, natural de Jaraguá

.

do. Sul, domiciliado e residente em Rio Cêrro II,
neste distrito, filho de Wigando Roeder e de Linda
Viergutz Roeder. ......, Ela, brasileira, solteira, costu

reira, natural de Guaramirim, neste Estado, domtel
liada e residente em Itapocuzinho, neste distrito, fi-'
lha 'de Evanezio da Cunha e- de Maria Moreira da
Cunha.
.' '�

.

/

Edital nO 12·832 de 14-10-1982.
ALMIR IDENEY MENEGOTTI ROCHA E MARIA SA
lETE SAFANEbLl - Ele, brasileiro, solteiro; industri
al, natural de Jaraguâ do Sul, domtelllade e residente
na Rua Frederico Bartei, nesta cidade, filbo de Wal-

·

.

demar Rocha e de Therezita Menegottl Rocha· - Ela�
brasileira, solteira, industriária, natural de Massal'an
duba, neste Estado, domiciliada e residente na Rua
Presidente Epltáclo. Pessoa, nesta cidade, filha de .

Mariano SafanéHi e de Eunice Zapelini Safanelli.
Edital pO ,12.838 de 19-10-1982i
JOEL PEDRO DA SILVA E. EDIR CONZATTI -- Ele,

. brasllelro.. solteiro, eletricista, natural de Jaraguâ 'do
. Sul, domiciliado e residente na Rua Thomaz Franeisco
de Goes, nesta cidade, filho de Elpidlo da Silva e de
Maria Hein da Sjlva. � Ela, brasileira, solteira, ope-

/ rurla. natural de Rio dos Cedros, neste Estado, do
miciliada e residente na Rua Jorge Czerniewicz, nes

ta cidade, filha de 'Alicio Conzatti e de Lai Tlssl Oon
zattl ,

Edita' pO 12.833Ide 14-10-1982. .,
.

IZAe ZEZUINO E SOLGANE PEREIRA - Ele, brasi
leiro, solteiro, ferramenteiro, natural de Corupâ,' nes-

.

te Estado,' domiciliado· e residente na Rua João Ja

nuärío Ayroso, nesta cidade, filho de Martinho Zezui
no e de Benta Zezuino. _:_ Ela, brasileira, soltelra,
do lar, natural de Brusque, neste Estado, domiciliada
r : residente em Estrada Nova, néste distrito, filha
de José Pereira e de Estela Ditti"ich Pereira.

'

• I'
• •

Edital nO 12.840 (Je 20-10-1'982.'
NATALíCIO NICOCELLI E ELISETE MASSO.,. - Ele,

.
brasileiro, solteiro, transportador, natural. de Jaraguâ

.

do Sul, domlclüado e residente na Rua Corupá, nesta

cidade, filho de Mario Nicocelli e de Violanda Cristo-
foli-ni. - Ela. brasileira, sottetra, recepcionista, na
tHral de Rio do Sul, neste Estado, domiciliada e re

sidente na Rua 25 de Julho, nesta cidade, filha de
�:ilo Massen e de Ada Antonia Masson.

F.:lité'l nO 12.834 de 18-1'0-1982 •

FELICIO DEPIN� E VALÉRIA DORNBUSCH - ele,
·

brasileiro, soltelro, operário, natural de Hodelo, neste
'Estado, domiciliado e residente na Rua Jolnvllle, nesta
cidade, filho de Antonio .Benvindo Depiné e de Maria

· Depiné. - Ela, brasileira, solteira, operária,. natural
de Gúaramirim, neste Estado, domiciliada e residente
rl Rua Joinville, nesta cidade, filha de Hilário Ber
nardo Dornbusch e de I rena Wachholz Dornbusch.

Edital nO 12.839 de 19-10-1982.
GILBERTO ZIMMERMANN E BERNARDETE MöSCHLER
- Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Jaraguâ
do Sul" domiciliado e residente em Ilha da Figueira,
neste distrito, ftlho de Abelino Zimmermann'e de
Zelina Oechsler Zimmermann. - Ela, brasileira,' sol
teira, comerciárla, natural de Jaraguá do Sul, domici
-Ilada e residente na Rua Rudolfo Hufenuessler, nesta

cidade, filha de Rafael Höschler e de Wanda Klein
Höschler .

Edital nO 12·835 de 18-10-1982. .

GERVASIO VIEIRA E IRANi KOCH - Ele, brasileiro,
solteiro, operárlo

' natural de Massaranduba, neste
· E;stado, domiciliado e residente em Estrada Nova,
neste distrito, filho' de Avelino Vieira e de Ruti Kro
onk . Vieira. - Ela, brasileira, solteira, do lar,' natu
ral de daraquã do Sul, .dorrrlclllada e residente na Rua

Domingos Demarchi, nesta cidade, filha de Arthur
Koch e de Hilda lIi'Ianske Koch.

\,

\

-

Ficou mais f.ácll ganhar com toda ·a segurança do preço

mínim'o, que é' garantido peJo Governo e corrigj�Q
mensalmente pelo I.N.P.C. - Indice Nacional de Preços
oo����. .'

, Agora, com multo menos documentos, ficou mais ·fácil

conseguir 0_ créditO' que sua lavoura precisa. Sem

demora, sem compllcaÇã.<>. Comprove: .

_ Documentos dispensados: proposta, plano ou.projeto,
orçamento anaJrtico, registro em cartório, notas fiscais,

registro da hipoteca.
.

_' Exigido somente 9 penhor.� .

.

.

- As clál;lsulas já vêm im"pl'�ssas nas cédul;:ls. ou no

termo de compromiSSO.

-- A assinatura. da cédola é Imediata.
-- A tJtilização de insumos fica a critério do produtor,
bem comQ a escolha da semente.
-- Liberação do crédito na conta corrente do pFodutor;
-- Liberação dos recursos,em parcelas predeterminadas
e flexíveis, admitindo-se mudanças de acordo com as

necessidades do agricultor.
-:- Pagamento da dívida em 4 prestações, até 120 dias,

'. contados do térmiJ10 da colheita.
Sai.lia tirar proveito dessas vantagens. Aumente a

produtividade da sua terra. 'Ela dá futuro e dinheiro.
Plantou bem, ganhou..

. ,

,
.

Plante . beln. Procure a sua Cooperativa,·
um banco ou. técnico.' da extensão rural.
Vo ê ó h r..

\

Indicador Protissional
ADVOGADOS

..

DR. FRIEDEL SCHACI:IT

Advog�!»_ e Auditor
_

--------��/----
------

EscrItório Jurfdlc<> na Av. Mal. Deodoro, 413

Fone 72-0244 - Jaraguá do Sul - S.C.

r
=========1DR. AL-rEVIR AtnONIO FOGAÇA JONI0,R

Advogaélô
----------���---

EspeCialidade em cobranças, desquItes Ei divórcios
Rua Domingos da Nova, 102 - Foné 72-0498

Jaraguá do Sul - SC.

I
"

.

DR. ALVARO HENRIQUE DO AMARAL MAIA

��_A_dwg�d_o�.��� __

Escritório e Residêndia: Rua Reinoldo Rau, 167

F;one 72-1733 - Jaraguá do Sul - SC.

DR. VITóRIO- ALTAIR LAZZARIS

Advogadó
Central especializada em cobraflçá empresarial e

particular, cobrança Judicial é inventário.

Rua Domingos da Nova, 283 - Forre 72-0004
,

.
.

Jaraguá do Sul - SC;'-,
\, I---------�----------�----------------�

CONT�BILIDADE

Contabilidade, recursos fiscais e' adi11inis
trativos, serv·iços c:fe marcas e piJtentes, legisla
ção trabalhista e previdência soci�i; seguros ß
serviços aéreos VAR.IG.

..

Rua Cei. Procópíó· Gomes; 290
72-0091 - Jaraguá do Sul-SC.

Fone'

I
I

\

Escritório Contábil.Garcia·
'i-

.......
,---

• Escritas Fiscais
• Contabilidade
• Reglstr'os d� FIí�mas .

• Seguros.'
. .

Av. MaL Deodo,"o,,10,86.- Fooe 72-0695

.,Jaraguá do S,,!I - SC..

. ES,eRI:T�R.(). t.IaCN.CONTABIL DE J�NUARIO
....

'STINGHEN

Escrita. ffs�ai � contab,II.1ç1ade. e� geral<
.

Rua .Clemente· Baratto, . 81 . � 'Fone 72-0531
Jaragu' do' SuI-SC� .' .

.

• > ••• o' , •• , ••• :).

Auto �. Mecânica'· . AveRlda

Meçânica - 'Tomo ...... Retificas' de Motores .

� 'Eletrictila�:8 :�·�nut�nçio.Q;ral
. ; . ·Direção· de: ,EgoJt Henschel'

"

Av. GettHio Vargas, 755 � Fone 72-0115

Jaraguá do Sul-SC.
'\

DR. OSLIM MALINA

Ciru.�gla y�scu!a,-_��.�n,giol�gia _

Cirurgia de varizes - esc.lerose de microvarizes
- distúrbios das gorduras do sang\Je - hiperten-'
são arterial - impotência �exual· masculina por
insuficiência arterial - tromboses arteriais,' ve
nosas e embolias - cirurgia' das obstruções arte

riais 1'10 'pescoço, nó abdome e'nos lJ1embros. Fisio-·
terapia vascular. Laboratório de fluxo vascular.,

Con�ultório: Rua Gullherl'l1� W�ßg�.�.o .22 1.0.a"--
dar,,"'Fala ;17i(Esquiraa GOI11 Avi:.:!Màl\;fjjemqé:>.rq) �'\'C' ..

. FÖn(f.7:2:'1524.�HóráÍ'io,:wdás:;8h30 à�,\t2 tlora'M.·····
.

i'.:{1 :,
'

.. .

'l.'''I; :-<'Co 't:1"I:;�,,; , \'i�:' ':'iii:y,i'>,,·
,

'

;,�::::{ ;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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c;OR"EIÓ� .0, POVO :':':' 'jIJ_gu' -do' $uí-sc-;"", ,

,Viação CaDarm.ho
TRANSPORTE ·URB4NO�;.

INTERURBANO, EXCURSOES.
;!- "Canarinho" preocupa;se com a

.

lU. lo
. cornoçao, 'colocando à disposição modernfsslmos
ônibus, com 'pessoal especializado, possibilitando
uma viagem tranqüila,< rápida e 8�gura.

Programe beml Programe CANARINHO -
o transporte carinhoso. /

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

-EXpaDIIENTE-

.< FLlndado em 10 d, maio de 1919
,CaCMF N.o 84.436.591/0001-34 .'

EUGeNIO VICTOR SCHUOCKEL
.

, Jornalista Prof. DRT.sc nP 729 e
-

Diretor de. Emprasa
Jo�fstlca DRT-SC ,..0 20. Membro efetivo do Instituto HIstó-
rico e Geogr6fleo de San.. catarina.

.

, Colaboradores
F16vlo Jos' Brugnago,

-

'(vonne Alice SchmOckei. Gonçalves.
Jaime, Blarík. Prof'. Paulo Morettl. Silveira Janlor, Budolf Hlrsch
'eid, 'los' castilho Pinto,· Dr. Jos' Alberto Barboss.

/ RedÍtçlo. Admlnlmaçlo e Publicidade: .

-

..Rua Proc6plo Gomes de Oliveira n.o 290.

Caixa Pô_tal 19 .,.... Fone 72-0091
-

89250 -- Jaraguá do Sul·': SC.

. _ Compóel., I........ e Çlrcuhtçlo.:
SOcIadad'- Gr6flca Avenida, Ltda. • Jaraguá do Sul - SC'
Assinatura anual: Jaragliá do' Sul e reqlão Cr$ 2.000,00
Outras êidades , ._............ Cr$ 2 .500,00
Número atrasado . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. Cr$ 50,00
Exemplar avulso .........•.... ó • • • • • •• Cr$ .' 40,00

-,.... )omaI nIO." reapoIlIebIl.. · ....... · ...lhIidoa e nem

c1evofYe orIg......· .
' , .

..

O -Correio do Povo· ....oclado·. ADJORI/SC • ABRAJORI.

Relôioaria Avenida
ETERNIZE 08 BONI MOMENTOS

,

,Prâ.entale· .ç6m Jóia.' e a. mals flnaa .u-,
. ,

I
gestões da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e

I! Getúlio varga�. .

'_ " � �

Funilaria .

Jaragu,á 'Ltda.
'.

. �_,
Calha. para tddu ... flMUcIactU.'F�à

ú..... visita. Estamos em eondlç6ea de ......,_
efleient.nente.

'. .

'Rua
.

Felipe Schmldt� 279 - Fone 72-0448 ..:... .

Jaraguá d.o .Sulo,SC.

; 'Construtora Seria Ltda.
.

CONSTRUÇAO ·CML,. ENGENtiARIA ,. E
.. COMeRC_O bE MATERIAL,

'

DE CONSTRUÇAQ.

RIJa Joio Picolll,' 94 'Ä Edif.: :0811108 Sp6zla
.

'. r�lefol)e,: 72-0214
'

JAR,AGU4 DO SUL
�

<co;... . ,STA. CAT�RINA

Opala ComódOfÓ --
-

Prata '

..

'

,.' 1980
Corcel II 'to Álcool ,�,Branco . . . .. 1'98f
Corcel II' LDO --- Prata .' ó •• '

••• ' ••• ' •••• , •••• 1980
Corcel II �ndãrd - Amarelo 1981
CorGel II - 8e'ge . ".' .' ; .. . .. 1978
Corcel __ Arnal1ßlo .•.. ó �.- •• ' ••••• ', .'. • • • 1914

, V. W. 130Q � .:_ 'Bege .. , .... ; .•... '., .J.. 1980

'I. W. 1300 L - Bege •. i. • • •• • • • • • •• • •• 1975
. v. W. 1300, L � Eiraßco ,., ,

.. { : ó :'••• ,. • • 1978,
V. W." 1300 _ Marron ..1................ 1976'

" �iat L'_ Brancq , .,' '. .. ..• .. . .. 191&
ChevetteL'- gege , ••.: ,..•.. � 1979
�assat! lS .,... V'''lIlalho .• '.' .)� .••.••�.,.. 1981
Passat lS __ VerCl� .:, .• � .'.d� .': ,e ••••• : •• 1980'
Corosl LOG..:.... Branho ' : .'. : .. 1917
BeliM L -- Branca � .• r•.•••

·

••
'
••

i
••••••••••

_ 1976
P'ic-up 4x4 _ Bege •......... ;........... 1979
.' l .

<

Terraplenagem: Vargas
SERViÇoS' DE' RETRÔES.CAVADEIM E
� , I -.

TRATORES DE ESTEIRA
'

1
. ,

. Tubos Santa. Helena";!
•

•

•

•

< l' , .... m
.

TUBOS DE CONCRETO PARA TODOS OS FINS �
,

_, ,,�,:,- ,_',' "

,:": ,'�' ',"c, ," < ,c' - .... ':' ': "

-"_'''-''. ',,'
: .. , �f' ,

,o

\

. j

I

CONFIRA A HISTóRI ...

,Barão d� ltapocq

HÁ 38 ANOS'
...

-_- Paz muito tempo mas aconteceu. O então
diretor dos "Diários Assoéiados"'· informava aos

leitores de 'SaAta Catarina que o jornal que se

editava em E3lumenal;J com o título 'de "A NAÇÃO";
passaria a denominar-se "O ARAUTO DAS SEL
VAS", como. substltuto do 'antigo "Urwaldsbotte"
cujo nome adotou. Sabe-se hoje que o Arauto:das
Selvas' pelas peucas matas então já existentes. em
Bh.imenau não conseguiu 'entusiasmar os seus':fei'"
tores, passando a adotar o título de A NAÇÃO,'
com cujo nome morreu gloriosamente quando' do
decllnlo do Império de Assis Chateaubriand.

.

-�- O Banco Inca abria uma Agência na Capital
Federal,� ficando a mesma sob a gerência do sr.
Irineu Bornhausen .que mais tarde. foi goveFFlador
do Estado e Senador da República. Mas a neta 'do
jornal da época' o .dava como "eäpttallsta catarl
nense". Vejam como a história se repete. Hoje o
jovem Irineu Bornhausen Neto .padece de um mal

! que está sendo tratado nos Estados Unidos, filho
do ex-Governador Jorge" Konder Bornhausen < e

at�1 candidato ao Senado da' Repúbl'iea.
..,......,-- Por sua vez o Interventor dr. Nereu Ramos,
'sancionava decreto que estabelecia férias dé 20
dlas útels, com vencimentos" aos Prefeitos Muni
cipais. De modo que não é novidade nenhuma os

prefeitos gozarem férias a cada decurso de doze
meses.

'

"

--- Em out,uhro de 1944f pelas 7 horas da mfl
nhã, uni caminhão da firma Irmãos Wolf, que se

dirigia de Garibalçli a' esta _ cidade, teAdo falhado
a direção, tombou ,na ponte do Rio Molha a 3 Km.
da cidade� Além do sr. Henrique Wolf, sócio da fir
ma, ,teve pesados ferimentos' a sra. Franz e um

moço de nome Karsten. Com a queda, os passagei-
.

ras· ficaram imprensados entl'e a coberta 'e as

m�rcadorias.
.

... HÁ 30 ANOS

--- O Governaclor Irilieu Bornhausen recebia
comunicação do dr. Antonio Carlos Konder Reis,'
de haver o Conselho Rodoviário Nacional aprovado
o memorial apresentado pélo'Governo do Estado,
ao da República sobre a constmção da BR 36, ou .

,seja, a.rodovia Chapecó _ São Francisco do Sul,
rnanifestando"se favorávelmente o Ministério da
Viação Garn a concessão_de um qrédito de \240 ml-

.

Ihões de cruzeiros. Desse trecho falta asfaltar ,ape
nas o percurso Corupá -:- São Bento do Swl, já
assegurado no plano de obras do candidato Espiri
dião Amin Helou Fi!ho, asp.itaot_e a governador em
15 de novembro de 1982.

-_....... Eram entregues a8;- uso públiCO as novas
'. dependênCias mandadas constrúir pela Prefeitura
admiAistrada pelo sr. Artl\II:' Müller, na 6;stação Ro
doyiária. Entre os melhoramentos, uma sala para' .

restaurante dava aos usuários mais conforto e'efi
ciência, enquanto oª ônibus 'fazi'arn a sua paràda;
O contecimento foi festejado éom suculenta chur- .

rascada.
--- Eduardo Andrea Matarazzo era, sequestra
do e eram acusados violentamente Alessandro Ma-
Iava'ss i é Mário Comel,i; dizer.ldo-se que os auda
ciosos aventureiros tinha Icmga Ei aperfeiçoada prá- '.

tica nas atividades com os "partigiani" italianos,
�deptos do comunismo e membros do Partido Co
munista ItaJian9, que se instalaram como empre-

· gados nas lf:1dústrias Retinidas Francisco Mata
r-azzo, cujos empregos dias antes haviam abando·
nado. ,

!
.

1IS&'··20JA·N'OS,r.J.�. i I'WI'

--- O legislativo jaraguaense andava de mal
a pior. Nas sessões era vi'sfvel a rixa entre J,úlio'

·

Ramos, já falecido, e o Vitória. Quando um entrava
110 plenária o oOtro saía. Na época Já se discutia

·

a const�!Jção de dOas pomtes em Jaraguá e e ve

reador Victor Bauer requ.eri-a para que o então. Pre
, feito intercedesse junto,às classes conservadoras,.
àlértandd as autoridades estaduais da necessidade

·

dá const�ução simultâneá de ,duas pontes: Na pres.
sá. a votação truncou o pedido. DiZia-se na época
que "os vereadores'do govemo não olham o'que a;
provam e o 'que rep·rovam. Vão simplesmente con-

tra OU à favor'. Não pergu�tam porque". Alguém co

nhe'ce uma casa onde as cÇ)lsas acontecem ainda
boje, com homens e pártidos diferentes.

.

'.:. HÁ'10'ANOS
',t,

-

....-.-_ Frei Aurélio Stulzer, autor do PrlmejÍ'O Li·
vro do J�raguá, qúe acaba de lançar mals um li
vro � "A Guerra dos Fanáticos" (1912-1916) A
Contribuição dos Franciscanos, !:tá dez anos escr€�
via artigo contando peripécias sobre as p'esquisas f

do ·Jaragí.Já (referia-�e ao Estabelecimento do Cél�
Emílio Carlos Jourdan). Pelo seu conteúdo,' pes-

·

quisar antigas escrituras ainda é um �esafio e

reqtler felego que somente um francisc'ano sabe ou

potre ter. :' ',' '.'

IMús!Mas ��unina� Jara�Ká �.�,.
"

. ).

"

' .

..:(OHPAL ... (,C),ncent,a.dos· pa,ra '

CQ PX

, Olelao"e, ',pede a,o CHE cuslei'o da:· ,eoerai_� consumi
. ,pe·IOs h.ospi·tais: ��:,..

o secretária da Saúde, Va- caldelras de estabelecimentos,
nlldo Ozelame, atendendo rei-, prestadores �ê" servlços-hospl
vindicação dos hospitais cata- :'tais, fncluslva, "-;'", .

rinenses, enviou ofício ao' pre- Em seu ofíCio, o Secretário
.

sidente Nacional de Energia, expõe que "inúmeras. são "
as

�nlo Ayrellano Chaves de ..dlflculdades dos hospitais em

Mendonça, solicitahdo provi-' nosso P�ís, e em espeelal de

-dênclas para' qee instituições 'SaFlta Catarina, que conta hoje
hospttatares com fins ftlantrö- .

com 206 hospitais, dos qüals MEDICINA VETERINÄRIA
picos que venham a converter 95% sãó de pequeno porte,

'

\
. ,

'

.

Com a participaçãó de t
seus equipamentos a energia mantidos pela pröprla cornunl-

;
.

elétrica tenham subsidiada á da�e . ou a quem ela delegou
.

mcos e especialistas. do Br-a
'. energia consumida.' Ö Sec re- poderes pará tal. Inúmeras'. e Exterior, inlclou-se dia 18

tárlo fez este pedido conslde- são as trmandadese 'congr�- será encerrado hoje" dia
.

rando déterminação de portaria gações r�ligio�as: que desem-
,ê »Ó: ' ,

•

do Conselho .Nacional do Po- peribam este papel .em/ nosso
neárlo Cámboriú, o XVIII Co

tr6leo, que suspende 'definiti- Estado, é que contam com o
. . ,

gresso Brasileii'o de Medie
vamente, a partir de janeirô do beneplácito do Governo Esta-

próximo ano, .forneclrnento de . dual para contornar parte' de ,Veterinária, III Congresso ln
•

óleo eombusttvel utlllzados em suas diflculdadest . ...,... Nãb te-. naclonal de Veterinária em'

gua Portuguesa e o III

CQ PX
COLUNA QUINZENAL DO PX CLUBE DE JÄRAGUÁ DO SUL

.Reconhecldo como de Utilidade Pública' Lei 793/80,
de 02.09.80. Heconhecldc pelo Dentel-Ii>ep'artamento Na
cional, de Telecomunicações""'" Portaria n.? 2791 de 06.11.80.
QAP-Canal 5 AM. Correspondência: Cx. Postal 303 - Ja
raguá do Sul-SC.

NHmero .03' Ano 01

./

1. - Dia 24 do corrente, numa .promoção do
Gl"l:IpO Unidos da Serra,houve churrascada para 9

pessoal dos 11 metros.

'.2. --:. Lançado o, desafio, já. tem ge�te "or,ien�
tando antenas" para tentar o DX mais longo com
o exterior. O Aírton' (PX5B0613), está elaboraRdo
u"1 cor1Ctlr�o com prêmios e diplomas aos partiCi
pantes inscritos:

.

3. Integrantes do Grupo Unidos da Serra es
tão diari,amente-fazendo Cooper' no Clube Atlético
Baependi e convidam os ·cplegas para participar.
Eis uma ótima oportunidade, de, a pretexto de
"manter a, forma", perder alguns quilinhos, deSin-
toxicar (?), etc .. O pessoal pede que Ç)s eventuais'
interessados mão se ali'mentem de "alho" antes
dos treinamentos ...

4. _ Tratar, nas tránsmissões, de assuntos
.

,p\olíticos, religioso ou racial ou quaisquer outros
. que pOl:l_Sam dar moti�os a pplêmica, é infração
punível com a cassação da licença eM esfriiÇão.

.

5. _ As pe$soas que lançaram a idéia da for
mação do Centro. de Gultura de' Jaraguá do Sul,
podem c�ntar· conosco. 'Estamos à. disposição no

que pudermos ser úteis. .

.
,

,
,�

'.

6. - PerguRtados, respondemos: a grafia não·
é "uaqUitaqui", e sim, em inglês, "Walkie Talkie",
dos v�rbos To Walk (caminhar) e To Talk (falar,
conversar). A expressão portuglllesa correta' Seria
"transeeptor portatil".

'

73/51
.

PX5BOaSO/01 ,_ Gert

vereador n. 1615'

PDS

I

Antõnlo José

Gon�alyes.

" Cándídate a

Aßtõnio Jari Gonçalves, é fUho de Hol'ando
Marcetino Gonçalves e de Felomená. �chmitz Gon
çalves, casado com Yvonne Aljce Schmäckel Gon
çal�s,:com quem tem os filhos Alessandra e ,Lean�
dro. Vida Escolar: Cursou'o primária' e 'o. ginasiáL'
no Colégi'!) São Luís' de Jaraguá do Sul. Formado
em Técnico em· Contabilidade pelo Colégi-a Bom
Jesus, de Jo)lville, em 1970. Formado em Admi
nistração de Empresas pela F;aculdade de Ciêliêi'as
EcoAôn.icas e Administrativa de JoinviHe, em 1974�
Estagiou durante seis meses na SeGretaria da .Re
ceita Federal, em Joinvillà, no ·ano de 1975. Vida
Profissional: Funcionário da' Ind. RelJlJidas Jaragua
S.A., nos anos de 67/69. Prestou liIerviço militar J;l9
62�o Bâtalhão de Infamtarla de Joinville, em, 1-970.
Professor da E.B. Holanda Marcélino Gonçalves,
nos anos 71/73. Professor das E.B. Prof. José

"

Duarte Magalhães e E.B . .Abdon Batista, em 1974.,

I
Professor da' escalá Técnica de Comércio, São
Luís, ilO ano de 1918. Funcionário de "A Comer

/ ciar" desde 1974, quando em 1979 passou a sóoio
- gerente da Organização Cont�bll "A Comerçial".
SIC Ltda. Vida Social: Presidente do Grêmio da
JuventUde Jaraguaense de 1971 a 1�74, Vice-Pre
sidente do' G.E. �uventus, de 197,1 .8 1978. Atual·
mente é P"�$)dente do Grêmio �Ésportivo JuvEm
tus, Secre:fár.lo· 'da Sociedade d� CultuFa Artist,lea
de Jarag!Já do Sul, mémbro. do· Rotary Olub de Ja·
,raguá do Sul e ,SóêlO'do C.A. Baependl.

ANTONIO 'JOS�' GONÇALVES � CANDIDATO
A VEREADOR PELO PDS, CONCORREN:DO PELA
PRIME;,IRA "SZ:A CARGO'!\POBUÇO" E' TEM O
NÚMERO 1615•
Para Prefei� ,-:- ;Ê�gA�IÔ, Slr.be')": -

"'til
...

mos, medldo. esfo�ços. ':_,
'tlnuou - nQ sentido de
borar, e só ne presente e

cíci'o . já repassamos aos 'It
pltals - a tItulo de subven
social - recursos da

.

ordéri)
30'0 milhões de cruzeiros.

närto Brasileiro de Parasito
.

'.
\

gia' Veterinária. Médicos va

rinários que atuam na área

ventos .•

EM 15 DE NOVEMBRO
NOMERO • 15..'

PARA PREFEITO

S-rREBE - N.o 15 .

PARA VEREADOR, ANTONlolJ. GONÇALVES --' N.o 1615' .

..
,

. Os'Clecs' do
ElO Wa,nke

Reflexões Marotinhas

- 1 -

Quem _
semeia as tempestades

são as tur.binas dos aviões a

jato perturbando a tarde tran·

qüila do céO.

- 2

O farol costura a noite do roo

chedo com pespontQs de luz. .

,
- 3. -:'

O trem passa sobre o fecho�

eclair dos· trilhos com suas ro

das com() se f�sse fechá-los.
Mas era só 'de ·brincadeira.

_,...·4, -

O C desmunhecou-se, lamenta�

velm.ente. .Flcou G.

-5-

O chuva,faz 'a montanha dançar
com salas baianas.

-6-
t"

Da árvore morta resta a mão
.

crispada, .

abrindo seus _galhoS
em direção ao céu, como se

tratasse de um -afogado mergu

lhando na telta.

- 7

Quando, um. violinista áfina seu,
violão, ele está apenas abrindo .

e fechando um pouco mais as

tQmeirQS de músiéa, ,uma para.

cada. corda.

GERVASIQ �GHELINI
P/. P�feito de Corupá

_n.o�_

p/ Vlce-Prefelt�

"Gente., do,;ß��i> que quer o·

melhor' pa;a o poVo da gen-
• ,1- :", -.,'

té�. "",
'
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SESC CONQUISTA O
TITULO DO
CAMPEONATO
BANCARia

, ,t

"

,SAEPENDI E ESTRELLA MINI NOTAS ESPORTIVAS
COMEÇAM BEM O

'

" .. Domingo, dia 17, fOi desen.
AEfURNO DA volvida no Cestur, a 3. a Et(lpa

PRIMEIRO'NA " ".
,do Campeonato Municipal de

'Oomeçou no sábado, o re- Blcícross, nas sete categorias,

turno do ,Campeonato Regional com a participação de dezenas

da Primeira Divisão de Ama- de Qarotos. A quaeta etapa es�
dores da Liga Jaraguaense de tá .prevlsta para 30 de outubro

Futebol, que não conhece ainda data a, o�nfirm�r.
'

o campeão do primeiro turno, , . (i) América, da Vila Lenzi

já que terminaram, empatadas reahza dla 31, a' partir das �
as equipes' do ,Juventus e do heras, festival esportivo no Es-

Baependi. Em Guaramirim, sá. .tádfo do Juventus.

bado, o seleto sofreu novo re- '. Em Schroeder,; na tarda/

vás, ao ser derrotado pelo, noite deste sábado, com .sete

Estrella p�r 3 a, 1, o' mesmo .partídas, 'será vrealteada a 2'8

placar de Baependi e duventus, rodada' do 1.0 Campeonato ,A-

no Estádio Max,Wilhelm, ' num rnador de Futebol' de Salão. -,

clássico que teve inexpressivo
'

.

, n�mefo de tercedores . 'Entre JOGOS REGIONAIS
OS juvenIs, empate a 1 gol. MOVIMENTAM A CLASSE
,Baependi e Juventus, numa ESTUDANTIL DA REGIAO

data próxima, deverão decidir

o título do primeiro turno, se

gundo 'Mário Rasswetler, pre

sidente da LJF'. 'Mário acres

centou ,também quê a, P}imei�
,rona terá mais dois jogos nes-
"te sábado, às 15h30 entre Es

'�rélla' e' Baependi, Jm" NerEm
'Ramos ,e, às 21, horas, entre

Juventus e Botafogo, no Está-

dio João Maréatto.
'

,',

,

,k Agência do Besc de-Jara.

guá 'do ,Sulr tornou-se a : carn-

, peã do I Campeonato Bancárió

de Futebol de Salão, sábado à

tarde, ao derrotar o Sulbrasi

leiro pelo escore de três ten

tos a um. Antes da decisão 'rlo

,título, que aconteceu na AABB,
no Ginásio de Esportl;!s Horst

Verch, pela decisão do terceira

lugar, o Uníbanco venceu o

Bradesco por sete a três.

O Campeonato Bancário foi

iniciado dia 17 de julho,' com

a participação Ide oito agências
de Jaraguá do Sul e G!-Iarami
�im. O artilheiro' foi Vogel,
do Bl'adesco, que marcou 22

gols 'e o goleiro menos vazado

foi, P'(lrôlo, ,
do ,.B��c.� O encer-'

ramento constou de entrega de

troféus � medalhas, corri a

,presença do Presidente do Sino

A ; Divisão de Educação Fí

,�ica e Desportos da 19.a ' u

.cre, após ter realizado os III.
Jogos Escolares Regionais

.

da
. ,catego�ia mirim e atletismo

juvenil; dos quais· participaram
,
15 escolas ,e 391 atletas 't;l on

de foram,��st'rili>uídas 374· me

dalhás e 9 troféus, a' par.tir
deste dia,23 promove ·os III

Jpgos , Esc.ola�es ,da categoria
infantiI ," ,.�"

'SEGUNDONA ;" .;Trezentos e novsmt-a atletas
,estão inscritos!, representando

r'

I' ..
'

Sexta-f.eira à noité', r�união.
na sede' da Liga 'Jaraguaense.

rs:"
.

.

.

.

��":°b.���t�I:.,::��
,

• 'O" 'Agr�decimento
Divisão, que hl1 vários anos A Famllia Enlutada da. . ,

'

.

,

)jã� é mais, ���!iz�d�'.' ,�t4Pçin-
clpio, a data d.o Iní,Çio da Se-

. .",�... SRA. ELLA RIEGEL NARLOCH,

gundona ser� '7 ·de novembro; e '

deverá contar com, � .

. Partici-

. pação, da' Jaraglilá Fiiliril, Arweg,
Avaí (Guaramirim) e João Pes"

, '

'soa, leste ainda ,a confirmar"

falecida' dia 27 de ,setembro, agradece a to

',das sas ' marúf�tações lde pesar r�ceb!dlls e em �speclal ao
'Padre ,João Helderriann, \Médlcos, Irmãs e Enfe.rmeiras do.

t .'
, • .' I

Hospltal São José, de ;Jaraguá, do $uI., ti

APLIQUE SEU DiNHEIRO EM IMóVEIS. OLTIMOS LOTES.
.

1
.

LOTEAMENT() JARDJM SAO LUIZ.JARAGUA ESQUERDO,
'

,

•.• I

,Emprn id'im e A,t os
. '.

Marcatto'
. '

t td'a. ',-
."

Mal. Deodoro, 1.179.....;,. Fone 72-1136
,

- ,
, "

h'

Para Vereado�·
. de " (oJupá

ERNESTO FELIPE
'BLUNK

'

,

R.o 1,09 - PDS

.� I .l'

,

\

o. F E R E C I M li; N T O:

Em m e n d,o e r f er C D·m é r c i o de Veícúlos" tIda.
Fones: 7�-0069, 72:0969, 72-0655 .
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,

dic,at.... ", dos, Empregados, 'em
Esti:Íbelt3cjmentOs Bancários de

Jolnvtlle,: que tem base . terrl-: •

'toriat também �In,Jaraguá .

o Colégio Divina Pro\lliJénçia'
ColégiO' São turs, E. á. Roland
DorlilQusch, \ .COI�9io PrefeitQ

• • ,J\
Lauro Zimmerin'ann; E· B. Al-

mirante Tarriãi-u:laré;
. -

'CotégiO
Gal. Rondon, Colégio Teresa

Ramos, E. ,B· Euclides da 'Cu�
.
',.

I
.' ," �

nha;
.

Colégio Abdon Batista, a

lém das
.

E. B. Giardini Lenzi: '

A Assoolação êAt,ética Sempre

'Holando Gonçalves, . Heleodoro úntdos, promove nestes ,dias 23

,8org�s; Duarte' Magalhães I � 'e �� de oútub�b;' um -festtval
.

Sã,o José, Hoje e amanhã, ,nq I esportivo. no Estádio ÀntôniO-

Baependi, serão desenvolvidas. Ribeiro, do Figueirense. 'Oorne
as' prov�s 'de atle_tismo e de

'25, a 21, na AABB e
UArthur

ça às 14 horas (leste sábado. E

Müller", as modalidades coleti-
no dia ,31, o Cruzeiro•. ele Mas'-

vas
'.

handebol, voleibol é saranduba,' que está reattvando

;'basqlllete. o, departamento- de, futebol,

programou também'uni festi-
, i

val.

SINDICATO DAS INDOSTRIAS DO VESTUARio DE JARAGUA DO SUL
_ t

"

, . .. ...

.
, ASSEMBLeiA GERAL EXl'RAORDINARIA

EDITAI:. DE CONVOCAÇÃO .

I
.

' , '. O, pr�sldent,e, da entidade supra convoca. os 'associados para participarem da

Allsembléia Geral Extraordinária' a" realiz_ar-se no pröxímo dla 27 do comente, às 17:00

,horas; no audltôrlo do Centro Empresa'rial, para deliberar sobre a segul(lte': <:
.,

�

�
/ .

.•
.

ORDEM DO DIA "

\

1 " Leltura, 'discussão da proposta' de Sindicàto cios Tra�alhador8$ nas
, Indú$trias do

I(estuário de Jaraguá .do Sul, para negociação de uma CONVENÇÃO COLETIVA DE TRA

BALH.O, a vigorar a partir de 1.° de, novembro dó eorrente ano;

2. Delegação de poderes à Ditetol'i�' da éhtidâde, para neqoclar os termos finais' da

citada Convenção Coletiva de Trabalho, COrri a Dlretorlà do Sindicató Profissional'.
, Não havendo número legal de associados presentes' à hora acima mencionada,

para instalação da Assembléia em .prim'eira convocação, a mesma realizar-se-á a partir
das 18:00 horas, do mesmo día e no mesmo local, com � prese 'a mínima de 1/3

(um terço) dos assoclados quites 'e em condições de votar.
. ,

Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 1.982.
DORVAL MARCATTO - Presidente,

.FESTIVAL DO SEMPRE UNlooi;·
.,: '. 1;-. •

ESTADO DE SANTA, CATARINA
PREFEI'tURA. MUNICIPAL DE JARA�UÁ DO SUl,.

DECRETO N.o 780/82 .

Abre crédito suplementar para reforço de Programas
.

e Verbas do SAMAE.
SIGOLF SCHÜNKI;, Prefeito Municipal de. Jaraguá do .

Sul, Estado de Santa Oatarlna, no uso e exercicio das atri

buições que lhe são conferidas pelo artigo 107, da lei N.ol

4320, .de 17 de março de 1964,
DECRETA:

A�t. 1:° - Fica aberto um Crédito Suplel1}entar no

valor de Cr$. 3.241.000,00 (Três milhões, duzentos e qua

'renta e um mil Cruzeiros), para reforço dos lirogramas e

verbas constantes do orçamento vigente dó Serviço Au

tönorno Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de Jaraguá
'do Sul, aprovado pelo Decreto N.o 719/81" de 03 de de

zembro de 1981, a saber; ..

021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL .

13070212.01 - MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS ADMINIS

TRATIVOS
3120.00 - Material de Consumo Cr$ '250.000,00

3,132.00 - Outros serviços e encargos .• Cr$ 1,000.000,00

_'

447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
13764472·02 - OPERAÇÃO, E MANUTENÇÃO. DO ,SISTEMA
DE ÁGUA " ."

3120.00 _;_ Material de Consumo ...• ,... Cr$ 450.000,00
3132.00 ...:...... Outros serviços e encargos " Cr$ 1.100·000,00,
1,3764471:02 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E RE,APARELHA
MENTO DO SISTEMA DE ÁGUA
4110.00 - Obras públicas ;..... Cr$ 441.000,00

TOT A. l
'

, Cr$ 3.241.000,00,
'Art. 2.° - Os recursos para abertura deste crédito

suplementar provem do excesso de: arrecadação verificado
até 30.09.82, conforme demonstrativo em anexo.

Art. 3.0 - Este Decreto) entrará em vigor na data

de sua publicação, revoqadae as dlsposlções em ,contrária;
I

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ
, DO ·SUL, aos 13 dias do mês de -outubro de 1982.

\ SIGOLF SCHüNKE ...:.... Prefeito Munici�al, em exercício

O presente Decreto foi registrado e publluado nesta

Diretoria de Expediente, EdUl;:ação e Assistência Social, aos
13 dias do, mês de outubro de 1982.

ASTRIT K. SCHMAUCH - Diretora

l
'. ,"

.

QUADRO DEMONSTRATWO DO EXCESSO DE ARRECADAÇAO ATauo.09.82.

MESES PREV. P/ 1982 ARREC. DE-1982--ARREC. A MAIOR ARREC- Pt. MENOR. SALDO + -

Total previsto .••.•.•.••.•.. , .•.••
'
•.• , Cr$ 31.347.000,00

Total arrecadado Cr$ 46.741.521,09

Total arrecadado a maior Cr$ 16.592.689,12
Menos total �rrecadado a menor Cr$ 1.198.168,03
Excesso de arrecadação até 30.09.82 Cr$ 15.394.521,09
Menos supl: realiz· conf. Decr. nO 754/82 • Cr$ 4.820·000,00
Menos supt. realiz. conf· Decr. nO 770/82 . Ci'f"7:332.9lf9:00'
Menos suplementação realizada em 13;40.82 er$-' 'ß:241 :000,00 '"

Saldo dispónfvel ..

'

� Cr$ 572,09

Êlaborado por: FRANCISCO RODRIGUES" "

"
'. '

, . Admlnlítrador Gerál do, SAMAE�---------------------------------------------.

2·965.500,00
2.821·500,00
2.884.500,00

'

3.046.500,00
3.748.500,00
3.820.500,00

'

3.708·000,00
'

4·311.000,00
4.041.000,00

2,365.934,23
2.222:897.74
5.683.596,00

'

6.270.638,80
7.027.68'7,30 .

5·616.216,90
5.961.345,29
5.978.009;93:
5.615.194,90,

JANEIRO
FEVEREIRO"

'

MARÇO
"

ABRIL
MAIO
JUNI-jO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO·

TOTAL 31.347.000,00 46.741.521,09

.

1

2.799·096,00
3.224.138,80
3.279.187,30
1.795.716,90

'

2.253.345,29
1.667.009,93
1.574.194,90
1'6.592:689,12

599.565,77_.
598.602,26

, 599·565,77 -

1.198.168,03 ""'7

1.600.929,97" +
4.825.066,77 +
8.104.254,07 . +
9.899·970,97 +
12.153·316,26 +
13.820.326,19 ,+
15.394.521,09 :t

,

,1.198.168,03 15.394.521.09'

\
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2. - O Tribunal Regional Eleitoral di

vulgou esta semana o total de eleitores

aptos no Estado· ao exercício do voto

no dia 15 denovembro. Santa Catarina

possui, hoje,' um lotai de 2 milhões, 142
mil e 214 eleitores, acusando um cres

cimento da ordem de aproximadamente
30% em relação a, últi'ma eleição, reali
zada em 1978. Dos 199 municípios; Ja
raguá do Sul tem o 11.0 colégio eleito
ral, Guaramirim o 75.°, Barra Velha o

81.0, Massàraríduba o 8,s.0, Corupá o'
1OS.0 e Schroeder o 176.0 colégio eleito
ral catarinense.

pio. de Schroeder para 1983 é de Cr$ 121
rnllhões e o de Massaranduba, Cr$ 182
milhões. Estes são os valores que os

próximos prefeitos destes' municípios
disporão, para o IníCio da gestão, adml
nlstratlva,

1. -.0 INAE - Instituto Nacional de
Assistência ao Educando,'Setor Regio
nal de J,oinville, entregou no mAs ele a

gósto a terceira cota de gênoros alimen
tíCios aos estabelecimentos de .nsino
do município de Jaraguá do 'Sul, totali
zaßdo 15.888 quilos. A informação é do

, Chefe do Setor Regional do INAE, Val
mire Joió Ribeiro, acrescida de que

, têm custo de Cr$ 2.506.008, 80 e cons

ta de 7.380 kg de arroZ; 1.920 kg de açú
car, 1.900 kg ele farinha láctea, 1.820

kg de macarrlo, 1.908 kg de massa de

sopa com legumes. 960 kg"de óleo de

soja.
•

9. - Duas novas linhas de eletrifica
ção rural fôram Inauguradas dia 15 em

Sehroeder. São as de Rio Silvado e Rio' .

Camaradas, numa extensãO de aproxi
madamente 6 quilômetros e que benefi
ciam diretamente 22 famílias. No terre
no político, a dupla Aldo PassoldlAde-,
mar Piske, percorrem tockM; os quadran
tes do,município, visitando o eleitorado
casa-à-casa buscando o apoio necessá
rJo rumo a Prefeitura Municipal. A du
pla da oposição, em contrapartida, sem
as mínimas chances de vitória; apenas
limita�se a malhar e dirigir imprOpérios.

(

10. ,;_ De um candidato a vereador pelo
,PDS de Jaraguá do Sul: "Tenho mafs rne

.

do dos nossos companheiros de partido
do que de nossos adversários políticos".
Sem comentáriosl

11. - O Vale do ltapocu tem duas Co
marcas e o Tribunal Regional Eleitoral
de Santa Catarina já definiu' os locais Ide apuração de, votos. Em Jaraguá do

3. - A Fundação Educacional Regional Sul, que abrange também Corupá (17.8
Jaraguaense-FERJ, acolheu, 456 inscri- Zona Elei1nral), a apuração será no 'Fó
çóes de candidatos aó Concurso Vesti- rum "Desembargador João Thomaz Mar
bular Unificado da Acafe, que será rea-

,

conde's de MattOs," e em Guaramirim,
\ lizado nos dias 16; 17, 18 � 19 de janei- com abrangência sobre Massaranduba e

. ro do próximo ano. Foi o maior número 'Schroeder (60.8 Zona), o local da conta

de inscrições desde a implanta.o d�
-Ó,»
gem de votos depositadoS nas urnas em

FERJ. E deste total 156 são para Eco- 15 d.e novembro será no Ginásio 'de Es
ndmia, que dispõe de 60 vagas para o' poste "Prefeito Rodolfo -Jahn",
próximo ano e as demais, para Proces-
samento de Dados, Ciências Contábeis, I'

'

12. - O departamento de obras da Pre
Administração, Educação Artís,tica, en- feitura Munlelpa] de Jaraguá do Sul, pro
tre outros. A Acafe dispõe de 5.357 va- cedeu esta semana a abertura de um

-

gas para os seus 99 cursos. Os exames novo trecho da rua 'Marina Fructuoso,
ves�ibulares em Jaraguá do Sul, dado o 'entre as ruas Criciúma e Verdi Francis
número de candidatos. será realizadO no Co Lenzi. A rua Marina Fructuoso irá li
Ginásio de Esportes Artur MUller. Mas gar a Marechal Deodoro com a CeI. Pro
é preciso que o candidato, antes disso, cópia Gomes, marginando o Rio Jara

apanhe na Fundação, nos 'dias 7 e 9 de guá, com saída nas imediações da Ponte
dezembro, a etiqueta de cónfirmação de Tavares Sobrinho, que da acesso a Ilha
inscrição. da Figueira, Vila Nova �,Morro da Boa

Vista. '

4. - Com a campanha eleitoral em ple�
no andamento, na reta finàl, tem can

didato pedindo voto a candidato. E iSS0
é verídico. No sábado, dia 16, o candi
dato a prefeito pelo PMOB, numa das
sublegendas, Regi,rialdo Schioohet, a�
companhado do seu vice, Ivo Konell,
percorreu a região de Rio da Luz, dls
trlbuíndo os indefectíveis "santinhos",
acompanhados de pacotinhos de balas.
Mas não foi feliz ó. Reginaldo quando,
lá pelas tantas, visitou a residência do
candidato a vereador pelo PDS, Arnal
do Schulz, deixando, também lá as ba
Ias e os "santinhos" para o Schulz, Es
posa e Sogra .. , Até hoje ele não sabe
que visitou .Hm adversário político seu.

I .

.J

,13. - Exatamente 9.220 Çandidatos,
representando o PDS, PMD'B, PT, POT e

PTB" disputarão, em Santa Catarina, os
votos dQs '2 milhões 142'mil 214 eleito
res', dis.tribuídos pelos: 199 municípios,
SendO êinco càrídidätos ao Governo do
Estado, cinco a vice-govemanÇa, 15 ao

Senado, 48 à Câmara Federal, 134 à As-'
sembléia Legislativa, 872 às prefeiml"8s
municipais e 8.141 às câmaras mun;ici
pais de vereadores. Cóm uma popula
ção de 3.631.368 habitantes, sendo a

, -:
grande maioria formada de jovenS� �s-
sas eleições, mais da metade da popu
lação catarinense - aproxirnactamente
60% - irá_ depositar"'seus ,votos nas
9.097 urnas, 'dia 15 � novembro próxF
mo.5_ - Cdnsta também que,- no sábado, o

candidato a vice-governador pelo PMDB
João Linhares e um ex-prefeito de Jara
guá do Sul, de triSte memória, candida
to a deputadio 'estadual, em visita ao

Frigorífico Gumz, em Santa Luzia, a pre
texto de obter apoio políticd para o par
tido, teriam oférecido a Secretaria da
Agricultura a um dos diretores, "assim
que o Jaison asson'iisse", sob a alega
ção de que seria o el,emento ideal "pois
o Fdntana (amai candidato a vice-gover
nador pelo PDS) também era dono de
frigorífico e foi Secretário da Agricult1.i-·
ra". Pura demagoglal

,

.

J

14. - O PDS de Jaraguá do Sul t�m
'�s seguintes comícios programados pa
ra a próxima sema,na, a contar deste sá�
,bada. Hoje, 20 horas; na Casa Comer
ci�1 Floriani. (Barra do Ribeirão Gran

, de), d,ia 26, Casa Comercial Bassani (Vi
la Nova), dia 27, Salão Cruzeiro (Santa
,Luzia), dia 28, Grêmio Recreativo Jari
ta (João Pessoa), e, dia 29, sexta-feira,
Salão Aliança (Rio Cerro II).

15. -' aúatro .enge�heiros agr6nomos
da Empasc que tem sua estação experi-

, mental baseada em ltajaí, estiveram
6. - A Secretaria da 'Educação e a As- dias passados em Corupá, para a insta
sociação de, Pais e Professores da Es- I�o de � unidade de observação de
cola Básica "Euclides da Cunha", de Ne- técnICas de cultivo da banana. Outro ex

reu Ramos, irão celebrar convênio no periment,d deverá ser instalado em Ga
valor de Cr$ 2 milhões e 300 mil, para ruva para C) es,tudo de adubação e um

construção, em alvenaria, de uma sala terceiro em Guaramirim, para ., estudo
de aula, dependências e área de lazer, de c;ultivares. Esse trabalho será, lote
além de, melhorias na cozinha e sanitá- grado cOOl a Acaresc, a, squndo os a

rios. A informação é/ do Secretário da grônomos, Corupá é atualmente o maior

I
Educação" Paulo Gôuvêa da Costa. produ�r de bananas 'dO Éstado, apesar
quando de sua visita a Jaraguá do Sul,' ,

de Jacinto Machado possuir a maior
terça-feira última. .' área de cultivo. A diferenÇa são as es-

i .

pécies de bananas. No sul cublvá-se
7_ - O ex-govemadór de Santa Caiari- mais a banana branca, enquanto que em

na, Antônio Carlos Konder Reis, esteve Corupá a primazia é pelà banana catur
em Jaraguá do Sul (é �ro do Con7 ra, mais conhecida como bana peti� ,

selho de Aclmlnistraçlo da Weg) e Guà- ,

ràmirim, segunda-feira, onde, em con

versa ao pé do ouvido do prefeito Sa
lim JGsé Dequ6ch, questionou sobre a

,

situaÇlo política catarinense, onde dis
Se aeredltar na vitória de Esperidião
Amin 'e 'Ras pesquisas do Instituto
Gallup� cuja margem de 'oscilação 'e de
3 a 4 pontos. Konder Reis ap6ia para de
pufadó" federal Nélson Morro (que pre
para camlnho,para o Palácio CrUz e SOu
sa nas próximas eleições) e para depu
tado estadual, o ex-secretário da Educa
Ção no seu govemo, Salomio RI� Jú
nior.

I

8. � Com um aumento da ordem de oi
tenta por cento, o orçamento do municí-

16. - A campanha Prefeitura Municipal
e Senai de Jaraguá do Sul, que objetiva,
o recolhimento de objetos considerados
por muitos, inúteis, como agasalho, em
geral, calçados, papéis, plásticos (pvc,
recipientes, cartucho&), ossos, lataria
(óleos, cera, enlatados) e ",idros (que
brados, litros) deverá 'ser realizada nes
te sábado caso não chova. Se tempo
botn� caminhões' da Prefeitura, fwncio
nários e alunos do Senai percorrerão as

principais ruas da cidade e Os recolhe
rão. O produto da venda destes objetos
serão revertidos parte para a assistên
cia soclal_ da Prefelturª. e parte para a

implantaçao ela merenda escolar (infraes
trutura) para alunos do Senai, em 1983.

Illha da Fígueira"ganha . nOV(i)

estabelecimento" comercial
\

,

A Krüger Comercial de Alimentícios Ltda, locali
zada lia rua José Theodoro Ribeiro, na Ilha da Figuei
_!"a, proxlmldades do Estádio' do Figueirense, inicia
neste sábado as suas atividades, com venda de gêne
ros alimentícios, e carnes. I: uma nova opção para o

consumidor de Jaraguá do Sul; num estabelecimen
to comerclal moderno, a altura do seu desenvolvimen
�. "

.

o sócio-geren'e Werner Walter Krüger convida
todos os seus amigos a visitar as instalações. ,

( I

Á,UREA MÜLLER GRUSBA
TABELIÃ DESIGNAOA E OFICIAL DO REGISTRO DE PRO
TESTO.

EDITAL
-

Pelo presente edital de citação pedimos aos

.
s��hores abaixo relacionados que compareçam 'em nosso Car
tOrJO para tratarem dé assuntos de 'seus interesses: ADEMiR
AVELINO FAGUNDES - Rua Jolnvllle; 1377' - NESTA - AL
VARO SELBOTf - Rua Ricardo Hass, 166 - NESTA - ARI.
ANTONIO DA SILVA - Rua 25 de Julho - NESTA - ESCRIT,
DE CONT, E DESPACHANTE DALPIAZ - Av. Mal. Deodoro,
sala 4 - NESTA - JORN ERNEST tJ<ARG � Rua 15 de N"o
vernbro, 717 apto 33 - NESTA -'- JOSE JAIR CANI - Rodovia,
Sp.3,01 km 5 ...,... NESTA - JUELY MODAS LTDA - Av. Ge.
túllo Vargas, 21 - NESTA - JOSE HELIO SEBASTIÃO -

- Rua Fundos da Weg - NESTA -,MAX HILLE - Rua Ro
dolfo Jahn, s/n - GUARAMIRIM - METAL. MENI LTDA -

Rua Carlos Egger, 90 - NESTA - NORMA IRACEMA CEDREZ
- Rua 190, �/n ..,... NESTA - NORBERTO INACIO GUIEL'OW
- E�trada RJO da Luz s/n - NESTA """7 RICARDO BUTTGEN
- RJO Cer.r? I - NESTA -, Carlito Marques -, Barro Branco
- Guararnlnm - -

-:- .

,Áurea M�"er Grubba - TABELIÃ DESIGNADA

Sct1roeCler vai ganhar mode
motödromo

Começou esta semana, os serv,iços de delimi
e terraplenagem 00 mats novo motódromo de Sant
tarina: Por iniciativa da Moto Schroederj a pista
aproxlmadamente 1.300 metros e, boa visibilidade
sendo construída em Schroed!r, proximidades da
presa, onde futuramente deverão ser realizados ós-,
namentos dó campeão catarlnense Volkmar Gustay..
chtold, um dos ldeallzadores do motódromo.

'Distrito Eclesiástico' da:�IEC
de Jaragua do Sul' no' Concili

Geral em NH
. Foi' aberto quarta-feira à noite! dia 20, com cultG
abertura, na comunldade de Hamburgo Velho
Ha"'!burgo, Rio Grande do Sul, o XII Concílio G�raf
Igr-eJa Evangélica de Confissão Luterana no Brasil

,

será encerrado domtnqo pela manhã, com um cult�
tivo. Segundo o Pastor Ingo Plske. de Jaraguá do
a Igreja Evangélica de Confissão Luteraha no Bra
resultante dos quatro sínodos existentes até 1968
hoje dividida em cinco regiões eclesiásticas e �s
P?r �ua vez, em d!stritos, que são compostos por
roquras, e as paröqutas por comunidades. O cone
reúne-se a cada dois anos, em cidades diferentes'
decidas um rodízio entre as CinCO regiões - t;nto
que há quatro anos foi em JOinville, comenta o Pas
Plske - e, a cada quatro anos é eleito o Conselho
retor, o que deve ocorrer este ano. -

.

São membros eleitores do concílio, os delegad
,

dos distritos eclesiásticos eleitos em Concílio Distri
Do Distrito de Jaraguá do Sill, são delegados os S
lrlneu Pasold, Marcos Mohr e Pastor Ingo Plske, -d
leigos e um pastor, perfazendo então 96 delegados d
tritais, pois que existem atualmente. 32 distritos. ecl
siásticos cç>mpostos por 295 paróquias que congregam
1.424 comunidades.

o tema do concuto, ora em desenvolvimnto, é "Ter_
,

ra de Deus-Terra para Todos", que está sendo desdo
brado num painel de cinco palestrantes e após discuti-

, do em gtupos menores. E além do tema central, está
merecendo a atenção dos conciliares, ainda de acord
com o Pastor Plske, o seguinte: 1. - -Setores de for.'
mação da igreja, em especial a Faculdade de Teologia
onde são formados os pastores da igreja, atualmente
com 264 estudantes; 2� - Finanças da 'Igrej�, pois ca
da membro' contribui com uma' cota, para a admlnlsträ«
ção .da igreja, faculdade de teologia e pastorados nas
novas áreas de colonlzação: 3. - Regulamentação sa·
larial dos pastores. Cada pastar recebe da paróquia on-

d� trabalha,' casa e' subsistência (salário).
'

'I: presidente da Igreja, atualmente, O' Pastor Dr. Au
gusto Ernesto Kunert que esteve em Jaraguá do �ul,
no mês, de abril, participando dos festejos dos 75 anos
da comunidade evangélica - candidato a reeleição. ,

,
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'Jaraguá .do Sul ,

nos 23°. Jogos
Abertos

Jaj'aguá do Sul que nos últim9s
anos vinha realizando um excelente
trabalho nos-, esportes aquátiCOS <sal
to ornamental e natação) ,não parti
,Cipo� dos XXIII Jogos Abertos de
Santa Catarina. Os saltos ornamen

táis, bicampeão dos JASC (em Jara

guá e em Lages), ' desistiu no Con

gresso Técnico, enquanto a natação
retirou a inscriçã_o terça-feira, devido
a 'um sério desentendimento entre O

treinador Arizinho e o presidente da

CME, Fidélis Carlos Hruschka.

,
'

No ciclismo, com apenás' três a-

tletas, Jaraguá foi o terceiro coloca·

do" superado apenas por Florianópolis
Ei Siumenau, o que causou certa sur-

.

I presa, pois desbancou, Joinville, logo
em seu primeiro ano de participaçãt;l.
Sflvio Robetto Ewald" que integra ,a
equipe da Arweg, pelo seu desempe
nho, foi convocado, juntamente com

outros cinco Ciclistas catarinenses,
para partiCipar, de 28 a 31 de outlh

bro, 'do campeonato brasileiro da'

categofia júnior.

O àtletismo, modalidade que mais
tem se movimentado, teve um eXCe
lente d�sempenho, com medalh� de
ouro e quebra de recordes (4,10ml
n� salto com vara através de Waldir
Giese e medalha de ouro também
para Cornélia Holzinger; nos 400 m

com barreiras. Além disso, Clarice
Kuhn e Dóris Ronchi, foram asegUR
da e terceira c01ocadak, respectiva.
mental r\olsalto a altura. ,No' geral,'Ja(8·
guá do Sul ficóu em quarto lugar: feml
'nino - campeão Jolhville, vice Fiariam>
polis, Blumenau' em terceiro, Jaraguá
em quarto e ,Crlciúma em quinto: Mas
.cullno -

/ campe�o B.lumenau, vice

Florianópolis, Joinville em terceiro.
-

Jaraguá do Sul em quarto e Itajal' em
ti

quinto lugar_

o
.

bolA0 femInina, mesmo 'com
derrotas na primeIra fase, obteve �
classlflcaçlo para 8S semifinais e

deve ficar entre 08. três primeirOS
colocados. Jé a glná�tlca olfmplce
mascu'nna iniciou somente na quinta
feirf'l a sua participação, 'no fecho des

ta 'edição. A ginástica rftmica, ficou
na 7, a �olocação .
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