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JARAGUÁ 'DO SUL

Fatos que são Notícia
, Seráf inaugurada às 10 horas deste domingo, a no

va sala de aula construída em alvenaria; na Escola Iso
lada Ilha da Figueira, em convênlo entre o Governo do
Estado, através da Secretaria da Educação e a Prefei
tura Municipal de Jaraguá do Sul. A programação festi
va prevê também a c��ebração de uma missa �, em se-

guida, churr:ascada. ,

,

___ e I

Em virtude do dia 1.0 de

novembro (segunda-feira)
ser ponto facultativo e o

dia 2 (terça-feira) feriado,
a \diretoJ:'ia do Banco Na

cional da Habitação deter

minou que os depósitos
em caderneta de poupan

ça no-dia 3 (quarta-feira)
,sejam considerados como

se realizados no primeiro
--_._--

dia útil do mês, para fins
de cálculos de rendimen
tos. A rentabllldade das
cadernetas de poupança é
calculada ' sobre a média
aritmética dos saldes mí
nimos dos 3 meses do tri
mestre, a partir do primei
ro dia 'útil do primeiro mês
do trimestre.

'

A Missão Catarinense da Igreja Adventista do, sé
timo Dia, encerra neste sábado, dia��O, no Clube Atléti
co Baependi, a XII Assembléia· Tríenal e Encontro dos
Jovens Adventlstas, Iniciada no dla 28. Mais dp dois mil
adventistas de todo o Estado estão partlclpando do
conclave segundo o diretor de relações públicas, João

,

Franco de Andrade. /

---._--

___ e .......__
-

O deputado federal Es

peridião Amin Helou Filho,
candidato ao governo pelo
PDS, esteve em Jaraguá
do Sul na tarde .de terça'
feira, onde manteve vários
contactos políticos, visi
tou empresas, e, à,noite, ;

tomou parte em grande co- I
mício no Salão Vitória, na

Ilha da Figueira, onde
compareceram mais de mil
pessoas, que superlota
ram .as dependências, num
ato de apoio a sua candida
tura, que detém cinquenta
pO'r cento do eleitorado- ca
tarinense, segundo pesqui
sa do Instituto Ga lup-Re
vista Veja.

.-

Eleições 82: presidentes e mesários receberão

instruções dias a e 9
Com a aproximação do plei

to de 15 de novembro, a Justi

ça Eleitoral intensifica os pre

parativos para que tudo ocorra

dentro do previsto. Para o

Dr. Hamilton Plínio Alves,
'

da
17. a Zona Eleitoral, tanto a

campanha como os trabalhos
internos do, cartório estão nor

mais, acreditando que assim

continuem até o término da

apuração e proclamação dos re

sultados.

.r

Neste sábado, às 9 ho
ras, nas dependências da
Sociedade Esportiva e Re
creativa Menegbtti, acon

tecerá a .solenldade da
ehtrega de certificados' de
díspensa de incorporação,
para cidadãos da/classe de
1964 e anteriores, dispen
sados da prestação do ser-

•
Todas as instruções serão cA

.
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'ijd ,fJ í ,hri atotiê- - In. erpre açao, ��s canç0es OI os Irmaos .urv�·
O Jaraguª-._Motop Olube deterrntnou para o dta 6 de . rans";;,

a
;� ( :� � g

t d $ e Agostlnh� ·,IBorbã; auxíllades "pelo 'Grtlpo Bà"linnö de

novembro, a IV Estapa do Campeonato Municipal de Bi- dade. a pa�c paçao. e o o: Jaraguá �o Sul, que é integPado por Délcio Oorrêa, Ga

cicross, antes prevista para este sábado. A etapa final enfatizou o Dr. Hamilton PIi-
lego, Moacir, Paulinho, Renatinho, Rafael, Klko, David

será nos dlas 20 e 21 de novembro, com eliminatórias nio Alves. e Jucélio.
no sábado e encerramento às 15 horas de domingo.
Também 1'10 dia 21, no Centro esportivo Social e Turís
tico "Getúlio Barreto da Silva", a 8.a Etapa (última) do
Campeonato Estadual de Cross e provas extras: 10h

ciclomotor, 11h 125 Standard, 12h Força Livre, 14h 125

Cross, 15h Final do Campeonato de Bleicross e às 16h,
Força Livre Cross.

Os velculos requisitados pe

la Justiça Eleitoral são os se-
--_._--

Os pedesslstas organizaram também uma passea� guintes: Garibaldi; dois pontos,
, na

.

Casa Comercial Gumz...:-.
ta pelas ruas principais da cidade e seguiram para o

comício, onde os candidatos expuseram suàs realiza- Veículos CM 3060 e CM 3052;

ções e programa de governo, num discurso de alto ní- Nerau RamoS, três pontos: O Presidente João Figueiredo, em 20 de setembro

vel, aliás, a tônica dos comfcios do PDS em Jaraguá do Igreja Santo Antônio - Veiculo de 1982, sancionou a Lei 7.301, que regula o uso obri

Sul ao contrário' dos da oposição� onde apenas críticas CM 3059, Casa Comercial Gí- gatório de çapacetes aos condutores e passageiros d.e
e ofensas são ouvidas, procurando enganar os incautos' lio Lenzl - CM 3050 e Igreja biciclos motQ!izados. O Departamento Estadual de,

COm o seu "canto de sereia".
'

-

de Três Rios do Norte - CM I Trânsito, órgãö- da Secretaria de Segblrança e
\

Informa-

___ • 3051. Grota' Funda, ponto, 'na,1 ções de Santa CatariAa, está enviando cópias da lei pa-

O ciclista Sílvio Rober- acidente sofrido, ao térmi- Igreja do Manso - Veiculo ra todas'as delegacias do ,Estado, para aplicação da lei,

-to -Ewa'ld, uma das gratas no da tempor:ada, na cate� CM 3056. Ribeirão Molha, pon- que aplica-se não apenas aos condutores, mas também

tevelações do esporte do goria aspirantes, foi cam- to 2 quilômetros acima da Gru- /. para 'os passageillos de motoclc,letas, motonetas e si-

'pedal em Santa Catarina, peão estadual nas provas ta - veíc�lo GM 3049; Alto milares. \ i
_ integrante da equipe Weg, I de montanha, nas quilôme- da Serra do Jaraguá, ponto no

que também não partici- . tro contra relógio e nas marco da divisa - Ctv1 3053�
\ Ségundo O Dr. Adhemar Grubba, Delegado Regio-

!lou de todas as provas do contra relógio .individual. 'Rio da Luz, ponto 1 quilômetro nal de Polícia de Jaraguá do Sul, oportunamente será

Campeonato Catarinense Sem d,úvidas, uma ,perfor- acima da secção de Rio da Luz divulgada a data em que começarão a ser aplicadas, as
de Ciclismo em razão de mance�es�etacular. 'Vitória _ CM 3058; Pedras sal1lções, através dc;»s .soleJados da .guarnlção 'de .Rádio

___ • Brancas, pontQ 1 quilômetro Patrulha. O ,Dr. ,9rubba h;á contactar com o Sargento
Cento e trinta seminaristas' de Corupá, vencedo- acima do Noviciado - CM Baade, Comandante do Grupamento de RP, para defj-

!'es db concurso de canto no Emobresc, em Videira, rea-- 3057' Cidade _:.dois·pontos no nir a data e,putros detalhes relaclOQados ao uso do ca

lizado em setembro, estarão em Guabiru6a neste domin- �Edifí�iO do Fórum _ veículos pacete de segurança.

go, dia 31, para realizaI' naquela cidade um ,seleciol1ado CM 3071 e CE 1625.

programa de cantos e atos religiosos'. Na primeira fase A penalidade prevista é 'multa do Grupo 4' (Cr$
os seminaristas cantarão, em coro, na missa da Igreja Os membros das mesas re-

722,00) e retenção do veículo a,té que o motocíclista

M�triz, fazendo a segunda �resentáção no teatl'o local.
céptoras qUE! não tiverem con- ,apanhe o .seu capäcete.

�;."j
dução serão transportados pe- IDENTIFICAoI'xO EM MASSARANDUBA

presença provável de Es- I los "erculos .requisitados e
"'V-'

peridião Amiry' ou Jorge·, reconduzidos 'ao término da

'Bornhausen. E na. área po- votação. ' .

lítica, ainda, nos I?róximos
/ i

dias poderá surgir uma

"bomba", em plena reta fl- 'QUA"ff0S VOTARAo,
nal de ,campanha.

E para definir as atribuições
e responsabilidades de cada

qual na condução do pleito, nas
secções eleitorais, os presiden
tes de mesa" e o 1.o e 2 .

o

mesários que trabalharão ellil
Jaraguá de Sul e Corupá
cuja nomlnata foi publicada no

"Correio do Povo" - terão

reunião com o Juiz Eleitoral.

No dia
-

8 de novembro, uma

segunda-feira, para aqueles
viço militar inicial e incluí- que irão trabalhar dia 15 em
dos no excesso de contín- em Jaraguá do Sul, às 9 horas,
gente. A Junta .do Serviço no Fórum "Desembarcador João
Militar de Jaraguá do Sul, Thomaz Marcondes de Mattos"
que' é presldlda pelo pre- e no dia 9 no mesmo horário
feito Sigolf Schünke, tem n� Colégi� Estadual' Terez�
589 certlflcados para en-

. Ramos para os que trabalharão
tregar no decorrer da so- c' á'

'

I ld d
.

em OIi'Up,
em a � )

TRANSPORTE DE

ELEITORES

O Juízo Eleit�ral está tarn-

bém divulga'ndo os �ercursos
e horários programadós para

o transporte de eleitores em

15 de nõvembro, no município
de Jaraguá do Sul. Será feito

somente dentro dos limites do

município e quando das zonas

rurais para as mesas recepto

ras distar pelo menos dois -qul
lômetros.

. "'\
.. .

' ,

De janeiro até o dia '26 de' otltubro, o cruzeiro Já
aVia' s.Qf�I®, 31. d�sva,orlzações,. n'�m total de 73.5%.
a hip0tese de o· governo manterß.mesmo, percentual

de 6,5%. pára o· reàjuste
I,

das�;9�]N� ,ein janeiro' do
prÓXimo ..ano, os depósitos em cader�etas de. �ou_p�n:
Ça terão o maior rendimento de, toda a sua hlstona.

112,2%.
'." . .

,. -

A Associação Assistencial "Lar das Flores",
fundada com o objetivo específico de construir e ge
rir o anclanato em daraquá do Sul, em terreno de sua

propriedade localizado na rua Domingos da Nova, es
tá

.

iniciando uma campanha com vistas a formar o

grupo de associados, que podem ser tanto pessoas fí
sicas como jurídicas, de qualquer nacionalidade, re
sidentes e domlcllladas em qualquer parte do país ou

no exterior:
'

Segundo o Dr. Gerd Edgar Baumer, presidente
temporário do Conselho Diretor da Associação, a con

'tribuição mínima deverá ser 2% do valor do maior
saláriO mínimo do país, o qUe significa em torno de

I
e-s 500,00, a partir do mês de novembro. O reajuste

I.será anual e o associado por ocasião do preenchi-
, mento. da "Ficha de ldentlflcação do Assóclado", i'n- '

dlcará o valor que deseja pag�r mensalmente, anual
mente, e, no mês de Janeiro, este valor será corrigi-
do, aplicando-se a correção incidente sobre as

ORTNs.
A cobrança será através do carnê de có'ntribuF '

ç�o, correspondente a um ano, o qual poderá ser. qui
tado mensalmente ou liquidado de forma integral,
de uma só vez, no Banco do Brasil, lnstítulção ban
cária escolhida para tal.

Esse empreendimento envolve pessoas (de todas
as �camada!i._da sociedade, que ocupam cargos no
Conselho Curador! qonselho Diretor e Oonselho Fis
cal, da Associação "Lar das Fl_ores" e que estão lrn-.
buídas em dotar a Cidade de um ancianato, dando as

sim um lar para as pessoas idosas.
As pessoas lntereseadas em participar dessa

campanha para formação do grupo de associados, po
derão procurar o Sr. Gerold Meier; que .é o secretá
rio da Associação, junto a Persianas Emmendoerfer.

,

te 1 milhão 900 mil. das e meia de papel. Serão

instaladas 9 mil 113 urnas e

30 mil éabines.

Assoda�lo "lar das ,flores" em camploha
•

if�<wpara lormar grupo de associados

Sêhunke assina convênio com

E>NOS pl obras ,de saneamento

ções", disse Schünke.

Quanto

às cédulas, estão sendo distri
burdas 3f milhões - 7 tonela-

"Jaraguá fez sucesso no Festival Universitário

da (anção em Blumenau
-----

,Com oito músicas inscritas dentre rnals de trezen
tas, ,J.araguá do Sul colocou três, dentre as. doze rnelho
res do VII Festival Universitário da Canção, do Diretó
rio Central de 'Estudantes da Furb, em Blumenau. Par

ticipando de todas as eliminatórias! '.'Renascer" de Agos
tinho Borba, "De Viola na Mão" e. "Pranto de um Sam
bista" de Durval Borba Neto, foram classificadas entre

as doze melhores, onde não faltou apoio da torcida de
Jaraguá do Sul que se fez presente em rnassa no Ga

leqãe, 'principalmente no sábado, quando para Blume
nau seguiram em tor:no de 250 pessoas que foram apoiar
oe músicos da terra, lotando vários ônibus ..

/

Embora de autoria de Dorval e, Agostinho, as mú
sicas foram inscritas em nome de Sávio Piazera de
Azevedo e Aírton Lufs Schiochet, que são unlversltãrlós,
conforme prevê o regulamento. Jaraguá do Sul ganhou
quase todas as colocações nesse VII FUC: "De Viola
na Mão" foi a segunda colocada (prêmio de Cr$ 70 mil),
"Pranto de um Sambista" a terceira colocada (CrS 50

mil) e. além disso, "De Viola na Mão" foi a que, alcan
çou maior popularidade e simpatia do público (rnals cr$l20 mil de prêmlo),: enquanto a segunda rnals popular foi
"Pranto dé: um Sambista" e a quarta mals popular "Re
nascer".

V FECAJA

. ,
As músicas classificadas no VII Festival uníverst

tário da Canção! em Blumenau, serão' reinterpretadas na

tarde. deste sábado, no Ginásio -de Esportes Artur
Müller, a partir das 1!? horas, durante a realização do
Y Festival da Canção J.ar�guaense-Fecaja, que é 'promo
vido pelo Centro Cívico Estudantil do Colégio São Luis
e Academia de Música Carneirinho.

Em. t�rno de vi�t� inscrições para interpretação e 1compostçao concorrerao ao prêmio de Cr$ 70 mil ofe
recido, além' de troféus, dlvldldae em' duas categorias.
O encerramento de Fecaja será no J,uventus, às 22 ho
ras, com baile do Musical 5a. Mensagem, de Joinville.

Polída val punir pilotos de bi,cldos
,

'

motorizados sem capacete
'

---------- ----_... ----�

o Prefeito de Jarllguâ do
Sul recebeu também na Capital,
do Estado Cr$ 20 milhões, o

saldo dos Cr$ 120 milhões �e

passados pelo Governo do Es

tado ao Municrpio. e, afora es-,

ses recursos, obteve mais CrS
15 milhões, que serão empre

gados na compra de cornbus

trveis, pnE!us e peças, de repo.

'sição dos caminhÕes e máqul-·.
nas da municipalidade. '

Guaramirim, prepara-se para
receber a àgênci.�__

do
--�--

Banco do Brasil

INAUGURADA MELHORIAS EM UMA EStOI,.A NO MUNICfPIO DE

MASSARANDUBA

que estima a receita e f.ixa a

despesa
'

para o exercfcio de
1983 . � de Cr$ 234 milhÕes,
súperior em cem por cento ao

orçamento deste ano. Educa

çãp, transporte e saúde' são os

que detêm as maiores fatias do

orçamento.

. Salim doou.. duas vacas lei
teIras a moradores de Brüder

thai, resldentes nas Vilas Di-
vinéia Q Rica. A medida foi

Antes das eleições, o

ftartldo l1)emacrrátlco So
cial de Jaraguá do S,ul rea
lizará outro grande comf-

tlef,'a exemplo do ocorri
do terça-feira, na Ilha da

lilgueira, desta feita ,n()

Salão Botafogo, com s
___ e _....;.,,;_

Por:' soliCitação, do 'Prefeito Dávlo. Leu, uma equipe
da ·Pelegacia Regional de 'Policia estev.e terça-feira em
Massar:anduba, 'do setor Identific�ção,; quando àproxi-
madamente duzentas carteiras de, identidade foram fei
tas., �ssa lTi,esma equipe' retorm� aquela cidade no dia
9 de 'nov.embro e parra o :próxlmo ano 'bá 'l.nter,'esse do

o TRE Já tem. os niimerós poder públiCO municipal, enillmplantar um posto de iden-
definitivos dos que ,vão votar tificação, para, atendimento aos Interessados.,

. Coril fi presença. do prefeito Dávlo �eu, acompanhado do'

nas próximas elelç(Ses, no' E,�-
deputado Octaofllo ,Pedro Ramos, dos candidatos a prefeito, vi-

,

.. "

ce-prefeito e vereador, pelo PDS de Massaranduba, do presi-
-tado: 2 milhões '136 mil elelto- ALVARAS DE FUfU'·...ONA...ENTO, "

'"' _
_ .. /dente do Diretório: Municipal e outras �utorldades, foi Inaugura-

re�. Desse total, deverá',ha�e,F ,

,,". ',' .' ,1. da domingo passado uma nova escola naquele Munioifplo. Ela

um In�Uce de' obster..ção da or- Leonídia "dos Santós" Tom�seUi; .ApolOnl'8 'Mi'çhalak '.I��liza.,�� :�m /(Ito Gua�nl"Mlrlri1 e' foi rec�nstrufda,P8.lo gover-

dem de 1 por' cento, ficando 'Redmerski eHerta' Schwàrtz Mül'lér' deverão apanhar: no)..mu}llclpaJ em convêniO com, o Es�ado. ,A e�;cola oferElce ?!;,
. a' -: á

'.", cl
",; ensino de·'1".O grau -'- de 1. o a 4.a serie - e'velo atender ant.l-

os eleitores efetivaml;lnte ap- !Ja 19. .DRP., seus alvar s de funclonamentO',· e seus 9a' reivindicação da comunidade, uma vez que .0' prédio existente> ,

tos a'lvotar e� apróximadàinen- estabelecimentos comerciais. estava �'!1: precáriase,condições. '.
.

;;;1

Foi assinado na quarta-feira,
entre o prefeito Sigolf Schünke
e o Departamento Nacional de

Obras e Saneamento-DNOS,
convênio na ordem de Cr$ 2,5
milhões, para exe.cução de sa

neamento na cidade e perife
ria, na Capital do Estado. Este

convênio só foi possível com

a Intercessão do deputado fe
deral e candidato a reeleição,
j:)edro Colin "q",e 'sempre nos

deu a cobertura necessária

quando de nossas reivindic.:l-

tomada para atender as neces

sidades dos moradores, todos

aperárlos e passando necessi
dades para o trato de suas

crianças. Existeml 20 crianças
nessas vilas e, dois oasais se

'encarregarão de orlar, as vacas

e fornecer o lel� às orianças;
findo esse prazo, /as vacas fi

carão de posse dos érladores.

I ,

De'ntro dos próximos dias
dever,á ser inaugurada, a Agên
cia do Banco do Brasil de Gua

ramirim, que contará com nove

funcionários, afora a gerência,
prestando ,todos os 'serViços
que a Instituição desenvolve

ein termos de agênci�, princi
palmente crédito rural' e

.

finan
ciamentos. O' prefeito Salim
José Dequêch remeteu a Câ

mara de Vereadores, projeto
derlei' isentando a Agência de

,

taxas e impostos munloipais
por. um perro'do de dez anos,

considerando o grande ,bene

ficio que trar�, no entanto, nu

ma atitude que mereceu 're

púdio, o vereador, Armin . Byl
lardt, do P MOB, \ votou con-

tra.
'

'

I
Também no Legislativo está

o orçamento para, aprovação,'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



): NÃ:rÁL DAt, 'CRIANÇA
P POBRE'" ,

,
"

'
, ,

" ' 'Pelo 30.0 amo cànst)
'vo;,o Rotary Club de" '

Dia 29 de outubro ma' 12 de' outul)ro "", gl:J� c:t9 �uJ. reliljz� o:,'

Ivan Jair Volgt Warlei, fiiho de Wigando ,I, ,CASéRIOS NA ·AGENDA 'dà Criança Pobre.,
Fazem. anos hoje: 30 (Paulina) Döge ' MÖ'RElTO" ,

",' "

' : DE SABADO .' como coordenadt)l�es'

Sra. Frlda, Mabnk�", .', ',' oia' 13 de outubro
'

O 'Irmão, Antônio Mo- I Y , , ,Srs.· DietriCh Hufenuessrà. Erna ,colhi Mafufy� "�, vlessa; I fifha de Gerson rette, em visita que Irea�i-, n' A colu�a a�oliol!J e' e�dla-
I

e DO,Nal Ma�catto: 'tã
'Sr. "'aulo L'eoni I" zou a seu lrmãe, o, rmao ce. matnrnonret, .ocorn o OSI detalhes relacionadF' �Elisa) da SIlVa "

,

.

18 h' d' ,

Srta. .tncla Beatriz p,edri D',a"14' de' outUbro ,Geraldino, (Ernesto Mo- as oras e ontem, na
. Gampanh� de �FlgariaId " retto), relatou o s,equlnte Matriz São Sebastião,' de de.recursos e mesmo.·àLenlce, filha de Er'na. o e

Raqttel" filba de MM<;), <Ver- .

d 's
"

'

.ao CP: '''O mano Irm�'o Ge- -Jalrne Franclseo e ouza
gan, ização e,stão s.enAolIena Bartel gflília) F�cJ:iini ....

'
"

fj I
. DI' Ho' a's . \l(' ,

raidino rece 'eu-me com, e rarn a mann, Je" certados. .Jä está defil'lSra. Edlt Efulert ,,' Adalberto," fllho de Carmelino ,inlll,ita alegria, 'em' Santa 16 heras, Benjamin MUnitZ cara 21 .de movoembro,.Fazem arios, c,lomlnQo ( I ) G1II I b h E h J t'

Sra. V,era' M. Haake
Vi ma, . ,

.

Maria, 'AO .Oerrlto, onde ,se e E isa et a ic inge'r, 0- 8 às 12h, no pátio, de fDia i16"de outubrO ',- encontra recolhido e doen- sé Getnerski e Adelaide tas da\'Ma.triz São SeSr. Jurací Aibeiro, em Jain- , Pe'd"", f'Ilho de Pedro '(Sônia) I O ttl à 17'" Adm.

te., Unimo.-nos a e é para ere I; snaras,. e- tião,. as i,llScrições..ville Ribeiro
comemorar, os seus 57 a- mar Luiz Sbardelatti e -

erlanças: no dla 11 deN.élse" .GarCia Patrícia, filha. -de Antônia, "nos de exlstêncla. O lrmão Nair Maria' Ranghetti, '[eo- zembro, .no mesmo loc'·Sr, lido 'dá Costa, em S. Fra.n-' Sil
' .

, ,

d F I
-

FI
.<Marita) da va' Reynaldo também

. compa- nar O
. er in e orentína serão entregues as ,senhcisco do ,Sul Dia 17 de outubro .' F.éceu e naturalmente' . foi Berns; às 18 horas, V�lde� , e rio dia H} do mesmo m' Sr, Eliezet Santos M�r�;na, fi lila de Elian ('Ani�- dupla' a alegria. Permane- �'i!O. Zen e Lori Ed�te Fa-

a � partir das 14 horas,'.S�a. Märll, ,esposa do Sr. W�I., '

ze) Meyer: Cf em Bahta Maria duran- Chl�,1 e, às 20 h_, �UI$ Car: " Colég,io .;DiVin€l Provi,damar, Reeck � Dia '19 de olltubro 'lie duas 'semanas. 'Na des· I�s .

Duarte e LUCIa Apare .

cia" .�serao,. �otregues'Aolàndo Lueders PatrIcia, filha pe pedícla dissé-inec mano ro-' clda Kast:eller: Às 18h, n� presentes., .

'

Dia 1'·0 'de no�emb", (TereziIiha) Schroeder 'Oi .nunca me senti tão bem. Barra do Rio ,eerro,' João' 'I " .', '\'_ i

Sr•.EmrJio da Silva, 'professÇ>n 'Fábio, filho de 'Adernar como FIestas duas semanas Rolando Meesch
_ e_ Nad}r • D.�.yERA HMKE "

e histariador 'resinha) Bollauf que passamos juntos! Me-; Cordeiro e, às 17h, na Ca.
i 'Sra, Ma�ia CezarÍtia dos San� Dia 20 de outubro Jhorou sl:la visãa e DQl'mli- pela Santo. Estevão, Wal-

Amanhã, 31, é o natatos' Máreio; filho de Mário ' lizou a pressão. Prometi ao mor Flohr e. Luzia .L.ermßr:f!. cio l,da Sra.'VeraMarquaSra. Ana Panstein Sclileoer 'sabeth)' !'ozzi Irmão Geralâino que no fi- It na Igreja Evan�élica do Haake.. A aniv.ersarianAlcio Mannricl'í, em Curitiba Daniel�, mha de Gilberto, 'nal deste ano, possfve'l- centro, ,às 17h, Adolar
em companhia do espos,Sra, Iris Mohr Schommatz (Marli) Renta

,
mente no Natal; nos en- Dettmer e Marlise 'Scha- Alexandre e do c'asal ArtuDia '02 de novembro Paulo, filho de Pattlo (Ester)' contraremos em Santa Ma-' Jillilski ei às 19h; Ivo Kupas ,Bisoni e Sra.� viajarallil p;r.Sr. Eugênio Victor Sch'!lôckel, ,Nicolett�" ,

,

, r�a, osquatro_Irmãos 'M�-' e Rosa Marlene Hang. Aos .

r::a CaralJlbeí, Castr.o; Para.

diretor da "Co��eia 'do Povo" Jaison, filho de Nivo <Jane- / rlstas: O Irrnao Reynaldo jovens casais, as nossas
,ná, a fim de rev,er amigos.Sra" Ruth, esposa do ,Sr. AI- te) Retri: '(', (caçula): Irinã� Er.�esto felicitações.

"

I àfilhados e 'parentes:,'vin Lem�e, ,em �io da �tt� Vi-,
'

Dorizeti, filli)a de Ní.Jton .<Cla- (Ge!aldll'1o[, I.rmao Albmo e r !
tó�i�'

" "
ra) Ar.icltreghétoril, ' Irmao A�ton,lo. .' "

PROF.: P'AULO M,ORETn:'. ,�ÁTAUCI�S,'

J
' 'V,

".

.' "

'

bro O frmao Geraldmo dese- ftSr. Ingp ose ",rause
Dta 21 (Ie outu

,';' ((sel- jou informações dos anti-
'"

_ " Ocorreu,'em data de on-��:i�u�la�n,ta Danlrteele. filha de Joa�, gas altmos do Colégio São No Baep�ndi, diä' 12. de '. ,t��, o ,r87.� aniversário da, '.1' �I, ,

\ di) Fo
Luís de Jaraguá do Sul,' n�vembro, aß_PP ê_a Dlr?-: .

Sra.J,da Zettel, Scbmöckel.�ia 03 de novembro .

',' Brl!lno';;1ti1ho de José <lere-
onde CI'tOU, al..luns n"me.s.· çao do Coleglo Sao LUIS '

d n..d ." � '" '. _

'

. '_. _ ��p,ro.g�nitor.a, Ç), nosso ulrerSra. Ivone Luz Gottlilf1, em "sinha) Brandalyse
. os Kohlbach, Os �'arcattes, . ,r��lIzarao u�. Ja!l�ar, oca "tQr� em Curitiba. Amanhã;Fpolis ,.�,. Claudiane, filha de Oclaudio

O Dr. Mario e tantos outros 8,lao em que serap ��esta: "re,cebe cumpri'!ßentos pe.11)Sr. Sérgio �honsem, em Blu;)" �Nilma� 'Jacq�es
, de quem o tempo já apa- d�s homenagens ao conhe ,

natalíc�o,' o médico cardlO'menau,. "', f" ' ;)'('! ·Sidnei,df,i!1iI0. de Eaoli!1 ,(Ma-
gau a., lembrança, mas ,que Gldo edu�ad9r,.�0,�so cola�, <lJ9,9.i,sta,l;>r� Agostinho Bian.Wally Meier, em Alto Paraná ria) Mathes

'

',,'f"'" todos estão lem15raàos nas boradar inclUSive, ,.Protes chi' no dia 1.0 o professorMaur_í�io '"Hé'liO de Almeida� Sand,r,o, fiJh() de Viland (Emí- lembranças nas' oraçôes e Sor Pa�lo More�I,;�'pelo� e' 'historiador ,.E�mí.li� dana. Lapa-PR:
r

. ,"'

" I',�)' Kôhler
, ..\, n":s' sor.rl·men'tos. Pediu seus trinta anos dedlcado'S" " '"" 'c.

"

S'· J',
> '

, v I'
, • ,.,

. ..

_ SHva; dia 4 ara. utta.Sr. Vitório Bortolinl, nii lapa- Dia 22 d� outubro continuarmos rezar para ao magl�ter�o. Ah:m�s,. ex
, e,sposa ,doS,r, ,E!O'ntal Mal"PR. Altevir;' filho de Wilson <Ce" qúe" se for da vOQtade de. alunos e _amigos �o Prof. .catto e, no dia 5, o itldus-:Sra. Wall" Meier' 'Sfrebé' I';

cília) Marcos
" .

, Deus, possa se restal?e_le-, Paul.o. sao convläados. � trial Erwino Menegotti e oJean, lqar-IQ,Vreira
�

-

,1).':1 , Öiá"'2'3 de outubro' "c�r. E e,:!vi()u t�!1:Ib�m" l!'m partiCipar"
. �ode�do .os I� ,f�rr.riacêlitico guarallliren'Egon Behling " 'Fernanda, ,filha de Nélson /

abraço fratern�l, a, tO,dqs \ g�es��s de� adesao
. serem, '��,)'�r;; J()ão' Lyr�:.A t�dos,Dia' (J4 'éJ, . nôve�bro .'�'

.

:(N611�à)'Hárdt 'I""
.

.

os ex-alunos do Ooleglo' adqUiridos no Banco do
os nossos,�cumprametltos.,Sr�. Juttà,' esposá 'd�' Sr.' Dor- 'Mattrlcio, filho de' 'Er:vino são Luís e a seus càros a-o ,B,rasiL Por tudo .que fez e ' ,'" ,j '. .

•

;
val M,arcatto I.

-.

(_ <Maura) Hei�klein ','

roq}gos". ,

"'

.... ','
,faz" o Prof. Paulo mereGe LlONS CENTRO EMIAluIZ10' T<o!J1�elh,,>t, '. li

\

,':�;"J;Karil'l,' ,fj'lha de Carlos, (Ce- ". '" � ,,,' .... "..tI-,. '"
..

I, Ser hor:nenag;e�a99:__" ...}; .. _ .. � ... )\r!YJP�!?!=JL _'''':'��' •
,

-----------......--."Í"'!!"!�""'""'��_����, -:,sr: ··I::eop(!)'dci� .�P��Itt?'f�· em 'leätna1) B'�rdfÍers"""'; 1 ''''; "�"'FESTA 1:fEffSAd'�d" iJUS�A�: "
\.: )�>' < , .• � O�,,� �• .,,,."u.,��

�L''':;S �'''��;;;a���:�J' �����t;l�. G?rib,aldi ',,' .

Dia '24 de outubro : ' :'A Comuni a, e ao: u-
. Gascho, Lúcia Riedtmann, Ruth

'

Sra, �Marlêtjé lIí1ei$ler daes: ÊdsoÀ: fiihó "'de Nélsah, (ln�sf' dps ';Tadeu programou pa-
\
BAZAR DA AMIZAD,E'! ,.

�, 0tsà, Suraia Volles e ,Ama�ild�, "

tirlg Kroin
' -" \. r�s/os dias 5, EI e 7 de no- 'da' Costa Bastos, representandoSr" Domingo� Muraro Filho, Alexandra,' filho' de Valtinho vembro, a sua grande fes- As',daJlila.�: r.Pt_áIl;ia.�_! q!l'e.� "lä:r�q1�mla$;r{der;çai��" �isitaramem' Irati-PR. "

,("'de'te)' Giàcomini, ta popl:llar anual" q.�e con_- initeg'ram a Casa da Àmiza- ,na ta�d� d? 3,ã feira, dia 26, asR B', "�b':' w
..

'280"O"
I' B' 'd R C '. v

,- di,. .

"

,dependenCias da Creche Cons.
' ua e��l.i5k r,�$gr'�' .' .- �rra O iQ erro � I

Dia 05 de novembro" Día 25 de outubro tara_ corn u�a .sene e a de do Rotary Club de Ja- tancia .Piazera, sendo recepcio,:
"

'< Et.n, 115 d'e':., n:,9ve;ml1>r"',.;, E'go,f,I".sc,h,.roeder,"', _:'
I "Sr. EfVine Menegotti ''''Romeu, filhGH �de Orlando· tr:aç?�s,. pr<;>pnas des�as raguá do Sul estão pro- nadas pela presidente, Sra. Mar,

-

'"
'i'. ',�sr;�'j(iãó Ly,ra, iiar,m�Gêtttico .

(Gert�"'des) Gra�Áke ,f�st,.I.vld,ad.�s.
, '.A " ab�litur�" .I

'
'. ; . Iy Baumer, quando entregaram

. �'>(Schroedi."�a>r!i:aÂ��idat�. ä· ��f:fjfado�,lpelo P,�f)B, �(I' e'm,'�,ué'.�ám,1r,i,� ,,_:/" '"!_":' ��, ',iDs;.<��.e"'lde, filhaißd
..
é' Va,ldir (SÔ-

. s�rá no
I' cl�a, �, às r 2.O;Hora�. ; gltamatldo para.;:9se-�aS\'t��;

." t'oJf>as'(pa1� �s .i��i��Ç��1d� ,Cre.li n.05601;''é�êrâàvotbconsclell:tedosseosamlgos.", ' • - ""'.
"" 'e .. 11 de dezembr0,'ß.:iea�,1 chEl.' �sta'i!f(jjClm�ls%macampa-,

'

, : .
, '" 8"ra' ;�:,,�ar:{o,di,�E>�riQ9 ,� .

. niír) Westphal :1i:iZ, 'r' i
.

"

.

I

,d A .

d' d
' . ,

_ hh� do Lions Clube' Ce�tre que
, Sr,a. Isa�e'L G�r"!tcfi' !':'J�i's:cjna�n- 1't0i:õlllud'inoi' f,ilh(, :"de Harri (lva- <?ORA,� DA .SCAR '.

_

zar. a. mlza e,
.

e cara
se prepara para recepcionar no

t!l.�,ernt,J9inv.!l'��,7h:.';_" ·Cll1í.Ú Jj�11de��Po\ia\:h',n:l' 'd ,Ad dlcretlona dAat,S�Cledd,ae' �er '" beFleficente, �,m prol dili,.14, quinta�feira pró�ima, o
Ivo Ferreira. Leite :O�:f(

,

f"IP ., '..,.' 'f'lh de Bemvindo e e, u tura .
r Is,dca ,dos velhinhos'.� 'das,orIAn-:. Góv�rnador d<;, Distrito ..

l710 CL,
, '

... .-:,.
.'

, SI�lo,nel, I o

Jaraguá do, Sul deve!á'
I " .1" '" " I", �, ,. -Vé'ft'ölino I <Rita) Schutz, às

" ':, '... ..
(Mana) l:JI�r pr0mover a apresentaç�o ças caroentes. _o local será 1àh30, no Itajara;'�! AGs,.a,.nIY1,p.r$anantes, os nossos 'D"la',27 'de' outubro d

-

t d, s'e" na ru·a Re'ln'old'o Rau de�'
I

I''. 't;' ,.. ,
"

.

" , ' (' ) e encerramen o o '" ,,' 80LANDO COM PASSATCYA;lpnmfilp os. ., I �" jl.. ',\JH HP..'" ':!' Rafael, filho de Nelsen Ana, ,

I d' 26"'e novem- > fronte '0 Supermercado " ,

fi. ·,1':::: a.s\"t; rte "�lbVli1,,' ,_, ,\ cora, no l.a.1JI ';,'
-

. '�:.·I '''';''Estão rodando com seus a,

,

. , ,'.:;!,.�'. 'Im '" em sJlí9�en,. ,
' .

.
'

b�o, a partir,das 19h30, no 'Breithaupt; onde' estarão à 'mantes Passat, adqui�idas esta
r P�ULO, DflEF.AHJ.. Ii��m . Cl I;;r C�ne. Ja�agl:la. A pr0grarna- venda enfeites. de natal, E!, ���;��A��a�e�:g���o��f�:�Do casaL Eng.o' Edison f:A LE. C I M' E N T 4) S çaoßsta."selJ�Q,el,ab0r,�?at prodútos ""originários r',da so"Berns, Dorival Garcia, Cild�',Pàúlo (E)olores Seldel� I9re- estandQ. Pr:�\(l�ta taA1�em, costura, bordados, 'pintu- Scabu�ri> Teodoro Roda, Elái,fahl" de -

Rio, NemriAAo, a a
, ap.resen:taçao,d? Co�al " Emmendoerfer e Mária AntônioI:J

I f ., I d ColeglQ Sao tas, entre outros.' Figueiredo.coluna 'recebeu' a comuni- Dia 21 de outubro Fl' an.1 . () , '
,

·

:�:��n�·pa::�'X:ri� ��. G;�::'�:o/ Woltollnl. 67 .:·DO CO�RCIO · .'� •. ','e çÕß�'<l��j�iMATIl/Ooutubro!, ,com ,3.25Q ,gt!iGL ,{ �,lIi Grimm, '63 anGs, nesta,
. A data de 3'Ó' de' outubro 'C.'o,ijÜNI��QE,;�:EV��.:G�uc.f�N1��te .. if�Hà��;'\à� 19 b.O".'m�s;:. 'e,,Ie �ye � I]et� i�,�;d9i1�)2 de, outubro .', 'f'; Ih'd'" ..

I " "

M h A, h� dPaulo CElsa)',fi)refahl. e, ao Pedro PaulQ Spengler, 37 a-

' (boj,e) , oi �sco , � �;: �Ç1ra ��s:, cu t0�pol11 ..�saFita .ç�lra'/'<''' "i. ,.01 a. nma,n a, !a'" d d AI (I:.J II )'
, comemorar, lila "Brasil o 31., às 8h- em, ,f\feFeu 'Ramos· Ilha d� :Figu,eira; a�

.I \Je.�,e� ,a' or ... V.i�,:. ��,,�� " '''RQS. n�sta
, ".

.

comércio e os' empregados 9h30 �m Jaragl!Já do� �ul,�Ji§ � ,�.t.Jova; às"10J;r em San.· Seld�l, aos' qu�!,�, C,��prl� S:I",ßernardo Poilmann, 62 anos,
RO com�reio Ol:! comerciá- ta I:.:uzia, ambos ·cl."s'àfilta' 'éi:�i' Ei,iãs 19h, cl.llto informal,menta�ôs. ,'.::,i � "h.

.

l Car.upá . ,,' rios. pela, p,assag,e_m da no 'çÉu,iltro ... Tamb41iri no �!ä\ ,i.Ó: de novembro,' .às, 19h••C.ON�RESSQ DE'_.n�:-r;y, �oDia '23 d�'outubro' ,

'

data, � cohma cumprlmetl- '�!llto para �,jU'\(ént\!Jê1fece, m:a'dia'02; finados,às Ih, cultoVETERINÁRIA". -;',j l;l2:, ··I"·r"Eltáângela,uecker, 11 meses,
ta a tódo� ,ligados ao ra-' 1:'10 �emifério,,�'tangéliép;�.8' 8h,'e� J,ataguá,João p��.

. Os niédicos veteri.nár.iàs\
.

Estr. Gari�alai .'
mo; ,que trabalham �� �a- s�à:'e em� -!'frêS;)Riös;;, clôr,;N9�e ,�':às 1Qh, em Santa,l-u'DaAiel Ampessan (Aca- �ffonso Temanini, 81 anos, raguá do Stil e mtlF)IClples zia .. '" 2). A 'juiVetl:tllJdEJ", e'lalllgéJrc8 "�erá retiro no Centrorec),1 João"Manoel.BáZíefti" 'Nereu·Ramos

, Ifmítrofes, I" Sha'I,Qn, :em :Ner�ú Aamos';':da�F1;S horas deste.'dia. SQMalJques. , 'Cida,s,e) :e Lldfs' LDia'24 de 'outubro" "

'

,..I;� • até ,às ·16"hotas·trJo. dia 't:.i>:'1E-pa':à comemorar o dia da,B�li�ário.J,lase:d<l �Mjßisté- ... Pltula Seter 'Filho, 56 :anos, eONVEN'9AO DE'
I I

ioventl!lq�,,:nO,�dla:22, às' 9h" 'mã cemunidade do centrá,,',

reio' da ,AgrieUjI�l:lI:a;Díp,oa), 's'cki-àeder I ;, 'SUPERMERCADOS-: naverá ei1cOAtf,o�',f,alrr:iÖ§éf'e ;eÁ�er.r.amento, este às 16h.100tado�� em Jaraguá' 'do;) rl"lboã� Manuel' de Azevedo, 75 De· 2 a 5 de 'Rovembro', '

3). Re'Uros: ,par.a a .famrJia, das 9h .do dia 06 até aS,SI;I[I., participãram ,1CIe�18.8\' ,lid�6s "nesta ,.'
no Centro, de Convenções, 17h do dia.. 7,. mo ,Lar �Fllad�lfia ieRt Sãö'Bénto' dQ Sul;23 .úJtim(!);l Ílo Centro: dei ÇßiÍi'�5 de outubro dá Cituf, ern Balne.ário para senhoras da OASE, dias 7 a 11 de novembro, emCon�enç�_e� dà Ci.tur Ro-, Isele Dalagnolo, Paoletta, 83 Camboriú, a Associação lIogua: P,oQUgtle.sa�tl,�.(le,,�_7, ,a.,23, ,de �llIov,Em:,!bro, em �n'do�?!ra .em Balne.árlo �am- _ anos, N�reu'Ramos' Catarinense de Supe�mer- gua alemã, tendo pot' ,local' a. �id,ade qe ;ßalm�á.tio yam'b:OIlI-4,' da KW'IU Congressot �Jal'. cados irá reali�ar a I Con- bOI

, " .

ler C\'" I'·. :,. .",. "" ,

·Brasilêir.o,de Medicinat'Vet! If:�-'
venção Catarinelilse de Su- C��iJNIDÁDE' CA1'6i.ICAtb díà'd� 'fin�d�$, e�te �o,terinária.

.

SOh,laARIEDADE permer.cadeso,:', 'A ,\,abertlJr,� cai F1umà terç�41eira.:.E;'.. cor.nsi em an9s anteriores, have"',PRIMEIRA EUCARISTJA " A solidariedade �. um , será às 19 horas 'de terça- rá missa, no cemitério católico, 'às 9 horas, se não cho-
'Será amanhã, ein Joi,"-

.

dos 'gestos mais beles do feira, onde supermercadis- ver'. 2) LemQrarn0s que desde o dia 20,. o ,expedielilteville,· à primeira comunhão, 'horn(:jl)1. C�!11 o incêndio tas jaraguaenses já con-
, paroqui'àl?dir1SeguR1fii: a sexta-feira vai das 8 à;s 11 h3�O .

do j()vem Sigom�r�J Lopes que c:bn'sumi� inteirafllen- firmaram presença. ,

. e aas:·,14 \àsi�1t91t �, aOS-�'sábados, somente pela manha.
Júnior: Seus avós,. os nos.! te'na madrlJgada de segul'l- ,

,
. , Aói 'ciIomlngos; 18 fitiifr-etãrla permanecerá .fechada. 3).

sos"amigos ·€ugêrii.d�' jo�é' �•. da-feir� a':pensão de Donai RECEBENDO AMIZAIl)�S. Apesa ... ,do mau tempo, a' pri;meira;,festa da Comunidlde
da Silva e Sra; e José 10- Selma Bo�ldu'an, Aão foram Na tarde de ,t�rs:�-felra,. iSã�.;G'fist�.�,4'CiIe,"".IFtIÖs�o..Jfft5,�! atingiu. as suas
pe,s e Sra., cl:I'rhprim�ntainL': ':�o,!tlc(.�:��: �s· 'P,�ss(;uis' que ar Sra. �arga Boss r.eçebeu,.' ' finalidade�)' s�g��ó\�,«Fv.i'gßr;,o ,:pacd� Jöão Heidemann:indo E em'Sãh 'paI:iIO',..lioje,,�lprOCt1"átam {Ie J..Ima for,ma a,s ,.amlgas do �eu ,grl;l�o i Na'quela Comul':i'idãcdê, Jägerat't:f\'SeliJii.,jre· às 17 horas, ba

,
toma' a prim�ira 'el1lcari�tia;1 1 oú de tà�t�à �)'�Gola�orar: E de lanche e. !'Ia.. quarta-f�i-h I ver.á missä' do'mlrll'êlif:�""""';" 'Q;�.sLß. '

.

a jovem Afessatldra,' !f,IUra tudo' ämda e' bem aeelloí" ,ra, .. a Sra. "Norma ,Ewafd.'· �O CINr; JAR4.o.u: A par;t_lr ;das '20b15 deste.'sábá�,OIde Aucília' Rossini e Geor- pril1cipalmeRte .se' utellls("" 'Fambé�, na q�arta ,��af� até te.rça-feira, no, C.ine Jaragu.á., 9,' ,f.llm,� . ",ac�ona�" A
ge (Gito)' C:z�rniewicz I (in Iio� d()rnéstic�s. O Pronav d,ªs p;nmas ,fQI na resldên NQite. 'dós Bacaneia$'� e no dêlhlli1®� ti 14'.�h()JfàS, �111

· memol1ian�.'São padrin�os de Jaragwá do SU,I, abriu a ç!ª ,d�f,$ra� ()1'1�'i��. Mar. rrlatinê, "�BrenQ, o InirP1gp' de, ij<?i;na"� .....
"

.'da Alessandrà ÓJli>r. Murilö contá n.o 4.000"2 no Banco quardt, .Wplf e, � n,O,�,e,,:o " �
_

""., ': � 'I": ':"
• � . �

,

�:'"". "''',' ') ,C>, '.;'
•

v
.

'(U,ta), .Deek.e','''a.... "S,r.a.i..", Oarla, "

.

'CI.o ,:B,ra,s, i,1, ,'�.'.ar.a' onde.",qu.a, 1-" ca.s.
a

..
1 r•.,'E>r.·.·"·Ed...sonf (dan.é)' 1�·. ";l.,.� ':-Á,�" .'
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. • poderá ser depositada.. '

. amigos pa�� ",um., .jantar. ". " " '
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;,�bsso
l' Em 2 de novembro deflui a data ,natalfcja' do nosso

(Jiretor, S'r; Eugênio Victor': SchmOcke I, 'homem cultos de um

caráter
.. int�g�o e grande' 'esplrito comunitário" 110Je desem

penl:Íalíld.o tamb�m. fum;:ões . pFotiissionais -na Capital do Estado,
Cilcupàndo as ear,gos dá DIr.etolT Viçe-Presidente da Besc Cor
retora de Seguros e Admínlstradora de Bens e, Diretor do
Bese Clube. () espaço é pouco,. mas necessitaríamos de vá
'�Ias laudas paea descrever a grande 'Cen�riliuição

.

do a?iv�rsa-
, 'riante à 'Isua Cidade e ao seu Estado, seja como proftsstonal

liberal; jo�naliéta, seja como homem pú�lico ou. ,fúncioná�io_ ,

da governo estadual, sempre com zelo; sabedoria e dedica
cão, adjetivos que não pode lhe ser ne�ado, p�ls O seu tra
balho é notado de forma marcante .. 'Estamas multo à v?nt�de
para prestar essa pequena homenagem ao Sr. EugêniO, ,e

sintetizamos a nossa admiração, que. não, é apenas daqueles
que no seu jornal' trabalham, mas' de seus familiáres �. ce!
tamente de todos os seus amigos" com esta ,expr-ess,ao tae,

. "

Singela: Parabéns!'
,

.

,�,

, '

.. I './

Vende-se teletone residencial
I'

,

Está a venda, um telefone reSidencial; em Guaramirim,;
de número .i3-217 (não está ligadoj. Tratar' çom, (> Sr. ',II;lolsio.�
Albuquerque, 1'10 Hospital Santo Antônie.

, [

Onde

E LANCHONETE "VARANDAO"

. Refeições comercia'is e a La Carte - Lanches'
,

,
..

EspeCialidade em ,pizzas, - aperitivos em geral

Música ao vivo is se�s-.felras
j'O \.

Av,. Ge�úlioVar�as, 36 ,- Jarag�á do Sul
,

:Santa Catarina.
'.

,

'BAR -= RESTAURANTE M. MÜLL.ER D� EGON·

--;> SCHROEDER

Relógios. crjstats,; Violõe,s e artigos finos' pará pre
sentes, eli)) todb's,�s'",bei'SiÕels'é Gom O'

"�" .I,} ".,

,

. '�f!"'t:l::; C4.�A;\ ";'h�� ;',;�' ), ::L ::, o:' <' �

,

'j
•

.t..
.

LANZNé.SIEI\l� eI-,� O''· SEtJ: "RE�O�OEIRO
,

',.'" , "J'.' 1 l �
.qUe.' tudo, Ih�, fat pata tie..vi,r bem.

- Fi�a"na'jAal .• De�$I_(}r�, ';3e4�

Flores; coroaS. �ctos' e decorações em geral
,

','" �',"", -stJ::" &b f ":
'.

"
;

Rua ,Reinol�o, ,Rau, 144 � '.�aragua do S.ul -:- SC.

Veste beJffl A"tDoCJà, 'c'ert,a" nà �arechal ,e na
" > "10.' ." i·

1 ",

•

,:;. 1- ,_ \ ). � •

1 I
.

,\�-fi. ' �ßt_ÚIiOI Vargas.

, �alções, meias, tênis e demais artigas esportivos pelos
I

'"

[ melhores preços'da praça é com a "Ratinho SPON:" _" a, 10_
I,

,

Ja espartiva da cidade.
.'

Fica al� na' Galilrla DOm' Fran;clsco - Loja 3.
. � .;

INDÖSTRIA' MECANICA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



l)RREIO DO POVO - ....... do' Sul-SC SEMANA DE 30110 a'05I11/18Í2

·rrDclalas de casalelto As abras do· 68verl8 dI Esladlll Vale dllllplCI..

balança elett&al .•10 ..
deputado téderal opoalclonlstà,

.

'segUlntes, Pior setor: Transpor.
astá agora mosttando a que tas: O Governo -do Estado es.

fez por 1'egião, 'para o· povo tá implantando e/ou pavlrnen
conferir. No Vaie.' do Itapocu, tando nessa região 129,40 km
as. obras realizadas - e que de estradas e rodovias. Deste
devem certame�te pesar na total, já concluídes 120,80 km

dos ' quals foram pavimentados
68,90 km. As principais são

a SC-3Ór
.

- trecho Corupá
a Jaraguá do Sul ,;_' exten

são de 1,90 km de Implanta
ção e 18,90 km de pavlmenta
ção , Além disso, o trevo de
acesso a Mas�aranduba-Gl1ara
mirim. Armazenagem: Cons:

trução de- silos metálicos para
,

,

estocagem de cereais com ca

pacidade de 5.009 torieladas.
'Educação:, Nesta região, o Go

verno está aumentando e me

lhorando e rede escolar atra

vés da construção, ampliação
e reforma de prédios escolares,'
perfazendo um total de 39 o

bras '- das quais 34 cönclul

daa e 5 em andamento. Auxí

lios financeiros: Cooperação
financeira para execução de

projetos e/ou atividades do

Município - Cr$ 138,4 milhões.'
Auxílios a Hospitais -:- Cr$ 4,2
milhões. Auxilias a outras enti-

dades - Cr$ 12,6 milhões.

EsPorte ...,... Auxílio eIou Cons

truções: Foram construídas ou

auxlllàdas as construções das

sequlntes obras - estádio de fu
;tebol1, quadras polivalentes 7,
'ginásios de esportes 3, módulo
esportivo "" e canchas de bocha e

bolão 4. Sistema financeiro:

Inaugurada no atual governo as

agências de Barra Velha e Co

rupá e em blleve, a de Massa

randuba, já autorizada pelo
Banco Central. Postos de Ser

viços Junto a Indústrias Reuni

das Jaraguá e Gumz lrmãos.
Eletrificação Rural: Foram im

plantados 161,383 km de redes

de. eletrificação rural, benefici
ando 633 propriedades rurais.

, Aurea Müller .Grubba, Of�clal do Registro CI·
�iI do 1�o Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul
Estado. de Santa Catarina, Brasil. faz saber qtl�
compareceram em cartório, exibindo' Oe documen
tas exigidos pela lei, a fim d. se habllltar'�m para
casar:

Editai n. 12 841 de 20-10-1982.

VALMOR VEGINI E HERONDI.

NA PEREIRA, -
_

Ele, brasileiro, solteiro, fun

clonárlo" público,
.

natural de

Massaranduba, 'neste Estado,
,domiciliado e residente em

Guaramirim,· neste Estado,
.

fi

lho de Clemente Vegini e de

Maria Veginl. \

'Ela, brasileira, solteira, 'su-.

pervisora, natural de Guarami,

rim, rieste- Estado, domiciliada

e residente na Rua Gumercindo

da Silva, nesta cidade, f,i1ha de
José Pereira e de Joaquina
Pereira.

Edital n. 12.842 de 20-10-1982.

WALDEMAR RAUI-INO E IRENE

MEURER -
Ele, brasileiro, solteiro, ser-

.

vente, ,natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente na

Rua João Carios Stein, nesta

cidade, filho de João Sebastl.

ão RaulinO'e de Inês Esde�ottl
Raulino.

Ela, brasileira, solteira, ser.

vente, natural de Lula Alves,
neste �stado, dorntelllade e

residente em Vila' Nova, neste

distrito, filha 'de Arnoldo Meu

rer e de Paula Meurer.

Edital n, 12.843 de 21-10-1982.

.UDO SKOULA E SILVIA REGI

NA NARLOCH -

Ele, brasileiro, solteiro, ele

trotecnico, natural de Rio do

Sul, neste Estado, domtelllade

e residente na Rua José Em

mendoerfer, .nesta cidade, filho

de Ludwig skcula e de Ires

Skoula.
. Ela, brasileira, solteira, se

cretária, natural de Jaraguâ do

Sul, domiciliada. e residente na·

Rua João Planlnscheek, nesta

cidade, filha de Luiz Narloçh e

,de Ottllla Planinscheck Nar

loch.

Edital n, 12·844 de 21-10-1982.

, ARNO SPEZIA E ANA BELLAR·

MINO-

Ele, brasileiro,' solteiro, rno

delista, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente na

Rua João Januárlo Ayroso, nes
ta cidade; filho de Hercilio Spe-.·

. zia e de Maria Madalena Rumpf
Spezia.,

Ela, brasileira, solteira, cos

tureira, natural de Indaial, nes

te Estado, domiciliada e resi

dente na Rua .João Carlos Stein,
nesta cidade, filha de Leopoldo
BellarmitJo e de Leonlda- Maria

Bellarmino, '
'

Edital n. 12.845 de 21-10-1982.

EVALDO WINTER E MARIA DO
CARMO LOURENÇO -

Ele, brasileiro,' solteiro, la

vrador, natu�al .de Jaraguá do

Sul, domiciliado é residente
em Ribeir.ão Grande do Norte,
neste distrito, filho de Edmun
do Evaldo Winter e de Vali Ka�

min Winter.
.

Ela, brasileira,. solteira, do
lar, natural de Mafra, neste I;s
tado, domiciliada e residente
,em Ribeirão Grande do Norte,'
neste distrito, flll;a de Davi Al
ves .

Lourenço e de Brandina

, Cardosa.

Editai n. 1,2:.846 de 21-11).,1982.
OSMAR SOUZA E TERESINHk
VIEIRA _

-

Ele, brasileiro; solteiro, Ia.

vrador" natural de Rodeio,. nes
te Estado, domiciliado e re i

dente em Ri,belrão Molha; nes

te distrito, filho de
I
José Sou

.

la e de Aílce' Faria.
. Ela" brasileira, solteira, QOS

Meira, natural de Jl1rag�ã do
Sul, domiciliada e residente
,m Ribeirão Molha, neste dis.
trlto, filha de' Amaro. Vieira, : e
de .Irene Bollauf'Vieira. ,

•

I I .,'

fdl{(ll n.: 1'2.847 d. 15�10.1982•.
PI,.IUCO, CEI$ÊI'l • ,íNIZ 'liA-
CliÀbO ._:_ •

:\'
"

.

'Ele,' brasll�lr(i: solteiro, 'ser.
Vente, l1atu'fál' de Iblrà�a, nBih
te Estàdo, do';'lIcilJado 'e ,resI

dente' na Rua Jolnv(nê,

O Governo do Estado de

I�anta Catarina, administração,
J o r 9 e Bornhausen-Henrique
Córdova, . 8P� a divulgação
das seis mil obras no atual
Governo, contestados por um

, I
cidade, filho de Guilherme Gei
ser e de,Martha Müller.

Ela, brasileira, solteira, COSo

turelra, natural de Indalal, nes

te Estado, domiciliada e resl.
dente na Rua Joinville; nesta

cidade, filha de Eduardo Machá.
do e de Aurora Donzila Macha-
do.

. 1
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Indicador Profissional
ADVOGADOS'

. � ,
-, .. :. ." -

.

.,'

Deputado Federal'Para

3

DR. FRIEDEL SCHACHT

Advogado • Aucßtor

Escritório Jurfdlco na .Av. Mal. Deodoro, 413

Fone 72-0244 � Jaragpá do Sul - SC.
,.

I
QUEM FEZ, FARA

No dia 15 de novembro, vote
nos candidatos do PDS.
Para o governo do Estado Es

,perldlão Amlm - 1
Para o senado,Jorge' Borntrau,

een - 10
Para a Prefeitura E ug ê n i o

·Strebe - 15
Para Vereador Antônio J,

Gonçalves - 1615
'

.0

l

\

Artenir� Wer.ner - , PDS

DR. ALTEVIR ANTONIO FOGAÇA JONIOR'

Advogado
I

EspeCialidade em cobranças, desquites e divórcios
.

Rua Domingos da Nova, 102 - Fone 72-0498

Jaraguá do Sul - SC.

I
.

'

ÁUREA MÜLLER GRUBBA - TABELlA DESIGNADA E OFICIAL DO REGISTRO DE
PROTESTOS·

E D I T ÁL
. '. Pelo presente Editai de Citação pedlmos aos senhores abaixo re-

lactonados que compareçam em' nosso Cartório para tratarem de assuntos de eeus in

teresses: ALTAIR AMERICO - Rua 250 - s/n." - Nesta - ARTUR SPEZIA -

Nesta -' CEllO NETO GARCIA FILHO "---' Rua Preso Epitácio Pessoa, 71 - Fundos -

Nesta - CELSO. IRINEÚ RUSSI - Ruà Beira Rio, 113 - Nesta - EWALDO BETTONI

_' Rua Jose T. Ribeiro, s/n. ° - Nesta - EVALDO WINTER - Ribeirã0 Grande do

Norte, s/n.? - Nesta - FRIDOLfNO ELERT - A/C Frigumz - Santa Luzia -Nesta

_ FLORES FREIBERGER - 'Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira, 594 - Nesta - GE

RALDO JOSE BRAGA - Flua Joinville, "1674 - Nesta ...... HARRI MARQUARDT - Rio

da Luz I - Nesta - JOÃO IVO CORDEIRO - Alto .Garibaldi - São Pedro -Nesta -

JORGE SOUZA MENDES - Av. Mal. Deodoro, 437 - Nesta - JUAN VIDAl HERRERO
_ A/C lnd , Reunldas Jaraguá S.A, - Nesta - OLiVIO M. OLIVEIRA - Estrada Rio

Cerro II - Nesta - MARIA CLARA DE JE�US - Rua Hetcilio Luz, 225 -Nesta -

MARIO MARCOS REISER - Rua 25 de' Julho, 192 - Nesta - TERESINHA· FRANCES

KE SEBASTIANA - Rua Prof. Antonio Ayroso, 60 - Nesta - TRANSPORTES GRAM

KOW LTOA - Rua Joaquim Fco. de Paula, 1058 - Nesta - WILSON PIEDADE SAN

TOS - Rua Joinville, 706 - Nesta - WILMAR STENGER - Estr. Garlbaldi, s/n.? -

Km, 18 - Nesta -'WILFREDO SCHULZ - AC Gumz Irmãos - Nesta - WALDEMAR

BORCHARDT :._ Ilha da Figueira, 3348 --- Nesta :__ WALFRIDO LEITZKE - Estrada

Bananal do Sul - Guaramlrlm - SC. - - -

'.

Áurea Müller Grubba - TABELIA DESIGNÀDA

DR. ALVARO HENRIQUE DO AMARAL MAIA

Advogado

A IßÚSÍCI"·
aos palanques,

" . -o do eleitorado de

Diante da. diSpo��ainsiste etn tn�:
S tâ Catanna, q, Barreto betn a:
an

andidato, ]ai�on . OS, ° PM01;l
seu.c 'd'lio Arotn. do p. .1ft" elel-
d �snen 1.. •

...e dias u- .

e �.r- tenta a .VI... derradel-catannensc: seus cartUchos. _ft'�_
- c hueltnaf •

. conúC1OS�çOC",. "l
s últUnOS' dias,.

os ·1nitnad0S
tos. No, florianópolis fotam

th C-"a.
zados, etn a da cantota Be. vita-
cotn � P����u� "Estâ pa bO°ta.p�. can"lho que ....... . . ao" ..,

,�!.,' ft"'os' mudar ,o lOBe> : "Mas que ,na
UlJIV_" lotge en. as-
'ua-ataeou cotn {te telq\le eu quero P ,

dalsai da minha nB ainda, ,a cõ�sta�
sar" . Anitna o,pMO eieição pata o Sena-

. "

. ção de que�:nc���dO não' di�p,utol)eSU:
..I. 'etn \''7,0, :"I uniclplOS. /

�Q,. de setenta til A. S 197 tnU-
ptefeltut8S didatoS etn 1:95 �o

. �,�1I1doca;stado.· to acabatn
. tnGlplqS tirin no e��' ,.," �

, Contas desse 'r�' ":'..:"ndd o FJ)S, ""u
". t-..nte faV01_'- -feitoS contta.

inevltaVell'_ adroS 180 111...·:-.::-· _.erea40-
tel1l etn �us qu

'ção e 1 162 v
PDS

dezessete da OPO�B. Favote'C.o .•
., teS contta. 495 do

26% dos 'seus eleitoreSle-
.

ainda. o fato .de 'didato a deputado ,

',=�C:!�14�·�P�,f. �,

.

Escritório . e . Residência: Rua Relnoldo Rau, 167

L.:.72-1733-
Jaraguá do Sul - sc.

DR. VI'J1óRIO ALTAIR LAZZARIS

,
• I ',:'

'

. Advogado.
Central eepeelalízada em' ccbrança empresarial e

particular, cobrança judicial e Inventário . -;

Rua Domingos da Nova, 283 - Fone 72-0004

Jaragu4 do Sul -.SC. I
ÇONT.NBILIDADE

ORGANIZAÇAO CONTABIL�
"A COMERCIAL" S/C LTDA==-=_ I

Contabilidade, recursos fiscais e adminis
tratlvos, serviços de marcas e patentes, legisla
ção trabalhista e previdência social, seguros e

serviços aéreos VARIG.

Rua Cei. PrOcópio' Gomes, 290

72-0091 ....;_ Jaraguã do Sul�SC.

FQne
•

Comuniccdo
.

ESCRITÓRIO CONTÁBIL GARCIA,

I
comunica que está atendendo em suas novas InstalaçtJes,
na Rua Barão do Rio Branco, s/n.? .:._ defronte do SAMAE.

ESCRITC)RIO TE��ICONT�BIL 'DE JANUARIO

. '.:': Sl1�GH.tf
,. .

Escrita fiscal e: �o�t���II�a�e. .em geral
Rua ,Clemente 8aratto. 81 - Fone 72·0531

Jaragu6 de; :8ii1�Ç;'
"', . .

' . ,

.... , , •••. t_ '.

.• , ••• � •• �. ••••••••
.

�_. � í"

MeCâiUca:- 'Tomo'- ·Retiflcas de Moto",s � '.
• •• • � ..••• • ".... . ,. ,�.

.
_ ,�

., ',ir',

Eletricidade, e Manutenção:Geral··
.

,-

Dlreçãó de:' 'Egoo Henschel
.

Av. Getúlio Vargas, 755 - Fone 72·0-115
,

Jataguá do Sul·SC.

DR. QSUM ftIIALINA
Cirurgia Vascuhlr - Änglo'ogia

. Cirurgia de varizes - escle�se de microvarizes
- d,i$túrbios das gordur:as,do sangue.- hl�rten
são �rtel1al - Jrripoté'ncla 'sexual masculina por'
insufJciência arteriat - tromboses arteriais, va

Ilg��s ;.�" em�Íllia� �,<Ç.ifurpià �� .. ol:l�tr.uções. ar1;�
rials no pesco-çó. no �bdon1à"e't.os membtos. Ffslo
terapia, vasculflr... J,..abo-r�tó�iQ de ·fluxo v�scular. , .

'ConS:a,iltórió:'.Ruà·;Guirh�fmé'Waege n.o '22 1.0 an-
'

. âar,�,Sal_à 17 (E�qlÍina com Av. Mal peodoro)
.

FO_Rê 7·2-1524. Horário:; das 8h30 às 12 hOras.
. -;.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'.

Jomallsta Prof. DRT-SC nP 729 e Diretor de Empresa
JorQalf8tlca· DRT-SC n·o 20. Membro efetivo do Instituto HI.16-
'rlco e Geogr6flco',de Santa ,Cata"'na.

.
.

\ Colaboradore.
.

flAvio José Brugnago, Yvonne Alice SchmOckel Gonçalves,
Jaime- Blank;· Prof. Paulo Morettl, SlIv$li'a JOnlor, Rudolf Hlrsch
feld, José Castilho Pinto, Dr. José Al6erto Baroosa.

RedaçIo, 'Mmlnl'_' e PUblicidade: .

Rua Procópio Gome. de Oliveira n.o 290.
éalxa Postal 19 - Fone 72·0091
89250 - JaraguA do -Sul - SC.

Composlçlo. Impr:euIo e Clrculaçlo:
Sociedade Gr6f1ca Avenida Ltda. - JaraguA do Sul - SC.
Assinatura anual: Jaraguá do Sul e região Cr$ 2.000,00I

Outras éidades ,................. CrS 2.500,00
Número atrasado . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . CrS 50iOO
Exemplar avulso '. . . .. • . • .. • .. . . . . . . • . . CrS 40,00

Iate )ornai nIo .. reeponubn.. por udp ..Inados e nem
devolve OJIgInaI&. '.

.

O ·Correlo do Povo· • 8uoclado a ADJORIISC e ABRAJORL

Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

IN11:RURBANO, EXCURSOES..
A "Cariarlnho" preocupa-se com a aua I�

comoção, colocando.à dlsposlçlo modemfsslmos
o'nibus, com pessoãl especializado, possibilitando

.
uma viagem tranqOlla, rápida e segura.

Programe beml Programe .CANARINHO -
. o transporte carinhoso. '

JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA

Helojoaria Avenida
i

ETERNIZE os BONS MOMENTPS

.

Presenteie .com Jóias' e 8S: mals
.
finas su

gestões da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e

Getúlib Vargas�

Funilaria
, :":f�Ji .

Calhas. para tolda. a. finalidades. Fava-nos
uma visita. Estamos em condlç6as de atend"los
eficientemente. .

.

Rua ·FeUpQ Schmldt, 279 - Fone 72-0448 -:-
Jaraguá do Sul-SC.

'.

SeriaConstrutora' Lida.
CONS"f:RUÇAO -CML, ENGENHARIA E

COMaRCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUÇAO.

Rua João Picolll, 94 - Edlf. Carlos Spézla�

T:�I.etoRe: 72-0214
JARAGUA DO SUL STA CATARIINA

I
1982
1981
1981 .

1982
1978'
1981
1981
1978
1980
1980
1980·
1979
197�
1978·
1981
�980
1980

.

197511979
,

1978
1979

Del-Rey 2p �I Met. . :
.

Corcel II - Bege , , ; .

Corcel .11 -:- Amarelo : .

Corcel II -'Bege .. ; , .

Cordel II - Vermelho ; I
'

.. ',' ..

Corcel II L Alcóol - Brancó , .. , .

Corcel '11 L - Branco· .•. ; " .• :.•...................
Belina II L - Bege :.; .

Corcel II LDO � Prata .•. ' '•..... �' .

Corcel II Hobby ,- BeSe· : ," .

Opala Comodoro �. 'Prata .••. , ; ..
'

'; ; .

'

.. ; .

.opala Comodoro - Verde .

Cbevette. - Begfl , ..

Chevette - Prata ••

'

•••••••.••••� .

Passat LS - Vermelho .•• ,. , •.. � .••
'

'

.........•..

Passat LS - Verde '
.. ; .. ; _ '.' _ .

Veilb 1300 L. - Élege'
'

•••••

'

•••.•••••.•• : ._••..•..•.....

Volks 1300 ._, Bege" •• � ; .•..• -;••••••••••• '. ". , •••. ;'......

Brasllla LS - Bege' : ••". ..... ;.;"•••••• :'; .:..• .'.,' •....•..
F-1oo -- Lâranja .;:�.-. � ••••

'

••••.•

"

•••• " : •••.•••.•......

F-100 - Ocre,. . .' .

'I >' ," {

:Tértaplenagem V�rgas
SERVIÇ�S DE RETROESCAVADEIRA E

TRATORES' DE' ESTEIRA

Tubos Santa �

Helena
TUSOS DE CONCRÉTO PARA TOD.Os� OS FINS

• ,

'< .. � � t"", ..�

Joinville" 1.018�\�L Fo.._ ,72:110:-

" ,

CONFIRA A HISTÓRIA ...

. Bario cie ltapocu

.: •• IM 38 ANOS'

---.·A imprensa local noticiava 'a i�aUguraçã� da
Estação' Rodoviária e da Praça Leonidas Cabral
'Herbster .(hoje Praça do' Expedicionário), ocorrida no

dia 22-1.0-1944,. que: custou Cr$. 207.000,00, sendo
o terreno" Cr$ 7ii.ôoo:oÓ; o jardim 72 mil cruzeiros e
o prédio com o mobiliário 95 mil, recebido pela Im

.

prensa como "mals um testemunho da operosa 9

progressista admlnlstração do snr.. Ten. Teonldas C.
Herbster.. E para o evento, o lnterventor do Estado,
dr. Nerelt Ramos, chegava a região, onde cumpriu ex

tensa programação: 'às 10 tinha lugar a inauguração
da Estação Rodoviária e o Jardim 'Leônidas Herbster',
com discurso de-saudação e inauguração pelo diretor,

do "Correio do Povo", sr, Artur MOlIer; 11 horas,
:partida para Corupá, onde era lnauqurada a lntendên
ola Distrital, falando na ocasião o sr, Waldeniar Luz;
12,30 horas churrascada no parque,do Seminário Co
ração. de Jesus (que hoje - outubro/Bê completou o

seu cínquentenärto), com a saudação do Pe. Marcos
dos Anjos e 15' horas inauguração do retrato do dr.
Nereu Ramos no Clube Aimoré, discursando. o dr.
Príamo do Amaral e Silva. A Banda do 13.0 B.C. abri-
lhantava todas as solenidades. r

I.

• :. MÁ 30 ANOS

--- A Empresul, por sua vez, colocava na Av. �e
túlio Vargas os seus novos postes de llurnlnação.
'''São postes de Cimento, elegantes, que dão belíssl

.

mo aspeéto, vindo assim, os diretores dessa empre-
za concorrer para o embelezamento da nossa princi
pal rua, ficando em harmonia com a estação ferro
viária e a rodoviária que �Ií foram construídas''.
�-- O Ministro da Guerra comunicav.a a baixa de
oito expedicionários na frente de batalha, sendo as

famílias avisadas.

.

--- De sua viagem à Europa, onde fora tomar par
te na Concenção realizada em Hannover, regressava
com sua espósa o sr. Praeses Ferdinand Schluenzen.
O, ilustre rer>resentànte de Santa Catari.na naql!Jele
conclave, acabara de também ser distinguido com 0-' .
título de doutor "honoris causa", por uma Faculdade
Norte Americana.

' ,
.. '

Repercutia em todo o Est�do, especialmen�'
te no Oeste Catarinense, ,o discurso do Gov. Irineli
Bornhal:lsen focalizando o aproveitamento da energia
hidro-elétrica

.

no ri.o Uruguaí, com capacidade para
suprir as necessidad�s de uma população de 800 m�1
habitantes que vivem e trabalham em· dezenas de CI

dades gaúchas e catarine'nses. Ao que nos const�,
transformou,se no projeto quase ooncluído, é que farª
desaparecer a cidade catarine,nse de Itá, dentro dos
prÓximos meses sendo a sua população transferida
para outro local, situada em área mais alta.

.

�-- Pela Lei n.o 21, o Prefeito' em 'Exercício Ney
Franco ficava

.

autorizado a
...doar .

à título gratuíto à
Associação de Proteção à Maternidade e Infância. de
Jaraguá do,Sul, uma área de t.erra sito na G,etúlio Var
gas, com 631,80 m2, l1ão podendo destinar-se a ou·

tro fim, edificado dentro de 5 8r10S. De fáto, voltou à
Prefeitura e ensejou um p. processo a um Pre�eito
que teve a coragem de demoUr o que estava cons
trufdo, porque construído com recursos federais. As
sim mesmo,. tempos depois o terreno foi cedido e

hoje ,se instala no local um prédio abrigando o Cen
tro Empresarial do Ml!micípio,'

... HÁ 20 ANOS
.

. I

O vereador Eugênio Victor Schmöckel apre�
sentava requerimentol aprovadO' pelo pleFlário, que
mandava fazer urgentes consertos :no calçamento e

no passeio fronteiro _à Casa Paroquial. Até acidente
já havia dado naquela saliência d� calçada. O yerea
dor Jülio Ramos aproveitava a vazada e emendava o'

requerimento, solicitando, consertos 'no calçamento
,da Getúlio Vargas, ficando entendido pelo plenário
que o prefeito não podia cobrar dos moradores as

despesas de conserto.' Pelo que se vê, as sessões,
vez por outra eram amenas, ollde a situação atendia
-amistosamente a opos.ição e aproveitava a oportu
nidade para mandar a sua brasª,no alcaide.

"

•.
" HÁ 10 ANOS

Frei Aurélio;Stulzer, em suas pesquisas, no

ano de 1 e76, �notou qUe no dia 2 daquele mês de
'.novembro a imprensa joinvilense, ou mais precisa
'mente, no kolonle·Zeitung, acolhia anóncio oferecen
do para aforamento, arrendamento. e venda Os terre-

I

nos do Pátrimônio. .

........_- Nosso companheiro Augusto Sy'lvio Prôdöhl
escrevia extenso artigo ...... POLIT�CA PARA A UNIÃO,
que fFnaíizava: "E qlile meditemos, façamos só isto,

.

: s6mente isto, apenas Isto: a união coesa, 'impertur-

I bável, do homem de Jaraguá do Sul em torno do seu

governo, da Revolução de 64. 'IE não estaremos a

prestar favor nenhlim. Porque estaremos' a servir Ja

raguá do Sul. Aos nossosJllhos. Aos,nossos (lascen'
dentes. Por uma terra· de' primeira_ grandeza, onde·
união é bandeira e harmonia, sedimentação".

•
., I

�S7ADO 'DE SANT>A,\CATARINA
�REFEI10RA MlJNic:.pÂCbê" JARAGUA DO SUL•

,_ _'<C0' ', );),,,' ;'; " ,t ",.t
• :

DECRI:TÀ:

DeCAETO N.O 7.81/82
..

'

, StlPI�nta' 8' anu'li:! dotaçõés do Orçamente)vigenfe ..
.:'. \' ,

.

.

(.
_.'

:. ",.) � _ i • -:_. ,';..';':/

. SIG'OLF :;;CHONKE, prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercfclo de .suas atrl

butções, com base na Lei Munidipal f\J�0 830/81 de 19'. de nô
veritbro de .1981;

Art. 1.° Fica aberto um crédito suplementar no

valer de Cr$ 9.000.000,00 (NoveJrhlítiõ�s de cruzefros) para
.

reforço do� programas e verbas abaixo discriminadas, oons-

.tantes do orçamento vigente, a sabere '

.
.

ANEXO I ...... QUADRO A
0201 - GABINETE DO PREFEITO
0201.03070202.002 - Manutenção das atividades do Gabinete

do Prefeito •........ , CrS 2·000·000,00
-

1!)601 - DIVISÃO DE OBRAS
,

I 0601.1.376.4491.011
-

AmPliaçã9·. e melh�ramento do �istema de,
.

'. esgetos Cr$ 3.5G.o.000,00
0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

. .

0602.16885341.022 - Restauraçio de pont8a.·
"

bueiros Cr$' 3.50€1.000,00
TOTAL •• " .• " •. Cr$ 9.000,.0..00,00;.

ANEXO II - QUADRO A
0201 :- GABINETE DO PREFEITO
02'01.03070202.002 -'- 3.1.3·2 - Outros' serviços' e encargos,

. .. .. .. . Cr$ 2.000.000,00
.,

0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601.13764491.011 - 4.1.t·0 "- Obras e Insfalações.

,
. •. .: .... CrS 3.500.000,00

0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602,16SàS841.022 - 4.1.1.0 - .Obras e Instalações

. .. .. .. . CrS 3.500.000.00
,

TOT A L � Cr$ 9.0�0.QOO,Ob
Art. 2.0 - Para fazer face as despeeas decorrentes

do artigo anterior, mca anulada parcialmente a seguinte dota
ção do orçamento vigente, a saber:

.
.

.

ANEXO I - QUADRO A
0501 -'- DIVISÃO DE CON:r�BILIDADE

. Q501.99999992,029 - Resel1(a orçamentária . CrS .9.000.000,00
, 'ANEXO ,,- QUADRO A .

I0591 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE ',"
.

r 0501.99999992:029- -" 9.0,0,0 - .Resehtà de ·contingência
,

.. .• .. .• Cr$. 9.000.000,00
. Art. 3.° ___; Este Decreto entrar.á em vigor na data de

sua publicação, revo,gadas ás disposições em contrário.

- PALÁCIO DA· PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ
DO'SUL, aos 20 dias do mês de outubl'o de 1982.

SIG9'LF SCHÜNKE � Prefeito Munieipal, em exercício

O presente Decreto' foi regisfrado e publicado nesta

Diretoria de .Expediente, Educação e Assistência Social, aos

2I!J dJã's-dö""'mê:ntivoUfiibró de 1982'.' , .

ASTRIT K. SCHMAUCH - Diretora

ESTADO DE SANTA CATARINA

�REFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA 'DO SUL

DECRETO N.o 782/82

SIGOLF SCHONKE, Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercfelo de suas

atribuições e com base no item XXIX do artigo 70, 'da Lei

Complem'entar N.o p, de 26 de novembro de 1975, e
,

Considerando que o funcionalismo público municipal
não será beneficiado com a dispensa que lhe: seria de direito
no dia 28 de outubro, dia consagrado ao Funcionário Público.

O E C R ETA:
.

PONTO FA€ULTATIVO o dia 01 de nm/embro de �982,
mas repartições �úblicas, em compensação' do dia 28 de outu·

bro, data em· que haverá expediente Integral.
.

REGISTRE�SE E P.UBLlQUE�SE,

PAL\CIO DA PREFEITUM MUNICIP,A;L DE: JARAGUA
DO SUL, aos 22 dias do mês de outubro de 1982.

SIGOLF SCHÜf\JKE - Prefeito Municipal, em e}Çercfcio \

O presente Deçreto foi registrado e publicado nesta

Diretoria, de Exipediente, EducaçãQ e Assistência Social, aos

22 diaS do mês de outubro de 1982.
,

ASTRIT K.' SCHMAUCH - Qiretora

.
.

SINDICATO DAS INDI!íSTRIAS METALORGICAS, MECÂNICAS
"

E DE MATERIAL EL�TRICO DE JARAGUA DO SUL
,

\'
ASSEMBL�IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇ�O
.

_ �7.,;'!f'!;1� �
ryditaI de Convocação
O Presidefilte da entidade supra convocQ os associados .deste
Sindicato para participarem da Assembléia Geral Extraordinária,
a r�allzar-se às 17:00 horas do próximo dia �3 de nov.embl'o de
82, no auditório do Centro' Empr.esal1lal,.

a.
firn de deliberar

SO-II
broe a seguinte , ..

. ,.. , ORDEM DO DIA
.

, .

1 •
.

LeJtura e análise da proposta do _SIndicato dos Trabalha
dores nas Indllstrlas Metálllrglcas" MecAnlca� e de Material
Elétrico de Ja{aguá do Sul, para renovação· da Convenç�o .Cole-
Uva de Trabalho a 'vigorar a partir. de janeiro de 1983;

,

2. Delegação de poderes à Diretoria deste Sindicato, para
, negociar. os termos finais da refe'rlda, Convenção cam a Di reto-
ria dg, Sindicato profiSSional. '

,1
•

I

Caso não hajá n(ímero JElga! !;Je assOélados presentes para' ini
clar, a A8s6mbll§la' à hora, acilfla menclon'ada, a mesma será
realizada a partir das 18:00 horas do mesmo dia e no mesmo

local Gom a presença m(nlma. de 1/3 (um, terço), dos assoêia.
dos quites e em condições d� votar.

�

Jaraguá do Sul, ,25 de outubro de 1982:

·EG'(�o.N �óXO DI\<slLvA � President�
.

(onsumo de energia
elétrica sofre� Clued1
,no . ano . passado ".

, , ..
'. "�,, .

P,e acprd,Q' com, dados
.

!;Iecldos pela celeee, o consu
· ele ertel'gla �I�trica em Jarag
do Sul, no ano de 1:98,1, sofr
queda no setor comerciai
no '.setor público,

.

acusa
· .c.resclmento de apenas O;O�
em r.elação ao ano anteri
Assim, ano passado, o

resJde';lclal consumiu 11·$88.
Kw e em 80, 10.048·098 Kw;
comercial 5 ..997.711 em, 1

e 6·241.698 em 1980;'0
industrial, de 43.030.155 e

1980 para 44.151 :658 ano p
sado; o rural, 2·049.8ß2 em 8
e 1.858�402 em 1980; e fina
mente, es poderes pllblicos,
2.9.38.844 em 80, .",alu para a

·

nas 950·767 no ano passado,

A soma do consumo de to.

dos os s e t o r es, per,Faz
'64.117.197 em 1980 contra

· 64.738,695 em '1981, portanto,
com uma varíaçäo positiva de
621.498 Kw,. lsso indica que

· enquanto em relação a 1979

houvera um crescimento do
consumo da ordem de 27%
em :1980, em 1'981, e cresci.
mento foi de apenas 0,010%
em relação ao ano anterior e

qUEl, de 1980 para 1981, o con.'
,

_
sumo do' setor, comercial caiu

0,039%· enquanto o consumo
do setor público
queda de 68%.

Se 'se tornar o consumo de e�

nergia elétrica como parâme .

tro para avaliar o crescimen
to sconömiee da comunidade
- visto que, o consumo de e·

Aer:gia nãö
.

sofre o desgaste
·

inflacionário a que a moeda
e outros fatores estão suJeitos
� verifica-se que o cresclmen.'
to .de nossa economia em 1981
foi praticamente zero.

Os'Clecs" do
- - EID -'Wank'e

Reflexões Marotinhas

-'- 1 _i

O papel de lixa não se presta
à escrita. Gasta muito a pOil·
ta do lápis.

-·2' -

Tempo precioso é aquele que
só pod� ser medido por esses

relógios que são, também jói.
as.,

-3---

Aqueles que vivem mudando de
. fisionomia, ora gordos, ora ma·

'gros" orà de 'bigode, ota de bar·

ba, orf,! sem, ora de óculos, ora

de lentes de contacto, aqueles
são o terror dos caricaturis,
tas!

4 ...:...

Os relógios de sol não funcionam
à noite, ou em dia nublado.
Mas, quando há sol

.

têm van·

tagens incontestáveIs,: são 'lu·

tomátlcos, não gastam pilha:
nem corda. não necessitam de

_. -atenção; nãó atràzam, não a·

dia,ntam, não páram.·
-5--

Quándo damos de comêr algu·
ma coisa ao lago, uma peddnha
que seja, ele nos agradece com

seu 'sorriso de crl'culos conéên·
·tr,lcos.

NOVENA PODEROSA AO
MENINO JESUS. DE PRAGA
.,!. -.... .

Ohl Jesus que dissestes:
peça e receberás; pr.ocure e

· acharás; bata e a' porta se

abrirá. Por. Intermédio de
· Mal'ia Vossa Sagrada Mãe,

·

ell, humildemente, vos rogo
que minha prece seja atendi
da. (menciona-se o pedido).'
Ohl Jesus que dissestes: tu

.

do que pedires ao Pai em
meu nome Ele atQnderá· Por
Intermédio de Marià Vossa
Sagrada' Mãe, eu humUde.
mente rogo em Vosso Nome,
que minha oração seja ouvida
(menclona-SEI o pedido). Ohl
Jesus que dissestes: o Céu'
a ter,ra passarlo mas a mi
nha ,palavra não ,passará.
Por lntermédlo de Maria Vos
sa Sagrada . Mãe, eu c()n
fio que minha OI'ação seja
ouvida (menclona·se o pedi
do). Reza:r .três Ave-Marias
,e ,uma .palyá "aalnha.

.

Em
,casos urgentes, essa noven!!
deverá lI.er feltQ em nove ho-.
,ras e ,manda�a' publicar,. ppr
·

se t�i'. alcançado urria,' ,graça•..
'

, �..., (É;,NBJ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa CatatbNa .
" : '-',

'
" .

PRefEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO'.S�L
'

."'" '"'.:"�"'V::I0.... ..... .... � � _._\

! " • "'I .• ", ilo .. f" ........ "IH.... � .... ." -

�..tado d8 Santa,Catarina
-

. , ',.
'i ,PRE;FEITURA ,MUNlCIPAL·'O. ,��GU.A DO: SUL

LEI �o �ts?�2
�"

,

Dispõe 'sobre, o câlcuió das' taPs' de APrO
vaçãO e Licenças para execuçl0 de urbanl"

zação.
- ,,'

'SIGOLF' SCHONKE, Pr�feito, ,Munlc{pal, de
,Jaraguá do SIlII, Estado de. Santa Catarina, no \ISO

.das atribuições que lhe são .confértdas.
,

-

Fàz saber a todos Os habitantes deste Muni�
cíploJlue a Câmarä de Vereadores aprovou e ele san':."
clona a se"uinte Lei: ,,,

: Art. 1.° - Os projetos de urbanização terão

suas, taxas de aprovação <8 licença para execução f,i- ,

nal calculadas de acordo com a Unidade' Fiscal vigen-
te à época do protocolo de seu enteproleto.,

PARA(3�FQ úNIGO: ,O disposto neste ar

·tigo aplica-se tão somente aos anteprojetos de, ur·
banlzação devidamente protocolados até .31 de de-
'zembro de 1981.

'

ESTADO DE $AMTA CAII'ARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ilARAQUA'. Ia'

, 'L E IN,· .7,/iI
( '\ Conç"de 'sençAo de taxas,., "

'

)

C
'

"
SIGOLF SCHONKE, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul EStado

I"
" de Santa atar na, no uso das atr,lbulçlea que lhe 810 conferidas '

'

d
"Faz saber a todos os habltan�a deite Munlcfplo que. aCamara dÉj

.

,Verea ores aprovou e ele sanciona a ,seguinte lei.
'

,

'" '

,
"

, Art. 1.0 - Ficam laentas as taxas 'previstas noa artIgos 19B 209
Itens i_e III �o Código -rrlbutárló'_MunlcIP81 -- ter' N.o 532 de '31'.12.74 .:.;.;. co:n as

alt�raçoes posteriores", as Instltulçoes de educação, assistência social, filantrópicas,
saude, culturais, recreativas e esportivas, fio que refere-se aiseus objetivos institucionais.

" PARAGRAf;O ,ONICO� ,Para beneficiarem-se da presente lei as
mencionadas Instituições dev�rão atender aoa seguintes requisitos:

. ,
'

'.
'- ",,> Estejam legalmente constltufdal! e comprovarem não ter fins

lucrativos, ' ,'"
, "", ,\, , , "

'

,,,,; , ,,' ,

'

" b> Apliquem Integralmente no pafs 08 seu:r
'

tenção de seus objetivos Institucionais; ,

s ecu�os na manu.,
�.

.: c> �antenham escriturações de' suas receitas e des�es� com Ii-
' »'

vros revestidos de formahd�des capazes de assegUrar sua exatidão. ,

Art. 2. - Esta Lei entrará em vigor na d ta d ' 'br •

revogada�' as dl�poslções" em contrário.
a � sua Pu. icaçao,

d'l' d ê' d
• PAbLÁCiO CA PREFEITURA- MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL aos

18 as o' m s e oute ro de 1982. ,
,

"

,

.

1 • ' ;SißOL� �CIiºNKE � Pr!'lfeito Muni�ipal, em .exercfclo
.' .

_

A ,_presente, ,Lei foi registr!ida e publicada nesta Diretoria de Ex e-

.

diente, Educaçao e ASSistência Social, aos 18 dias do mês de outubro de 1982.
p

ASTRrT K SCHMAUCH - Diretora
'

',LEI N.� 876182

Concede subvenção à Fundação Edu
caciOf.lal, Regional J�r,�guaense -- l=ERJ,
e dá outras providências., '

\
-, l

SIGOLF SCHONKE, Prefeito Municipal
de Jaraguá'do Swl, Estado de Santa Catlilr-ina, no uso

das etríbutções que ,lhQ são conferidas.
.

,

) Faz saber a tedos os habitantes' deste

Município que a, Câmara de Vereadores aprovou e

ele sanciona a seguinte" Lei:
' ,

, Art. 1.° ,- Fica o Chefe do Executivo

Municipal autor.izado a conceder subvenção à Fundai"

ção Educaeional Regional Jaraguaense - fERJ, no va

lor de Cr$ 2.800.000,00 {Dois' milhões e oitocentos

mil cruzelros) e a despesa correrá por conta da se-o,

guinte dotação do orçamento vigente, a saber: l ,:: '

, �

'. '

Estado de Sàntà(Cat_irla .

PREF�ITURJ'. MUNICIPAL·DE.JARAGUA DO StiL

'" ,.LEI N.o 877/82

Au�ri�a o,C�ttfe do Poder Executivo Municipal a con-
trair empr,estilyo � dá outras providências. '"

" '. SIGOLF �ÇIYONKE, 'Prefeito Municipal de -Jaraquá-do
Sul, Estado de Santa Oatarlna, no uso das atrlbalções que lhe são confe-
ridas."
".

,

"

, Faz saber à toêfos<o.s habitante� deste Município que a
'

.
Câmara de Vereadores aprovou � Qlê.''sanc\ona a seguinte Léi:

,

.

'

A�. 1.� 7, __FJcap.Chefe do' Poder E.J:Cec�tivo MURlcipa(,
autorizado a contrate no Banco de Desenvolvlmento do Estado de Santa
Catarina S.A. - BADESC --, empréstimo atê C valor de Cr$ 100.000.00000

'

(Cem milhões de cruzeiros). -' -,
_

, .,

.' " ';
'

"Art.
'. 2:0 \7". A I,importância a que. se ret�re 'o artigo ante-

.nor, sera aplicada no Pi:ograma de Pavimentação de Baixo Custo em Áreas
de .Balxa Renda "....; 'PROPAV, na amortização parcíal elou total edas .obras
de pavimentação asfáltiça,pa ,Roçfovia"JGS-.346 trecho compreendido entre

a SC-301 e a Divisa dó mi.miêípiQ de Schroeder, e as Ruas (8) João ,Januá-
rio Ayroso e :(10) ,José lJ1�9dor:� Ribeiro. "

,

'

....

'

' ',Art. 3,° -liça� ainda•. lO :Executivo Municipal autorizado
'

a oférecer como garantia d!, pagamento do empréstimo, r�ferente ao prin- "

cipal, encargos e demais acessórios, as quotas do Fundo de Participação'
'dios Municípios no Imposto sotlroe a Cir,ctJlaçãó de Mercadorias.

, ,

Art. 4.� 'j,"" Esta l.,ei entrará em vogar na data de sua pu·

,

blicação, revogadas as di$posições em 'cqntrário. ,

,

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO
"

SUL, aos 25 dias' dó mês de outu.bro de 1982. _ ,
,

SIGOLF SCHONKE
,

Prefeito Municipal, em exercício
, A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria

de Expediente, Educação e Assistência Social, ao 25 dias do mês de ou

,tubro de, 1982.

I .

Art. 2.° .;...:_ Esta Lei entrara em vigor na data
de sua publicação, , r.evogadas as disposJ,ções em

contrário.

,
,

ANEXO I - QUADRO A
0401 - DIVISA0 DE EbuCAÇAO
0401.08442052.015 - �ubvenção para manutenção da

r FERJ Cr$. 2.800,000,00

ANEXO 1"'- QUADRO "
0401 - DIVISA0. DE

-

EQUCAÇÃO
,0401.08442052.01'5 - .3.2.3.1. - Sub-
'venções sociais

'

Cr$. 2.800.000,00
,

Art. 2;0 .- A despesa decorrente dó ar-

tigo anterior, correrá por conta da anulação parcial
do programa e verba abaixo discriminados, constan
tes do. 'orçamento vlqente, a saber:

.tll.'-; <i .';"1

PALACIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARAGUÁ 00 SUL, aos 18 dias do mês de outubro
de 1982.

'
,

SIGOLF SGHONKE
Prefeito Municipal, em exercício

A presente Lei foi reqlstrada e publlcada
nesta Diretoria de Expediente, Educação e Asslstên
cia Social, aos 18 dias do mês de outubro de 1982.

,

.'
.

ASTRIT K. SCHMAUCH,
"

Diretora

. "

_...., ZAIIG_ I
PI �Prefeito de Co�

.IM4RCde 'WULFP 1"'1)
P/Vlce-Prefeito

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora ASTRIT K. SCH�AUCI1

Diretora
'
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As< anotações de -F--l-á·v�·o· José ·Educaçã.o, Ji.:.äanellmento" básicõ .são attv-idades'
'.

prioritárias
1. - o Professor Eugênio. Strebe, d8 e que ca�sou grand�s prejuízos, foi

.

C.omissões�de Saúde. -E nco'li1tro d�fende 'a part.icipação comunit·candld8to �o �DS a ,PrefeitOr. jíunlçr I re-.Ji,Zitd.& sábado à �am'p_a .Pref�ítu� "."

pai de, Järagua do' Sul, representando' O" ·ra MUhlclpal e Senal �. Jaraguá do .: ". Com a. presença de- repre-

Prefeito S�golf Schünke, sábllclo, ,na a- '. �ul. Seis basculantes da Prefeitura, alu- sentantes dos municípios de
bertura do IX Encontro Regictna� das é.,.-' . nos e funcionários do Senai, percorre- _', 'Jaraguá( do Sul, Be'nedito Novo;
missões Municipais de Saúde, n� "Bae· ram várias ruas da ci�ade . recolhendo Indalal, Rio dos Cedros,'Massa-
pendi, ao fazer a saudação, enfatizou; na agasalhos, calçadösJ papéis,' pl�àtiCos,. randuba, Oorupä, Schroeder e

qualidade .m' postulante do cargo 'de 'ossos, lataria e' vidios.�que somaram 14· 'Gúaramirim, foi realizado nesta

prefeito municipal qUe no seu governó = cargas. Esta semana, uma caçamba e cidade, no .dla 23 passado, o

será dada. ênfase especial nfis áreas da' mela de agasalhos e calçados foram en- IX Encontro. 'Regional das Co-

saúde e assistênclã sOcial, que, 'na sua tregues ao Pronav�' para distribuição aos missões de Saúde, evento rea-

opinião, carecem da',maior'apolo. A imr carentes, além de um fo_gão, cama e lizado . anualmente, sendo que

plantação do saneamento básico no een- 'brinquedos. o próximo será em SGhroeder.
tro e .na Periferia, através '. Projeto Médicos: bloqulmlcos, prefei-
Cura, constitui-se também" numà de tos, . vereadores, professores,
suas prioridades, se eleito fo,. 10. - O Presidente da Associação Jornalistas e outras pessoas

dos Servidores do Senai de Jaraguá do que atuam vohmtarlarnente nas
, Sul, Celso Vasel, que encabeçou a.cam- Comissões de Saúde, tomaram
panha, elogiou a colaboração da. cornu- parte nos trabalhos, aberto pe-nldade e adiantou ,que. diante do gran- lo candidato a prefeito de Ja-
de volume de ruas que não foram vlsl- .

raguá do SI:II, Eugênio Strebe,tadas, no dla 20 de novembro aconte-
a, quem coube ,8 saudação em.cerá a segunda etapa da campanha. Em nome do prefeito Sigolf Schün-

presas como' a Dalmar, Argl, Jaraguá Fa-: .
-

brll, Artama, Moretti Jordan' e Mene-
ke.

gotti Veículos compreendendo os obje
tivos sociais.dessa companha, já se pre
dispuseram. a colaborar. Outras' even
tualmente interessadas podem entrar
em contacto com o Senai.

.

3. - Atualmente, cada um dos, treze
vereadO'res de Jaraguá do Sul, que se
reúnem' ordinariamente seis vezes por
mês, petcebem Cr$ 83.136,00. Os ve
readores que assumirem em fevereiro
de 83, receberão algo em torno'de Cr$
100 mil, Q que, convenhamos, é uma
quantia' nada ,desprezível; superior, ao
que grande parte dos atuais candidatos ,

reçebem em Sel;lS empregos. Portanto,
não é de .se estranhar a corrida aluéi"
nada cios candidatos atrás'do 'eleitor...

2. - Para promover a 'cobertura com
pleta 'das' eleições' deste ano em San"
ta Catarina, a Rádio União de Blumeneu
formará um "pool" com ernlssoras de
nove municípios do Estado. Participarão
da rede, além da União, as rádios Dlfu-:
sora de Lages, Indio Coridá de Chape
có, Cultura de Joinville,

.

Eldorado de
Criciúma,' Jaraguá de daraquá do Sul,
Transoeste dê Joaçaba e Colmeia de
Porto União. Dessa forma pretende a

Rádio União cobrir os resultados das
eleições rios principais municípios do
'Estado e circunviZinhos.

4. --- Encerram-se dia 4 de novem-.

bro, as inscrições para o Curso Inten
sivo' de Legislação" Radioetetricidade e
Prática de Modulação, do PX Clube de
Jaraguá do Sul, que será ministrado no
dia 06, a partir das 14 horas, no Colé
gio São Luís. I: inteiramente gratuito,
aberto, e al.ém de apostilas, o partici ....
pante receberá ainda diploma de parti
cipação. \ Inscrições na LeO'maq Refri
geração )Ltda - rua Presidente Epitácio
PessOa 79 (ao lado ,do Edifício Jaraguá),
ou pelo fone 72-0555' com Marli. ou tam
bém pelo éanal QAP do Clube (5' AM).

7. - Cerca de 350 pessOas, em mé
dia, participaram em Jaraguá do Sul,
nos dias 2O'e 21 de outubro, da IV.
Convençio ,Regional de Cipa, no -Sesi, '

promovida pela Delegacia Regional do
'Trabalho no. EstadO' . de Santa Catarina,
através da Divisão de Segurança e Me
dicina no Trabalhó. �gundo o Sr. La61'"
cio da. Cunha Silveira, Fiscal cio Traba
lho pará os mUnicípios de Jaraguá do
Sul, Guaramirim, Schroeder e Corupá,
o número de �cipantes surp�u,
sendo O' fato atribuído a ampla divulga
ção e partiCipação das empÍ'esas, "que
prdcuram, através de treinamento e
participaÇão ,é", eventõs deSsa nature
za" preservar o ·maior patri.,a6nio, que,
sio Os seus colaboradores". Os muR;
cípios sob a jurisdiçãO' do PostO' do Mi
nistérid do ,Trabalho de Jaraguá do Sul
têm cerca de 50 CIPA., no entanto, na
ConvençãO' Regional, partiCiparam' ele
mentos ele VirIas cldacIes do' Estado.

11. - Com seís medalhas conquistr
.

das, Jaragu4,do Sul obteve a sétima co

locação nos XXIII Jogos. Abertos, em

número de medalhas, perdendo para
Blumenau (campe� dos Jasc), Joinville,
Florianópolis, ltajaí, Tim6ó e Joaçaba. O
município perdeu a concIçio de 'quarto
�lócadO . que ostentava �s últimos a

IIOS. O ciclismo, que foij a. grata reve

lação, tirou em terceiro lugar, o atletis·
mo masculino, e-feminino, ginástica olím
pica masct,llina e bolão feminino ficaram
na quarta colocaÇãO e a ginástica rítmi
ca, na sétima. A gi�tica olímpica dei�
xou . de conquistar a terceira classifica
çlo por diferença de trê� pontos e o

bollo feminino ficou alijado de uma das
três primeiras PosiÇÕes, ao perder para
Timb6 pôr 11 palitos.

ti. Srta. Cecília Munari, que
desempenha . funções na área
da saúde no Estado do Para
ná, expôs, em palestra sobre
"Comissões -de Saúde"; toda
a mecânica de , atuação' e aper
feiçoamento dos trabalhos das
Comissões, inclusive com apli
cação' de novas técnicas para
o atlnglmento das suas finali
dades, onde defendeu ,també�
o planejamento participativo
como fórmula de se obtér uma

abrangência mais ampla . sobre
o' que s� propoem a realizar.

12. - A novela da natação, que não
participou, terá ainda váriOS capitulôs.
Para as seis provas, estavam inscritos
apenas 3 rapazes e 1 garota, enquanto.
que no ano passado, em, ,Lages, a na

tação participou cOm 5 atleta� ma�culi
nos e 8 femininos. Por não, ter equipe
'cpmpleta, a modalidadê de saltoS or

.namentais não participou. O Presidente
Fidélis Hrus,chk�, da QME, ê,),lTIprens.,a
destacou o. grande apoio. do, Prefeito Si
golf Schünke, que visitou a delegação
em duas oportunidades', assim como os

candidatos a prefeito e vice, Eugênid
Strebe e Enno Jailssen.

Os encontrlstas tomaram

parte de trabalho ém grupo, e

da plenária, onde, expuseram
suas opiniões sobre ,lOS proqra-

, mas de saúde que estão. sendo
realizados em seus munlcfpios,
atuação, proposições sobre me

lhorias e ativir:lades considera-
,das prtorttärtas, tendo sido,

. destacados, 'nesse ítem, a e

ducação e saneamento bási·
co.

Já no período ,da tarde, o

, '�anitarista bi(lqufmico Dr.. José

,Silvan<>
.

Pinheiros, da Secreta
ria da Saúde, fez ampla expia"
.nação sobre "Nfveis de Pre

venção. de Doenças", onde, de .

uma forma dinâmica apresentou
a reälidade pos aspectos liga
dos a saúde, destacando

'

que:
são as Comissões de' Saúde
quem sentem de perto, jÍJnto
as bases,. toda a carência do
'setor, que na sua opinião ne::

.cessita de uma atuação plenél
e integrada, para que se con

solide numa prioridade cons

tante dos governos, nos três
níveis.

! �� premoveu concurso

melhoramento nas escol

sentido da çonstrução d�
ros/ fossas, proteção. da
entre outros, partiCipando
'bém da campanha de. va

" 'ção.-

Gengiva, Levantamento de
so e Campanha da Saúdä Mp
teção da água .

e destino. ce
para _ágúa� usadas".

Aspecto do EncOntro Regional das
_
CMS, no B�ependi

Enquanto
,do

desenvolveu

sendo eias

entre os escolares. E Sehroe

der. que sedia o Encontro em

comunidades participantes. Ca
da' uma das oi,to Comissões de
Saúde apresentou o relatório
do ano. Indaial, através de sua

CMS, prestou assistência as

famílias .rurals e' aos escolares;
mostrando a 'hecessidade da

utilização de todas as práticas
de saneamento básico e ali-

mentação equilibrada, lembran
do também que a saúde cen-

. qulsta-se 365 dias por �no. Já

Benedito Novo, realizou uma

campanha sobre saneamento do .

meio, concurso de horta' de ve

rão e campanha de combate a,
verminose numa comunidade,
com a realização de exames,

cujos dados estatísticos foram
apresentados, ond'e constatou

se, a exemplo dos demals mu

nicfpios, a existência de alta
incidência de verminose. A

Comissão Municipat de Saúde
de 'ColUpá,' neste ano, realizou
e participou da Semana da Saú

de (18 a 23 de abril), campa
nha anti-pólio, ,está realizando
a' campanha de saneamento do

meio, ·materno infantil e come

moração do dia mundial da ·ali-·
mentação, em '16' de' outLibro.

, Guaramirim teve c�mo principal
.

trabalho a recuperação dos
dentes de 102 escolares de 4

'escolas da zona 'rural, consci

entização dos pai� e. alúnos;�
inn:�I.antação da t�cnica' do bo
checho que atingiu 1.102 alu
nos de' 29 escolas, apli9ação de
fhlor em crianças do jardim dp,

infância e pré-e,scolar, e, além

<1esses trabalhos, uma palestra
para um grupo de 16 senhoras
sobr.e reprodução humana, alei-

5. 1_, De Janeiro a· setemb� deste
a� O Posto de IdentificaÇão da Seere
'ta.ria de ,s.,gurança e Informaçõ8s, .. qu�.. ,

funciona junto a Delegacia Regional de
Polícia, no Fórum, expediu um, total de

} 2.878 carteiras d8. identidade, sendo
: 2.530 novas e 348' segUndas vias. Em
janeiro fO'ram' feitas' 355, em fevereiro
307,

.

em março 392, 'em abril' 296, em
: maiQ 313, ein lunhO 324, ein julho 280, ' 13. -, Com o,s vO'tos contrári9s da
em agosto 276 e em setembro ,335 cal'" bancada do PMDB, a Câmara de Verea-
telras de' ,i"'dade.

'

,dores aprovou � projetoS-de-lei que fi-
"

, xa a despesa' e estima a receita do mu-
, 6. - Tanto o'PDS como o PMDB de, nicíp.io de Jaraguá cio Sol para,1983, ein,

Jarag!lá do Sül, cumprindp a legislação CrS 2.426.000.0p0,OOj e do O'rçamento
eleitoral, ,encerrarão seus, comícios no plurianual de investimentos, na impor

:: dia 12 de novembro, três dias antes das tância de Cr$ 2.986. 060.563,00. O líder'
.' eleições. O PDS, segunda-feira, dia 1.0, da bancada minoritária justificou Q v�

,.tem comício programado ,para o Salão tó contráriO' alegando não tér tido ��r'
Hornburg (Rio da Luz Vitória), dia 03 tunidàde de analisar a matéria,' em ra
'no Salão União (Vila Lenzi), dia 04 no zão da campanha política. .

Salão Caxias (Santa Luzia) e no dia 05
no Salão EstreHa (Neteu Ramos). E o

, PMDB tem comício hoje no EstreHa (Ne
reu Ramos), dia 1.° em RibeirãO' Gran"

de do Norte, dia 03 rio Salão Alemanha
(ltapocu-Hansa) e Casa Comercial Antô

, nio Kroisch (Vila Lalau), .dia 04 no Pos
to Marcolla e Salão Doering e no dia
05, sexta-feira" no, Juventus.

14. -, O Program� de Aperfeiçoam�n
to de Supervisores de Produção - Pro
jeto Jaraguá II, terá desenvolvido nos

dias 3 e 4 de novembro, o módulo "Con
trole de Qualidade", pelo engenheiro
Manoel Martins Marques, Gere'nte de
Métodos e Pri:)cessos da Marisol.

A CONTRIBUI'ÇAO .DOS FRANCISCANOS.

-.'
.

Livros muitos são escritos. abordando os mals
riados assuntos, Até porque um só assunto se torna
muito monótono.

O .que vamos abordar é maios uma útil contribuiç
ao catartnenslsrno, Quem escreveu esse novo livro
Frei .Auréllo Stulzer. jaraguaense de nascimento q
honra as mais caras tradições da Ordem dos Frades
nores. Ffei Aurél1o. antes de escrever o PRIMEIRO
VRo' DO JARAGUÁ. teve lançado outros livros de
teresse da coletividade brasileira, pela sua participa
nos acontecimentos da, comunidade a que servia es

apurado goste) pela pesquisa.
.-

Frei Stutzer não esteve presente no campo sedio
da grandé área' catarinense. submetida' ao arbítrlo :

· justiça que haveria, em instância flnal, dar ganho
causa à Santa Catarina. Não EIra bem uma questão
demanda. O Presidente Cleveland haveria de dar
dos EE.UU. a sua douta opinião sobre o extremo-oe
.catartnense, em 1895. reconhecendo aos barriga-verde
o direito sobre aquele espaço mais avançado dá ära
contestada, partindo do princípio de que se não fO
propriamente palmilhado, pelo menos teve alguns d
seus rios. mais' importante� ,navegados. 'Vinha ao Sr
sil' e à Santa Catarina um'a área do Território das Mls
sões da Argentina, pretendendó sua soberánia que n�

·

foi reconheCida do Laudo Arbitral. Mas erá o ano de 189
que corria, reconhecelJdo direitos desde os longínqu
'1759. '

Veio, então, o questãO' do hoje meio-oeste catar
·

nense,';contestado pelo Paraná, apesar 'das deci�ões, e
contrário, .

e, em alguns instantes flagrantel'llente d
respeitado, alimen,aodo a instabilic:lade de uma va

área conflagrada pelo duplo mando ou comando ofici
Aparece, entãO' o monge João Maria, e. posterio

mente, José Maria, 'que dizia ser seu'irmão e sucessor
EstabeleCia-se, à partir'de então, uma conjugação entr
o fanatismo, o aventureirismo e banditismo. Era um

tamento materno e imunização, IhAd'
.

guerra de guerri a. preserwa o estrangeiro era.quesbem como, campanbás de -vaci-., tibnada e osl'homens humildes da ....regi�o. leva�s �o aunação e forml;lçãe do 'Conselllo .. gé do desespero c�egavam ao estremo da 'faier val
Comunitário. Já Massaf8nduba

os seus direitos. ,Átos de violência pela violência s
realizou e partioipou das cam- rQriginavam, que certamente não, mereciam a aprovaç
panhas de saúde e vacinação. da consciência nacional, mas ,que eram praticaaos d
enquanto Rio' dos Cedros teve forma distinta, parI! Justificar átos em cumprimento
como atividade/de maior d9S- dever, c�rtos da suposição' de defesa de uma. caustáque da sua Comissão de Saú- justa e sagrada.

'

de, uma campanha de sanea.. . ,Muito já se escreveu sobre o assunto e O' Teatro
mento, com reuniões, visit�s Guaíra, há questão de três anos apresentava a peça "O

.

domiciliares, exames de fezes Contestado", de Romário Borelli, sob a direção de Emí-'
li.o Qe Biasi.,' ,

DesapareCido João aparecia José, qizendo-se est
irmão do primeiro., O povo simplório e carente agarr
se ao qu!!_ está às suas' mãos. Mas nem sempre mão
limpas. Interesses muitos estão em jogo, de dois Est
dos, de fazendeiros, de políticos. de mistificadores e

assim por diante..
.

.

"

r,

!Eis que' o Paraná, Santa Catarina e o Rio Gran4e
do Sul, se convertem em Provft)cias àderindo à mona'H

,

quia, como o Império Sill Brasileiro. Dom Mar.lUel. AI-,
ves d'Assumpção Rocha, a 1.° de agosto de 1914, é dO
roado solenemente em Taquaruçú do Bom Sucesso Im
perador da MOflarquia das ProvínCias do Sul, usand�
uma, coroa de madeira'à falta de um ourives para cotp·
por I,Jma de ouro. ,o Manifesto à Nação, até hoje não se

,

sabe se ara s.la ou foi feita para gozação' de quem.�
subscreveu. Aparece no meio Henrique Wolland, o a�81
mãozinho, motivo de menção por parte do Rev. IrmdaoLeãO' Magno. neste semanário, na edição n.o 2.771,' e

02-()2-74. Entre muitos aparece o cruel Deodato o maiof'l
bandido desse movimento.

'

'.
Coube, pois. aos filhos de São Francisco. escolheI!

'O Planalto de Santa Catarina e Par�ná, para servir. E
eomo serviram. 'lá eles. "pobres entre os pobres! �e
mearam a palavra dlvlna�·. E serviram de intermediarIOs
no mais aceso da refrega. 9airam nas mãos do falsO'
monge ,Beaventura•. Noutras ',só 8'\ prote,ção' divina OS

salvaram, de uma certeira bala.· Hoje se culpam o S�Pe:
rilatendente de Cotitibanös e alguns funcionáriOS da epo
ca pela morte dé tahtos homens stlpersticiosos e ignO•
i"antes� -

'

'

\

Como já dissemos, muitos 'já se debruçat:am sobre.
o assunto, tentando desvendar o que se qualifiCOU de
o "Canudos do Sul", lembrando similitude da Guerra
dos Fanáticos ao Canudos do Norte. . onde morretam
umas dez mil pessoas, multas totalmente Inocentes.

As Crônicas dos Conventos Franciscanos ãdq�ire� ,

neste momento uma Importância toda especial, porque,
éxpõem ao leitor a verdfide nua e 'crua daqueles abne
gados franciscanos que lá deixaram os seus melhores
anos de vida, em melo a terrfvels perigos: ,

Sobre a· versiO' dos. franciscanOs deve-se meditar
profundamente porque.' segundo o apresentador J. Sil-
vestre, eles estiveram laL

..

,

.

·

.

Parabéns ao "afilhade)" Frei Aurélio Stulzer pela
opOrtuna entrega de tão ,Importante óbra, aéolhida pela
Editora Vozes :Limitada de Petrópolis;', 182r-_---.-_-_-----------..:\, "
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TRABALHOS DAS
I COMISSOES

O IX Encontro Regional das
Comissões de Saúde, que con··
tou 'com ampla participação da
Prefeitura Municipal e Acaresc,
primou pela or�anização e par
ticipação ativa de todos os'

encontFistas, voluntários das'

e entrega, dös resultados) à
\

.
.

maior' parte posrtivos. Realizou
, ..

igualmente trabalho com horta

�

GeRte da terra, t�abalhamb l)8I!!"te'rra da gente.

Antônio José
f'

Gonçalves·

Candidato a

vereador n. 1615
P"DS

comitês apóiam a candidalu'ra
Ênio 'Branco

15. - O Senai de Santa Catarina, re
cebeu dó Depart,amento Nqç.ional do Se
nai" quatro Ußliclades móveis para o de·
senvO'lvimentd de treinamentos em co

mandos hidráulico�, comandos pneumá
ticos, comandos elétricos e unldacfe· de
mecânicà diesel, cujos 'cursos serio

. realizados a partir de 83•. O Senái de
Jaraguá do Sul está COnsUltando. as' em�
presas da região, söbre o Interesse nes�
ses treinamentos, que serão Inteiramen
te gratuito$, para com base nas mani
festações, requisitar � unidades deo
'trO' d$s áreas específicas.,

Os com'itês .particulares do PDS de Jaraguá do
Sul e Guaramirim, estão apoiando' a candidatura do.
jovem eNIO BRANCO - n.o 121 para DeputadO Fe
deral, no pleito de novembro�

'1\,

'I!NIO BRANCO - 0.0 121, é a juventude a ser

viço das grandés causàs do )Í10SS0� Estado na pr6xi")
!

ma qâmara dos Deputados, em Brasília.
.

x;

16. O Conselh.o Deliberathlo da
Associ_ação ·Com�rcial e Industrial de
Jaraguá do Sul, agora

.. '

integrado por,
trinta membros, hO'mologou a chapa re

gistrada para compôsição da nova dire
toria da entidade, que já tomou posse
em jantar festivo. 'I: constituída dos se
guintes empresários: Bruno BreIthaupt
� Presidente, Udo Wagner - Vice-Pre.,
sidente para Assuntos do Comércio,

�. ,_ Segundo 'recentes I�vantamen- José Carlos N"eves - Vice"Presldente
tos. o Partido Democrático Social tem" para Assuntos de Serviços, Dorval ty1ar�� Pais. aproximadámente 115.905 ca�' catto - Vice-Presidente para Assuntos
didetO's à vereança. para 39.635' vagas de Indústria. Alidor Lueders - Vice
e 8.012 às prefeituras; Destes, 21 à Ci- Presidente para Assuntos de Estudos e

)
mara de Vereadores e 1 à Prefeitura SiO' Pesquisas, Waldir Octávio Rubini - Vi-
de Jaraguá do. Sul.

, $ ce-Presidente para' Ass.untos d.e Treina-
,_ .. {i..... �; mento. Lotário Fernando Fimdrich - Se-

,. - Apesar do temperàl que seaba-
. c<?retário. e Luiz ,José Nicolodelli � Te-

/,t,u sobre
.. � ..• cidade 119 períódQ da, tar-

.. ,solJr:eiro.
""

,

, ,'ii:

A .Guerra des Fanáticos
1912 1916

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




