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Chevette, o carro

mais vendido'
do Brasil

o C"evette tornou-se o veículo mais vendicfo do
Brasil, com um total de 25.051 unidades colocadas no
mercado interno, ne primeiro' trimestre de 1983., So
mente no mês de março a General Motors do Brasil

( vendeu 9.086 veículos da linha Chevette�
,

Foràm também excelentes os resultados globais da
GMB para este primeiro trimestre, o segundo melhor da
sua história, com um total de 50.418 unidades vendidas,
entre automóveis, Pick-ups e caminhões. Esse número
representa u� aumento de 49,5% sobre igual período
do ano passado,

Com estes resultados, a participação da General
Hotors ne-mereade interno foi de 27,7 por 'cento no

",ês d� março, e de 27 por cento para o prtmetre tri
mestre do ano, sendo o mais alto índice de penetração
ele mercado que a empresa já registrou nos seus 58
anos no Brasil.

A excelente aceitação do Chevette e as vendas es

táveis do Monza e do Opala são os responsáveis pel'o
bom desempenho apresentado nestes primeiros três me-

SE':; do ano.
,.

"

HOmena9em c_P_os_to_d_e_A_s_si_st_ên_ci_a_
Médica funcionará

às Mães
em 60 .dias

Obrigado, Senhor, pela mãe que
nos destes! Viva ou falecida, doente
ou com saúde; próxima ou distante,
seu amor nos congrega e sua bonde
de nos convida a esperar.

Sua presença sempre nos acom

panhará, sua doce lembrança estará

sempre viva em nossa alma. Seu co

ração sempre nos ensinará o sentido
da, vida: Não se vive sem se doa�r,
não se vence sem amar!

Abençoai todas as mãe, Senhor!
Äs mães tristes e as mães felizes, as

mães pobres e- as mães ricas, as mães
viúvas e as mães solteiras, as mães

esquecidas e as jnães abandonadas!
Em todas elas, fazei brotar de novo

o' sorriso que orienta os fracos e a

calenta os pequeninos/que anima os

que lutam e perdoa os que erram.

oE -r--r-' pela dedicação, pelo sofri
mento, pelo amor de todas as mães
--:- venham a nós a justiça, a paz e a

alegria _ do vosso Reino. É a nossa

mensagem neste 8 de maio de 1983.

,
O ellehê estampa o prédio da recfaçio'- dp "Correio do Povo" entre os anos de 1921

a 1923, tendo. ao lado, o Cartório de V,nâncio da $.i!va Porto. " edificação ainda existe, com
algUn'ias modificações, abrigando o "Hótel, Jar19uá", na rua Presidente Epitá(:io Pess�a., A
prop6sito, este jornal está completando 64 anô� de êxistência e o comentário está na pág. 12.

...

Foi assinado terça-fei
ra, ó contrato de locação
entre o INPS e a EABAR
BI Empreendimentos que
permitirá a 'implantaç,ão,
em Jaraguá do Sul, do
Posto de Assistência Mé
dica dó INAMPS, há mul-.
to reclamado 'pela comu
nidade. Naquela ocasião,
estiveram na cidade o

Superintendente do INPS
em Santa Catarina; Luiz
Alberto Silveira, 'o Chefe
de Gabinete João Guima
rães e o Secretário Ad·
mlnistratlvo Pedro Paulo
de Souza, que no perfodo
da tarde reuniram-se com

a Ássociação Regional Mé
dica de Jaraguá do Sul,
quando trataram sobre o

PAM e explanaram o Pro
orama "AÇÕéS Integradas
de Saúde", pioneiro no

Brasil, que começa a ser

implantado em Santa Ca
tarina (na região de La
ces), devendo atingir to
do o Estado.
Tal programa, envolve

o Governo do Estado, Mi-_
nistér!o da Previdência
Social - e Ministério da
Saúde, e tem como obje-
,tivo geral promover a

.melhorta do atendimento
à saúde da população a

través da integração pro
gramática entre os servi
cos próprios das institui
.cões de saúde à nível fe
deral, estadual e munici
-oal no Estádo, em )orno
dé urna rede de serviços
básicos de saúde. Tem co

mo características .o in
centivo à participação co

munltéria, planejamento
de cobertura de serviços
é:le séúde ambulatorial a
toda a população e equl-:
paração do atendimento
rural/urbano no âmbito"
do Programa. através da

co-participação financei
ra das instituições de saú
de envolvidas.
Até 1985 deverá ser le

vado a todo o Estado e,

, '

paralelamente, dependen-
do .do seu sucesso geral,
a outras regiões brasilei
ras. Esse programa 'foi
mostrado aos médicos e

à noite, durante o jantar
oferecido, aos empresá
rios, na oportunidade da
assinatura do contrato.

O Posto de Assistência
Médica será instalado
dentro de 60 dias, apro
ximadamente, no Edifício
Ana Ri�obom Barbi, nas

, imediações do Hotel Ha
jara e já possui, aqul,
alguns equipamentos e

outros, além de móveis,
virão proximamente, de
acordo com o Dr. Rlcar-:
do Marinho, presidente
da Regional Médica.

Durante o jantar, onde
marcaram presença tam

bém o Agente do INPS,
Levi SaJles e o Secretário
Adjunto de Cultura, Es
porte e Turismo, Udo
Wagner, que possibllitou
a agilização da "loceção do
imóvel do PAM, a Asso
ciação Comercial é Indus-
,trial de Jaraquá do Sul,
precursora do movimento
oue motivou o ato, entre
qou documento ao Supe
rintendente do INPS rei
terando empenho para o

.atendjmento das reivindi
cações encaminhadas ao

'Ministro Hélio Beltrão,
em junho do ano passa
do: 1). A elevação da a

oêncla local do lNPS para
4." ou 3." categoria vlsan
do aparelhar o órqão em

termos de material e pes
soal -de forma compatível
com as necessidades da
comunidade e a arreca

dação que proporciona
mensalmente ao INPS;
2). A construção, a cur

to prazo, da sede própria
da Previdência Social, de
forma a 'adequar as ins

talações à realidade pre
sente, em termos de fun-

, clonalldede e conforto.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa CatarinaAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul -- Semana de 07 a 13 de maio de 1983 CORREro. 8O:�POVO

AN'IVERSARIANTES
Faxem anos hoje: 07
Sr. Avelino Karsten, Sr.

Lauro Demarchi, em ltapo
cuzinho; Sra. Iracema Tere
zinha Mor!:>is Tomaselli, Sr.
Cândido LeithoJd, Sr. Mário
Rosa, Sr. Oscar Cielusinski,
Sra. Agnês Cisz Rozza.
Fazem anos domingo
Sra. Marci Olga Mascare

nhas dEI Oliveira, Sr. Osmar
Schrnltt, em S. José dos Pi
nhais, Da. Elsa Buck, Sr. Ro
dolfo Maier, Sr. Bruno Frle
dei, Sra. Adélia, esposa do
Sr. Rudolf Harbs, Sra. 00-

. roty Vitória Grubba Tavares
da Cunha Mello, Sr. Ademar
Henn, em Jaraguazinho, Te
rezinha de Lourdes Kanzler,
Sra. Charlotte Voelz Neitze!.
Dia 09 de maio

Sra. Mariana Murára, Sr.

Vigando Staats, Sra. Ané
lia Enke Karsten, Sr. Gre
qório Müller, em Corupá,'
Sr. José Henn, em Jaragua-

.

I zinho, Canísio Marcos Zim
mermann, Mari.sa Marlene
Holler, Celso Orlando Pir
mann, Viviane Krause, Al
fonso Blank, Ademar Blank,
R",.cael, filho do Dr. Marfiso
(Nalrnir ) Pigozzy em Fpolis.
D:., 10 de maio
Sra. Ana Panstein, em Ja

r"''''Já 84, Sra. Anita Llpplns
kl Karsten, Sr. Daniel Costa
Alves, Sra. Maria J. Hansen,
Sr, Antônio Schwartz, Si-
1"""'1e, filha do Dr. Clayton
(Máguida) Karan, em Ctba.
Sr. Antenor Gonzaga· dos
Santos.
Dia 11 de maio
I Sra. Marian' Mahnke Hens
chel, Sra. Anita, esposa do
Sr, Herbert Buerger, Sr. Jo-

_ . sé Carlos Gesser, em Con
córdia, Sra. Zilda Schmö
ekel, em Curitiba, Sr. Luís
Célio Brugnago, Sr. Géorge
M"lttar, Srta. Valnete Zapel-
Ia.

.

Di", 12 de maio
Sr. José Peters, Sra. Ma

ri"!' Mayer, Sr. Mário Roters,
Sr, Dankwart Herrmann, Sr.'
Werner Meier, Barra do Rio
Cerro) Sra. Alzira Wolf Ra
d, 'enz, Cláudia Daniele Ris
tow. Sr. Harry Porath, lza
bel M. Schaldach, 'Sr. Mar
.co Antônio Roennau, em

Campo Bom-RS., Srta. Ele'
nir Zaoella, Sra. Magda da

\ Silva Rau.
Dia 13 de mato
Dra. Zilá Rodrigues Leite,

édvooeda em Itaperuna-RJ.,
Sr. Alfonso Buhr, Sr. Walde
mar Antônio Vasel, Sra. A
délia Gascho Schwartz, em

Jaraguazinho, Sr. SalÍtino Ri
ta. no Rio de janeiro, Sra.
SolangE:, esposa do Bel. Jal
dir A. Bunn, Exator Estadual
çI� J. do Sill, Sr. João Mann
rich, em Atalanta-SC., Sr.
Ordeli O. R8fa�IIi Rodrigues,
Sr. Wilhelm Guido Borowicz.

NASCIMENTOS

O escritor e tro�ador Eno
TeocJoro Wanke está orga
nizando, a pedido de uma

grande editora, a Tecnoprínt
(.mais conhecida. por "Edi
ções de Ouro" ou ,"Ediou-
1'0") uma antologia de tro
vas humorísticas. Como con

seqüência, :Wanke está soli
citando a todos, os trovado
res do país, indistintamen
te, que lhe sejam, enviadas
.trovas humorfsticas para se-'
leção, acompanhades da
respectiva permissão para a

Editora Tecnoprint Ltda. pu-
.

blicá-Ias. Pede, igualmente,
.

aos aprecladores da trova
'que lhe indiquem' as boas
trovas humorísticas que 'co

nhecem e, se possível, o no

me e o endereço dos autores

respectivos.
, Não se trata de concurso.

> Não há tema predeterminado
nem exigência de ineditis
mo. As trovas têm que ser,
naturalmente, corretas,' de
bom gostg_ é realmente hu
morísticas. Trovas boes, an
tológicas. Será interessante
enviar o maior número pos
sível de trovas para possibi
litar a escolha, dirigindo-a
para Ena Teodoro Wanke,
Rua General Glicério 407
apt 602, CEP 22.251, Rio de
Janeiro, RJ.

Não é um empreendimen
to cooperativo, ou algo as

sim. O trovador não gastará
um tostão e terá sua trova

divulgada por uma editora
de gabarito, em livro ilus
trado e distribuído para to-
do o Brasil.

'

A Editora Tecnoprint, uma
das maiores dos país, tem
se dedicado com afinco à
divulgação da trova. Publi
ca-as abundantemente em
suas numerosas revistas de
palavras cruzadas (do co
nhecido 'grupo i"Coquetel"),
inclusive mantendo seções
permanentes em livros mais
alentados! como a popular
coleção "O que é, o que é?",
onde a trova-adivinha tem
destaque. Lança-se, agora,
graças à receptividade do
assunto, à antologia da tro
va propriamente dita. Já es

tá publicando "Mil trovas
de Amor e de Saudade", or
ganizada por P. de Petrus e

Noel Berqamini. Depois, será
a .._vez das humorísticas, cuja
prganização estä a cargo de
Eno Teodoro Wanke, E de
pois-ainda ... Quem sabe?
Vamos colaborar?

Dia 31 de março
Thiago, filho de Célio

(Gládis) Eisenhut.
Dia 13 de abril
Valtraut. fllha de 'Alcides

(Lori) Laffin.
Dia 15 de ab'ril

- Juciara, filha de Alcides
(Evanilde) Seveqriani. ,-

Dia 18 de abril
Ivan, filho de Renato

(Crista) Lescowicz, Daniel
Ie, filha de I:lio (Teresa) de
Souza.
Dia 19 de abril

Már'Cia, filha de André
'(Luzia) Schwiakowski. '

Dia 24 de abril
Mara, filha de Marcelino

(Márcia) Maas, Patrícia, fi
lha de Waldemar, (Rosema
ri ) Zapella.
Dia 25 de abril

Gheysa, filha de Mário
(Alice) Pereira, Glselle, fi
lha de Vergílio (Teresa) de
Souza, Gláucia, filha de Jo
sé (Erondlna) Martinelli,
Claudemir, filho de bdimir
(Edelinda ) Lescowicz.
Dia 26 de abril

Ivo, filho de Ingo (Irece
ma) Grossklatz, Daniel, fi-
1ho de Ralf (Adali) Porath.
Dia 27 de abril
Marilene, filha de Arlindo

(Gerda) Towe, Ângelo, fi
lho de Lisander (Estelita)
de Miranda, Rodrigo, filho
de Ardno (Inelore) Gon
çalves de Jesus, Janete, fi
lha de Ângello (Neusa) dos
Santos.

.

Dia 28 de abril
Jackson, filho de Evanildo

(Vilma) dos Santos, Paulo,
filho de Lauro (Terezinha)
Zimmermann, Cristiane, fi
lha de Osmar (Eli) Baehr.
Dia 19 de abril
Fernando, filho de Orlan

do (Ema) Gonçalves, . Gil
mar, filho de Celso (Uria)
Glatz, Patrícia, filha de An
dré' (Erna) Forlin.
Dia 30 de abril
Andréa, filha de Claudir

(Anastácia) Wosniak, Katla
ne, filha de Luiz (Lúcia)
Duarte. ..

Di;) 1.° de maio
-c Joel, filho de Adalberto
(Seimira) Rohling, Adriano,
filho de Carlos (Laurete)

_ Fagundes;
Dia 23 de abril
Hilário Hess. 2 anos, Ja

l"aÇJuá� Esquerdo:
Dia 27 de abril ..

Danilo Kiatkosky, '1 ano,
Nereu Ramos.
Dia 1,° de maio

Rolando Jordan, 42 anos,
Itapocuzinho, Arthur Stei
nert, 72 anos, Três� Rips do
Norte.
Dia 03 dê maio

Jean Carlo!l Travássos, 2
meses, nesta,

.. '

Correio Informativo
NOTrCIA LITERÁRIA

Trovas
. Humorísticas

"

em Antologia

, ,

ÊXAMES SUP·LETIVOS � As inscrições para os e
xames supletivos de 1.0 e 2.° graus encerram-se no dia
9, segunda-feira, às ] 8 horas, nas 19 UCREs. Para o 1 �o

grau� o .candideto deverá. ter l8 anos' completos ou a

.eompletar antes de se submeter à última prova e, para
o 2.0' grau, 21 anos completos ou a completar antes da
última prova. A taxa, por .disciplina, é Cr$ 500,OO,e'os

'

exames versarão sobre Comunicação e Expressão, Estu
dos Sociais e Ciências. As provas smrão realizadas nos
dlas 7, 8,9 e 10 de ju!h?,.

'

COMUNIDADE CATÓLICA - Está sendo realizado
, desde quinta-feira, 0.18,.° Emeús .Feminino da Diocese de

.

Joinville, no Centro Shalon, em Nereu Ramos, reunindo .'

jovens de Joinvllle, São Francisco do Sul, Guàramirim,
Barra Velha, Schroeder, São Bento do Sul, Rio Negri-

, nho, Corupé. Santa Luzia e Jaraguá do Sul. São 53 jovens
que buscam alqumas soluções para as suas' vidas, para
viverem o verdadeiro Cristo, O encerramento será-às 18
horas de domingo, no salão de festas da Igreja Matriz,
São Sebastião; 2).,Nb dia 15 de maio haverá uma-

confraternização para todos os emauístas, lnlciando às
10 horas, na Comunidade São Luiz Gonzaga, no Jaraguá

, Esquerdo. O cartão para o churrasco deverá ser adqui
rido até o c;l1�, 9' de maio, no Secretariado de Emaús, ou
corn'to PeHin, na Lukisa.'

.

COMUNIDADE EVANG�LlCA - Neste domingo, die
das Mães; cultos nos segúinte� locelse .horérlos: 8h, em
Jaraqué (a lemão), João Pessoa e Nereu Ramos (portu
guês'); às 9h30, Jaraguá e Estrada Nova (P) e rua Joln-
ville (A). Às 19h, no Rio Molha e Jaraguá (P). 2),
Neste sábado, com' início às 15 horas, curso de batismo,
no salão comunal. 3) .' Hoje também, noite de sli
des, lluetrendo a' palestra '''Sede Espiritual". 4). Já
está tudo preperado para a grande festa da comunidade;
dlas 14 e 15 de maio.

CINE jARAGUÁ .,..:_ "Mulher de Programa" é a pri
meira explosão sexual do ano, que fica em cartaz das,
20hJ5 deste sábado, até terça-feira, mostrando as mulhe
res em toda fúria sexual. Censura até 18 anos. As fotos
deste filme não são mostradas em cartaz, devido, as ce

nas violentas de sexo e nudez, que foram rigorosamente
proibidas. Amanhã, às 14h, em matinê, "0 ,Vingador de
Shao-Lln" ..

REAJUSTES - A correção-salarial, a partir de 1."
de maio, para quem ,ganha até Cr$ 70.704, é de 47,50%;
de Cr$ 70.705 a Cr$ 164.976, é de 45,13%, mais .: ..
Cr$1:675,68 a acrescentar; de Cr$ 164.977 a .

Cr$ 353.520, aumento de 38,00%, mais Cr$ 13.438,47 a

acrescentar; de Cr$ 353.521 a Cr$ 471 .360, índice de

reajuste de 23,75%" mais Cr$ 63.815,07 de parcela cons

tante a acrescentar e, acima de Cr$ 471.360, acrescentar
.

Cr$ 175.763,07. Quanto a contribuição previdenciária,
quem ganha salário mínimo, tem descontado 8,5% .da ,

folha de pagamento (Cr$ 2.955,96), enquanto a malar

contrlbuição será de Cr$ 69.552,00, ou seja, 10% so

bre Cr$ 695.520,00.

KOHLBACH O SUPERMOTOR
POT�NCIA SEM LIMITES

\
.

,;
\

INSTALADORA ELI:TRICA ANDR�DE, Ltda. ,

_--------,--'_ .__'_

- Instalações e Montagens Elétricas em Geral

Prédios, rndústrias, Residênclas ,

reformas, consertos, manuten

ção de luminosos e ar condi
cionado, instalação de som am

biente.
KLAUS PETER JANSSEN

ADIMIR ANDRADE
Av. Get. Vargas, 659, Telefone
(0473) 72-1635. Rua Leopoldo
Augusto Gerent, 135.

Jaraguá do Sul - Sta. Catarina
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EMAÚS - Cinquenta e três
jovens estãc reunidas desde
o dia ,5, quinta-feira, no Cen-
'tro Shalon, em Nereu Ra
.

mos, no 18.0 El"lcontro
'_

de,
Emaús, pertencentes a Jeln
viiie, São Francisco, Barra
Velha, Guaramirim, Schroe
der, Jarauá do Sul, São Ben
to e Rio Negrinho, da Dioce
se de Joinville. O encerra
mento será na tarde de do
mingo e de Jaraguá do Sul
quinze moças estão partici
pando.

CONFRATER"NllAÇAO -
Os emauístas, dia 15 Pc9xi.
,mo, participam de uma eher
rascada de c�nfraternização,
na �omunidade São Luiz
Gonzaga, cujo objetivo prln
cipal do Secretariado de �.
maús é trazer de volta aqu,"
les emauístas que por um
motivo O!J outro se afasta·
ram do convívio dos demai�. ,

, E para o dia 22· de maio em

São Francisco do Sul, uma
,
neva Maranatha para os jo
vens da Diocese, cuja progra·
mação aeha-se em outro lo
cai 'desta edição.

BISPO COADJUTOR - O
Núncio_ Apostólico Dom Car
la Furna, anunciou que o

Papa João Paulo II nomeou

coadjutor, com direito à su-
.

cessão. do bispo de Lages,
-

Dom João Oneres Marchiori,
que exerce funções atual
mente no município de Ca
çador, em Sanfa Catarina. A'
publicação foi feita em Ro
ma, a partir de quando Dom
Oneres trabalhará com o [a-:
raguaense Dom Honorato
Piazera, Bispo de 'Lages.
GENTE NOVA - Após ter

concluído o Plano Diretor da
cldade de Schroeder, o ar

Cluiteto José Fernando Fon·
seca resolveu estabeleeer re
sidência , em J�raguá, pre
miando nossa cidade tarn

bém com uma arquiteta, sua .

p.sposa Lídia. Ao que parece,
lá e!;tão !õellldo muito bem
recebidos, pois os projetos
c:omecam a surgir, Na

-

pro·
fissão Que o casal exerce, s�a
proposição de trabalho se

mJe o moderno, econômico e

racional, aplicado nos· diver·
50S projetos construtivos, de
paisagismo e de, decoração
de interiores. Terão sucesso,
sem dúvidas: '

NO MONJOLO �
-

Sexta- CASÓRIOS - A coluna
'feira foram vistos jantando registra devidamente o enla·
no Restaurante Monjolo, re- ce matrimonial, neste sába·
cem-aberto, os casais Luiz do, na Matri:i, de Sebastião
Carlos Bonilauri, Jorge Luiz Carlos Rosa/Rita

-

Ribeiro e,

Incha-uste, Luiz
-

Trindade Ademar Giacomini e Verônj·
Muniz, Ivo 'Konell, Udo Wag- ca Evanilde Pereira, às 17h
ner, Aristides Panstein, An- 'e, às 'Uh. José Carlos Perei.
tônio José Gonçalves e lido r� e Maril'da Reckziegel 'a,
DominÇ!os Vargas, ãlém tam 'elT! igu�1 horário, na Barra
hérn do empresário Sigolf' do -Qio Cerro, Norberto Heil
Schünke. e Angelina Inês Schmidt. Na'.

,
BOTAFORA __;, O B�tafora Igreja Eval'lgélica, às 19h30,

-Boliche Clube, afiliado ao Edson Suse e Dirce Léa
ßaependi, recepcionou dia Mehr.

Bente ,'& lnformacões
-

I

28, a equlpe d'Os Prai\anos,
de Barra Velha, oferecendo
um

'

jantar aos visit.antes,
que ao final venceram a pe
leja bolonística.

GINCANA - A V Gihcana
Cultural _ Champagnat, do
Centro Cívico Escolar "'Emí
Ilo Càrlös Jourdan", do Co

légio São Luís, definiu para
os dies 27 e 28 de maio, a

datá de sua real ização. As

equipes desde j-á podem ir
se preparando, pois a exem
pio de anos anteriores, pro
mete 'muita movimentação e

participação.

DA APAE --:- Será. sexta

feira, -dia 13, o baile come

morativo dos dez anos de
fundação da APAE, acompa-'
nhado de jantar, no Baepen
di. O Conjunto de Ritmos
fIOS Vilanenses", de Blume
nau, dará o recado musical
e O cartão custa Cr$ 2.500
(para jantar e baile). É im

portante que todos partici
pem.

HOMENAGENS - O Re

tary Club de Jaraguá do Sul
prestou terça.feira à noite,
significativa homenagem aos

trabalhadores, quando no

Itajara reuniu companheiros,
funcionários ciestes, slndiea
listas e -imprensa. Coube ao

Comp. Alidor Lueders profe�
,

dr palestra- alusiva ao "Dia
do Trabalho", enquanto o

Comp. Mario Sousa discer
reu sobre, Rotary. A coluna
.mareeu presença e, ag-radece
as atencões recebidas.

-

FLUTUANTES":'_ ,Em as-

sernbléia da Eletromotores
Weg, o sr. Américo Ribeiro
Mendes Neto, foi eleito Di
retor Reqional .da Empresa.
(x) Dia 29/4, completou 70
anos de idade, a nossa leito-
ra Adela Rahn Schurnacher,
residente em Rio .Cerro II:
'( x)· Trocam 'Idade, día 8, -as
Sras. Guisela Bauer Mohr e

Marci OIÇ!a Mascarenhas de
Oliveira; 'dia 9, na Capital, o
garotão Rafael, filho dos 'a
rnlqos Dr. -Mar.fiso .(Nalmir)
Piqozzv: no_dia 10, a Sra.
Anita Lipinski Karsten e. dia

_

12. a Sra. Marian Mahnke
Henschel, George Matta'r e

a Sra. Anita, esposa do Sr.
Herbert Buerqer. (x ). No dia
l >. 0- "níver" da

-

[ovem
Cláudia Daniele Ristow e da

.

Sra. MaÇ!da da Silya Rau" a

ouem desejaf11()s rápido res

tabefecimento e, dia 13, a'
nossa ,assídua leitora �m
I taperuna, Rio de Janeiro,
Ora. Zilá Rodrigues Leite. (x
A equipe de bicicross patro
:inada pela Carroçarias Horn
burg, treinada pelo Mando,
pr.Qmete muito nesta tempo:
rada.

-

DOMADORAS - O Lions
Clube Jaraguá do Sul�Centro,
homenageou quinta-feira as

domadoras com um jantar
no Itajara, inclusive com mú -,

sica ao v,ivo dos irmãos Dur-
,

val e Agosti!lho Borba.

JUVENTUS - O G.E: Ju--
ventU$ programou para o

dia 20, uma nOVÇl churras
cada em sua sede; ao ,preço

- de Cr$ 1.250,00, cujo caro,

tão tem direito aihda a uma

: CHORINHO NOVO - Com

_
3kg300gr. nasceu dia 03/5,' -

no Hospital São José, ,às
7h30, Franciene ' Fagundes,
filha ,do casal llee (Erica
Henschel ) Fagundes, que fa-'
rá companhia para os mani
nhos Adriano e Rafael. Nos· ,

ses cumprimentos, extensi
vos também aos avós.
DONA ILSE - Com Cl sim

patia e bem-receber que lhe
é pecufiar, a Sra. -lise Kohl
bach, esposa do 'Comenda
dor Heinz Kohlbach. recebeu
as Suas amigas de lanche

- terça-fel rinas, na residência
de campo, em Campo Ale-'
gre, as

_

quaís adoraram.
,

OS GUENTHER - Quarta.
feira, a- Sra. Zilda, Guenther
recebeu amigas para o lan
che semanal e à noite, no

janta}", _

- quinzenal, o ' casal
Guenther recepcionou um

grupo de amig�s.
AS DE' OURO - No últi

mo final-de-semana, o Az de
Ouro Boliche Clube, com 19
cesais.tderam um-giro pare
Caldas -da Imperatriz, 'em

Santo Amaro e, no sábado
à noite. em reunião festiva
Milton Stange foi eleito pre�
sidente da agremiação. e do
minqo o almoço foi no Som-
brero, em São Miguel..

'

EM JOINVILLE -,... Na igre
;a da Paz. em Jelnvllle, às
11 horas deste sábado, o Em,
laee matrimonial de Karina
Boehm e Carlos Aogu�to
GrossL, Daqui,· enviamos os

nos_sos cumprimentós.
'

.

FENIT --:- EsotamOs saben-
, do que niwitos_ jaraguaenses
vão marcar 'presença, de 29 oequrns !,:",:,t::"sio!1ais, mos·

de maiô a 3 de junho,· no' , _trando o,,; último!" lançamen
Annembí, ei'm Sã.o Paulo, on- tos da moda inverno. A dica
de se;á realizada a tão ba- ,é do direto,r sociai, Carlos
dalada Feira NacionaL da In-- _

Azévedo.
dústria Têxtil-'FENIT, oro3'

\. DE CQ�U.PÁ - Dia 14 de
moão �a Jlmpresa 'Alcântárã' cabril, em Córupá, cQl1'1emo
Machadá· Em SP, �á se co.� 'rou ..s� os 50 flnos de vida
menta ;'-'êtue se'rá um- dôs

_ :.rna'trimonial do ca_sál Hum
stands mâis ',-concorridos 6' b�rto. e Luzia Gonçalves Zar,),
da ,IIg�iffe" 'Fa.r9vdle� �lIe 'caneIl1, ge'nitores de Orlan-
contratou uma" excelente e.'c ,-

d- - do" p-roprietário o, Restau-
- .quipé cjs,l1)anequJns para rante' Gruta< Ver:de. Já no,S
·mgsträr,,:sua mOda. "'Neste_ dias 14�e 1S: de maio, Festa
,-?tand,s�ra, eleita á "Mocrelö -' ,da- íg'�EíJ{l Matriz São José,
�o Ano�<.,_,

-

--

Da -�pro�ratnaçãó constam

MOrÓDRÕMÓ _ Sábado missas às 18h de sábado
_

é

e domingo, à meio de muita às 8 -e 18h de. domingo, 'a-

descontração e alegria, a. - -Mm dqs serviços de, bar e

boate do Motódromo Getú· cozinha.-boa música e o tra-

110, Barreto da Silva esteve dicional- bingo.

cerveja e refrigerante. O
clube iniciou a campanha de
sócios-contrtbulntes, 'btravés
dos diretores, visando dÚ
sustentação financeira. Va
mos todos colaborar?

muito movimentada, lnelusl
ve com a presença de pUo.
tos que participaram nas

,provas de dom,ingo, provas
essas;: aliás, prestigiadas por
um -grande público.
ARWEG - Para -marcar o

1.0 de maio, domingo, .as

empresas do Grupo Weg
programaram- uma confrater
nização na Arweg, precedida
de missa, da qual participa- ,

ram funcionários e depen-
dentes.

ORQUESTRA KRAKOWIAK
- A eomunldade de Benja
min c.onstant, município de
Massaranduba, 'realiza dia

lS, a festa da Igreja Nossa
Senhora Auxiliadora, onde a

Orq.uestra Krakewlak, de
- Curitiba. formada por pele
neses e descendentes destes,
executará das 10 às 21 he-

ras, músiCas clásslca, popu-
, lar, sertaneja, ucraína e polo
nesa. É uma Festividade tra

dicional e oportunidade ím

par a todos que apreciam a

música e o' folclore polonês.
O recado está dado!-

ESPíRITO SANTO - De

16 a 20 de maio, no C,A.

'Baependi, serão desenvolvi
das as festividades de Espí
-rito Santo, com competições
de "rei" e "ralriha" do bolão
e do tiro. No dia 21, o pro- /

grama prevê a buscá do rei
e baile com"Moacir e seu

Conjunto", de Blumenau. A
-

propósito, do Baependi, des
de odla 1.°, os títulos patri
monials foram reajustados,
e custam. agora, Cr$ 120mil
à vista.

NOITE DAS BRUXAS
O Beira Rio Clube de ,Cam·

'"o,'após o sucesso da Noite
do Embalo Jovem, sexta-fel
ra última, prograf!lou para
a galera jovem da cidade, a

"("oite das Bruxas", -sexta

feira, dia 13, com Deck Som.

, E para o dia 20, dura�te o

baile do décimo-primeiro a·

niversário, com o Conjunto
--

4;' Redemião, a Piep.er Mo-
-das fará um cle.,file_ com ma·.

ENLACI: MOHR/SASSE
Recebem às 19h30 deste sá·
bado, a, benção matrimonial

':Ia Igr.eja Evangélicá do cen

tro, o casal Dirce Léa Mohr
e Edson Sasse, fil'hos de Curt
Carlos (Guisela B:'uer) Mohr
e de Alia" (Eldrida Eiscbta
edt ) Sass�. Q ato será apa
drimado pelo Sr. Victor

BLauer e Sra., Sr. Heins Bar
tel e Sra., Dr. PalJlo Roberto
Bauer e Sra., os irmãos da
noiva Carlos, Gilberto e Tâ·
nia Mara Mohr, Sr. Ademir
José BaisaneIli e Sra" Sr.
Ivo Ribeiro e Srta. Rose-méri
Sasse, Sr. João Roberto
Manske e Srta. Beatriz Bar·
tel e Sr. Gelásio Rosa e Srta.
Iracema Novak. A _ recepção'
será no Baependi e aos nel-

-

vos o� nossos votos de feli
cidades.

GABRIEL FERNANDO
Com '- 4kg 150gramas, nasceu
às 17 horas do dia 21 de a

bril. no Hospitaf e Materni
dade Jaracué. o menino Ga
briel Fer�ando Rarnos. pri
meiro filho do casal Jackson
Luís (Rosane Henning); Ra
!Y'I)S e neto 'do Sr. Willy
(Om,ana Laudi) . Henning e

do deoutado estadual· Octa
cílio Pedro (Luc" Harnack)
Ramos. Também felizes, co

mo. os pais e avásJ estão as

titi?5 � os bisavós do Ga
brielzinho, aue curtem o no

vo integrante da fa;;;ília.
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Amvali ativa 'em .defesa Seidel protesta comraPortaria CARrAS & CONSULTAS
------------------_......_------.� .' o Orcjuideá;r;o Catarlnense, de Corupá, dirigido pelos

Srs. Alvim e DOMto Seidel, está protestando centra a Por
taria n." 93, de 14.04.1982, que está .impedindo a expór-.

.. tação 'ge 'sementes e mudas de 'plantas- ornementais, fato
considerado um, "absurdo", pois a .mesma, certamente, fominhou processos de áUxí-' rª,cr:_ijlga com a finalidade de con-trolar::pF=,oellitos agrkolas,'lia a serem concedidos pe-". nas grandes culturas destinadas. ao ·consumo.-', hurna·nó ou .

lo FEAR às prefeituras ,d� inelustrtaliaeção e acabou atinqlndo 'um setor completa-,
'i C?!a,i�ls Saudações. "Espe-

pequeno porte, para
.

rrum- mente.dlstínto. ,r�m9,s que ... todos opinem ... !"
mizar os elevados gastos, __" Diante desse fato, o Orquideá�iotata·rine,n;e, encami- �ssTm se apresenta o nosso

co� a manutenç�o e con�e�" �hfíou telex à 'varias autoridades; prot�stándo contra-a me-
Correio do Povo' "de cara no-

va�ao das rodo�,?s munter- dida, nos seguintes termos, consider��do que; "Nossa flr- . v:a" .. De .boa vontade opino a-

pal�:... Ao .secretarlo de Edu- . me] hä mais de 'meio século, exporta apenas, sementes é
..

cjui 'da jornal, que embora não'
caçeo.: for portador do pro.� mudés "de 'plän�as ornamentais; "Nossos produtoa.são alte-. moi"án8i;> na região de Ja'raglJa
cesso elabora� pela Prefel- meríte perecfvelse por isso as remessas .em 90 a ',100 por

do Si.J(de' há m:uito'ma fez co-

t.u.�a de Jaragua do �ul, s�- cento dos casos' ocorrem via aérea; "Nossa produção.e co-
nheclda como se fosse meu

licitando recurso�: finencel- ,'!le�cialização "já é controlada pelo IBDF� onde temos re- campo de trabalho e vivência.
�os para � e)(�cu_çao do pro- gisti'b esomos óbriqados a, obter para cada. exportação o

t que o Correio do Povo tem

[eto de am_pllaçao da FERJ, . respectivo "t-erti'ficadö Liberatório"; "A. portaria '.
acima uma' qualidade que. muitos

que necessita de, .

aumento cerfemerite fora criada para controlar a demanda interne meios: ele comunicação não
em se,u espaço físlco. Junto de ;'prbdu'tos" 'agropecuarios que' se destinam ao consumo possuem; por 'sinal, nem podem
ao Tribunal de Contas ?O' humano -éu industrtallzação: "Tendo em vista o. esforço possuir 'devido eo tamanho de

Estado,� foram �oletadas In- naeiorral nó 'sentido dê' Incrementar as exportações, o. cum-
suas" edições, é 'que o Correio

formações rel?hva: as alt�- .primento désta Portaria' significa ,pr::ati.camente a parallza- do Povo parece ser o jornal de
raçoes da leglslaçao em VI- ,: cão de 'hossó 'comércio internacional. de-sementes e mudas' urri'a grande família que se reú-

,g?r.'e re�assadas aos, mU,n�- de plari'tás ornernentais: "Tendo em vi�t-a � .' receptividade ne e vive na rrikrorregião de

C'�IOS e, as câ�aras mumci- que"'Hvemos �m nóssa explanação, .sobre q impasse, junto Jara,gua do Sul. O Correio do
pars, �s alteraçoes da rem�- ao 'f:Ainisterio' da Agricultura em Santa Catadna, -<;h�g"ndo-. Povo nãó e .apenas um meio

ne,ra5ao �o vereador,' CUIO se :aö::consenso de que 6 cumprlmento desta Portaria suge-
de veicular novidades e infor-,

mrmrno mensal passou � re ""duplicidade" de documentos de um mesmo Ministério, mações, mais do que isso: 0-
. Cr$ 36,571,007 desde abril sendo; ptlrta11to} êonfrontenee ao Programa Nacional dê tornai transmite, um que de
pessado.. Desb.úfocr'at'iza<;ã6": '

,

' .. união, de familiaridade, de in
'teresses 'comuns. Talvez· o

. CO'M' BORNHAU.SEN
. ,E'sugere a empresa corupaense: "Pera não parali;zar

.

'd d d f' dA maior elogio que posso tribu-
Na última, semimã, D6vio nos'sás :atlVI a és e· e outras irmas em i entica situação

I tar ao Correio do Povo é como
Leu fo", recebl'.do pelo s'ena.: dispensar"da exigência ,desta Portaria, firmas, que, como' a

. se b correio cada semana man-
dar Jorge B'ornhausen,

.

a hossa, exportam única €i ei<clüsivamente sementes e mudas '

.., . dasse uma carta comum a to�
quem solicitou' espe,cial e,m- de''Pláli:tas ornám,?ntais que ém nàda afetám ou prejudicam

h à dema'nda ihterna"".
"

','
. das:'as famílias de sua reglao.

penho no acampem amento . Podecse- dizer máis? E agora
dos processos que forem :en-

.

' Telex' nestes termos foram encaminhados para o Se-

C�m' I'nha'dos pelos. m.u'nicí- cretal'io' Geral do Mlnistérid da f.griciJltura, Ubirajâra Timm,' ainda numa nova roupagem
.,

. bem comfl diz o próprio
.

jor-
PI'OS da reg'la�o aos 6rg'a�os Secretario-Exécuti\to' da Ccmaseri

.'

(Min. Agricultura) _' "
, .' , , .... 'nad,: �':de cara nova, em forma-

federais,' em BrasrJia. Da Manoel Olímpio de Vasconce.l'los Neto, Helio .Beltrão _

..t.
. .

b H I b" to tablóide, muito mais prati-
mesma forma, pediu a. B.or- Ml'histrö-U'�;, Des uröcratJzação,! Francisco Oe tge aum -

" .. . , '. .' co, , e Mdl de' manusear"."
rlhausen que co'nsultasse a. Delegado Federal do ,Ministério da Agricultura em SC, Es-

. , . .

d' Avant,e as'sim e tenho certeza
Possibilida..Je dos seis mu- peridião Amin - Governador; do Estado, ,�oj-ge Kon er

_I.I .

h d ..J SC
"

Adh
.

,

Pld' G'h" que aos poucos não va haver
nicípios da AMVALl conse- 'Born al:Jsen _ Sena ar '...lê ii! emar a a mi ISI _ .

,famTlia él'lgurria da região de
quirem 'Iunto ao Ministério líder de SC na Câl}1ara Federal.

Jaraguá do ,Sul e munlclplosdo Interior recursos a fundo vizinhos' que não assine o seu
. perdido, que poderiam ser Relógios';" cristais, violões e artigos fmos' par;' CORR_EIO DO POVO: Avante:
aplicados em várias obras

' " .

presentes, em.. todas as" Cordiais saudações. ass, o sem:
prioritárias.

-

ocasiões é' com o, pre amigo Frei Junípero Beyer"
',' 'LANZNA'STE'R (da:.Pafóquia Santo Antônio).

. q. SEU RELOJOEIRO'

,
, dos as.sociados ,.

O secretérlo-admlnistratl;
va da Associação dos Muni, .

..
'

cípios do Vale do ltepocu
-_ AMVAU, Dávio Leu l em

Infcrrnações ao "Correio do
Povo"; fez mensêo sobre os

seus trabalhos. relaclonados
com a prestação de assistên
cia e assessoramento aos

municípios da região, aflr
mando que a principal preo
cupação do momento está
relacionada com o movimen-

.. to econômico, por represen
tilr 'fonte de recursos as ed
ministrações municipais.
COM O GOVERNADOR
Acompanhado dos prefei-

tso de Schroeder e Corupá,
Dávio Leu,' j.untamente com

o deputado Octacílio Pedro.
Ramos, tomou parte na au

diência concedida pelo go
vernador Esperldião : Amin,
quando importantes reivin
dicações foram encaminha
das, especialmente nas áreas
da saúde, transportes e 0-.

brils, segurança e esportes,
Foi também encaminhado
prOCE:lSSO de auxílio financei
ro para a AMVALI, pära ma

nutenção dos serviços de as
siotência que presta aos as

sociados, o qual recebeu a

pr0vação do Governador.

OUTROS CONTATOS
Na. permanente defesa dos'

interesses dos municípios
de' Barra· Velha, Corupá,
(;l:Jaramirim, JaraguéÍ' do Sul
Ma'ssaranduba e Schroeder,
o secretário-executivo da
AMVAU tem mantido' con-,
tactos com o Secretário dos
Tran'sportes, ao qual enca-

AC'IG ,que'r hidrantes·' públiç,os:,:,
A Associação Comercial e,

Industrial· de Guaramirim,
presidida, pelo Sr. Francis
co Herberto' Schork, reivin·
dicou ao Executivo Munici
pal, a instalação de hidran
tes em pontos estratégicos
da cidade, bem como nas

indústrias, pedido este mui
to bem recebido, tanto é

que o prefeito José de A

guiar solicitou um levanta
mento prévio para baratear
o custo de aquisição. Em
outro encontro com o pre
feito e vice, abordou-se as

pectos relacionados a sina

lização da cidade, ilumina
ção ria ponte, reforma' da
estaç�o ferroviária e coloca
ção de. placas iunto as ro

dovias, num diálogo franco
e aberto e, principalmente,

mui.to produtivo; pols pos
sibilita0 a troca' d� idéias
entre o poder públJco e o

empresariado.

•..•
I· •

'-.:

A ACIG, adquiriu 09 mês, '

passado, ,um telefone, no
valQr de Cr$ 299.980;00,
para os trabalhos da Secre-

.

tarja. 0., presidente Schork,
em ,ab.ril; tomou ,parte ria

tapital do Estado, . junta
mer:tte com os demais pre- .

sidentes de' Associaçõ�s, de
énC'ontro com os Secretários
da Indústria e . Comércio,
Agricultura, Faze'nda, e'pre
sidentes de Federações;
quando trátou-se' sobre o

diálogo entre o� governo e

as classés empresariais, bus
cando 'um trabâlh., integra
do em prol de S. Catarina,

,,,,...' I

que"tudo lhe,faz para servir beIn,
',' ",

.' /Fica ÁB ,Marechal Deodoro,364

, ,"Florianópolis, 18-4-1983.
Meu· grande Amigo Eugênio
Victor Schmöckel, DD. Diretor
do CORREIO DO POVO _ Ja
r�gua- do Sul, - SC.
.,

"AGORA EMJARAGUA
'. 'Clin'ica ,Dr7Jorge Luís,

..'�', ::\!iCa�argo I�chauste,
'.-"

r. ..•.. ( ",
. '

�'- ClRtJRGß GliRAL ,'-1
.. . .. '.- .. ,....

"

,..,.. PROçT9�OGJA (DOENÇAS I» INfESTI-
, . �:f"I0 .G�OSSÓ>.�.

.

_ 'GASTROE'N'TEROLOGIA

-'i.APA:RÓSCÖPIA,
"

.

AtendimEú1to Clas 16h�0 às 19h3o" na Av. MiaI. Oeo
cloro da Fonseca n.O 1 :086, ao lado .da loja La Ça-
sita,-:- Fone 72�1907,

",

.

,

EMPREGADA
DOMÉSTICA

Procura�se empregada do
méstka, c_om idade entre

I
'2� "'a� '40' anos, solteira,
com' boas referências, pa

.

ra a'ssumir os trabalhos de

I residência de família com

três pessoas adultas. Paga
se bem, Tratar pelos tele
fones 72-0363 ou 72-'Ü091,
ou,' ainda, na rua CeI. Pro
t6p'io' Gomes de Oliveira,

. i "2-'90; C0n1 Aráéy.

"

:: �r;;" �
,

VENDE-SE
.LANCHONETE
No centro de Jaragua do

Sul, compretamente insta
,tada' e boa clientela, Tra-

.1 . fqr' pelo fone 72-0Ó91,

j'" com Raul.
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Áurea Müller Grubbe, Oficiaí.xío . Registro Civil do
],0 Distrito da' Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de-San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car
tório, exibindo os documentos exigidos peJa:lei>'adim de se

habilitarem para casar, os seguintes:

Edital n.O 13.162 de " Edital, n.O 13.166'de
27:04.1983. Cópia reCebida 20-04-1983. ELESEU POM.
do cartório de Guaramirlrrt, iMERENING e JANIMARA
neste Estado. WILMAR VA· SCHULZE. Eie, bra�ileirb,
SEL e AMELI,A HAFEMANN. solteiro, vendedor, natural
Ele, brasileiro; solteiro, ope- de Tímbö, neste Estado, do-,
rário, natural de Jaraguá do midliádo é 'residente em
Sul, domiciliedo e residente Timbó, neste Estado,' f'ilho
em Ilha da Figu,eirar neste de Max Pommerening e de
distrito, filho de Ernesto AI- Zita Pomrnereninq. Ela, bra-
berro Willy Vasel e de Alzi- síleire, solteira', balconista,
ra Franceschi Vasel. Elaí bra natural de Campo -

Alegre,
silelra, solteira, operaria, neste Estsdo.: domiciliada e

natural de Massarandoba n/ residente na Rua Goiás; nes-
-

Estado, domiciliada e ,resi; ta cidade," filha' de Rodolfo
- dente em- Guararnlrim, nes- Schulze e de' Adelia Schulze.

te Estado, filha de Roman -Edital n.o 13.167 de
Hefemann e de Pelacia 02-05-1983, INGO CAHT e
Szczepansk] Hefemann.

, ',MARIA TERESA LOPES. Ele,
Edital n.O 13.163 de brasileiro, ,solteiro, �arpin-
27-04.1983. ARTUR LANGER teiro, natural de Rio $Ja Sul,
e LlNDANIR CATARINA rieste. Estado, domiciliado e

MONTIBELLI. Ele, brasileiro residente em Rio Cerro I, n/
solteiro, motorista; natural distrito filho de Ervino Ceht
de Corupá, neste Estado, do- e d; Frida Caht. Ela, brasi-
rnicillado e residente em 'Ieirà; solteira, do lar, natu
Três Riosido Norte, .neste ' 'ral de Jaraguá do Sul; do"
distrito, filho de Bruno Len- miciliada e residente nàRua
ger e de Egina Krutzsch Len- Victor' Reserrberq, nesta ci-
ger. Ela, brasileira, solteira,' dade, filha de Pedro Lopes,
operária, natural de 'Doutor' e de Mari'na,Luz;l:opes.
Pedrinho, neste Estado, do- Edital n:o 13.168 de
miciliada e residente em Ja- 02�05-1983. RENA'TO DA
raguá Esquerdo, neste distri- SILVA e BRIGITTE' POTT.
to, filha de Lírio Montibelli JER. Ele, 'brasileiro, solteiro,
.e de Ersilia Montibe'lli. jndustriário,· natural de Co- '

Edital n." 13.164 de rupé, _neste Estado, .dcmlcl-
27-04-1983. NORBERTO 'AN. 'liado e residente na 'Rua
TONIO MARANGONI e' MA· Walter" Marquardt,.nesta cl-
RISTELA VERÔNICA FRAN. dede, filho" de Adolfo, da,
ZENER. Ele, brasileiro; sol- Silvá' e de Olga da Silva.,
teiro, gerente, natural de Ja- Ela, brasileira, solteira, co-

raguá do Sul, dornicillado e merclérla, natural de Jara-,
residente na Rua 25 de Ju- guá do Sul, domiciliada e

-lho. nesta cidade, filho- de residente na Rua Walter
Daniel Marangoni e de Ana Marquardt, nesta cidade, fi-
Vasel Marangoni. Ela, brasi- lha de Heinz. Günther Pütt-
leira, solteira, auxiliar de ier e de Winni Modro Pütt-
escritório, natural, de ßua- [er,
-ramir lm, neste Estado, do- Edital n.O 13.169 de
miciliada 'e residente "em '03-05-1983. IVO FORMIGA.
Guaramirim, neste Estado, RI e LIAMAR DEMARCHI.
filha de Clemente Franze- Ele, brasileiro, solteiro, ban-
ner e de Verônica Zatko cário, natural de �Rio doS' ,

Cedros, neste, Estado, dQmi
ciliado e residente na Rua
Julio Verch, nesta cidade,
'filho de Sebastião Formiga
,ri, e de letida Formigar:i.
Ela, brasileira, solteira, in
dustriária, natural de Jara
guá do Sul, dom'iciliada e

residênte em Santa Luzia,
'

neste Clistrito, filha de Lau-
ro bemarchi e de Leocadia
PeQ�i Dêmarchi�
,Edital 1'1.° 13.170 de
03-05- 1983. VIGAN'OO RO.
"RIO ZAPELLA e 'MARINEZ
'I)BtNSKi. ,�Ie, brasileiro, sQI
teiro, estofadOl"t -natural de
�uaramirim, neste Estado,

, Franzener.

Edital n.O 13.165 de
28-04-1983
ALOOMIRO WEILLER e A·
DELINA BUDENDORF. Eie,
brasileiro, soJ'teiro professor
natural de Jaraguá do 501,
domiciliado e residente em'
Garibaldi, neste distrito, fi·
lho de Andréas Weiler e de
Maria MÜller Weiler. ,Ela,
brasileira, solteira,' do ';ar,
natural' de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em

Garibaldi, neste distrito, fi
lha de 'Paulo BudendQrf e
de -Hilda Borcbardt Buden-
dorf.

'

domiciliado e residente nif
Rua Domjngos Demarchi,
nesta cidade, filho de Raull
no Zapella e de Maria de
Souza Zapella. Ela, brasllel
ra, soltetra. costureira, na

tural de Sento Antonio, Pa
raná, domiciliada e residen
te em Guàremlrlrrr, neste Es·
tado, filha de José Ubinski
e de Joana Ublnskl,
Edital 0..0 13.1,71 de
03�05-1983. RO&ERTO DA
NA e HELENA CONCEIÇAO
WICHOSKI. Ele, brasileiro,
solteiro, 'operérlo, 'natural
de Rio Négr;'nho, neste Es
tado, domlciliedo e residen
te em Estrada Nova, neste
distrito, fl+ho de Manoel,
Dana e de Beatriz dos San
tos Dana. Ela, brasileira, 501-
teira, balconista; natural de
Sapanema, Perene; domici
liada e residente em Estra
dà Nova, neste distrito" fi�
lha, de Darci Piovesan e de
Terezinha Wichoski. '

E para que chegue ao co
nhecimento, de todos, man

dei passar o presente Edital,
que será publicado pela im
prensa e em Cartório, onde
será afixado durante 15' dlas

INFORMATIVO
ESCOTEIRO

G.E. JACORITAB,A -
"Sempre Alerta o, M...
Ihor Possível"

Programa de atjvida
des pera' 19a3'dil Tropa
Escoteira (sujeita a 'al
terações) : ,m�rço - du-

,

rante este mês acontece
ram atividades de a-,

destramento na! sede do
grupo; abril .,.... aJivida
des na sede e reunlãe
com atividades de cor

da; maio - -dia 7, ati
vidades na sede, dias
14 e 15, acampamento
e dias 21 é 2a, atlvlda
dp.s na sécle; jvnho -
dia 4, atividades na se-

de, dies 11 e 12, acamo

pamento, dia 1 a,
'

atlvl
dades na sede ,e dia 25',
ri'lminhada noturna; j;u.
lho - durante todos os

sábados haverá ativida
des na sede, exceto dias
16 e 17, quando será
realizada uma éxcursão
ou acampamento; agos
to - dias 6 e 20, ati"i-

'

dàdes na sede, dias 13 e

14, aCímipamento e dia'
27, caminh�da ou iorna
da:-setembro''':':' dias '3
e 10; atividades nâ sed;,

'

dia 7, desfile e dias ]7
e 18, âéãmpamento; ou·
tubro _'_' Gyrante lodos
'os sábaaos atividades na

�ede, exceto dias '15 e

16, quando haverá atam '

pamento. (Luís Alberto
Lenzi-Ch.Tr.).

Novo mínimoé de
, I

Os trabalhadores rurels
precisam' -ser beneflciários
do regime de previdência e

esststêncle Urbana-e neces

sitam. também dó seguro de
acidentes dé trabalho. A rei

vindicação está sendo feita ..

pela Federação dos Traba
lhadores na Agricultura do
Estado de Santa Catarina
Fetaesc, ela, que juntamente
com a Contaq e demals fede-
rações congêneres do

-

País

entregou, ao Ministro Hélio
Beltrão, da Previdência e 1

Assistência Sociaf, uma su

gestão de ante-projeto de lei

Cr$ 34.n6,oo·
Paulo, Paráná,

'

Santa' Cata
rina, Rio Grande do

'

Sul' e,
Distrito Federal,

.

terão' o

maior salário-mínimo,' Cr$
'34.776;00, e os demals Esta
dos Cr$ 30.600,00.

Esses valores são em moe
da corrente, calculados pera
o trabalhador adulto, na.

base de 30 dias ou 240 ho
ras' de trabalho, O salário-
.jnfnlmo de Cr$ 34.776,00-
que deverá ser pago em SC,
corresponde a Cr$ 1.159,20
diário-e a Cr$ 144,90 hora.

Equiparação de" p-revidência
rural' à urbana

lnscriçäo do' empregado
doméstico

O presidente da Repúbli
ca assinou decreto fixando
os novos índices de salário
mínimo para todo o terrltó
rio nacional. Segundo o dl
ploma legal;, que tomou .o
número 88',267, para as 22

, ,� ,

regiões que compõem as u-

nidades da Federação, dois,
ruvers de selérlo-mlnlmo
passaram- a vigorar desde o,

dia 1.° de maio: Cr$ 30.60.0,
para 14 regiõese Cr$ 34.776,
para as outras oito regiões.
Assim, Minas Gerais, Esp.

-Santo, Rio de Janeiro, São

O empregado, doméstico,
para se inscrever nê Previ
dência Social, deve compa
recer a' qualquer agência
bancáFia iritegr-ante, do sis
tema arrecadador, levando

a Carteira de Trabalho; re:
gistradá pelo empregador e'
fazer a sua inscrição. No ban

- co, ele receberá o compro
vante de inscrição de contri
buinte individual e, o carnê
de recolhimento de contri
buições previ�encfárias que,
mensalmente, até o úftimo
dia útil dQ mês seguinte ao

da 'respectiva competência,
o empregador deverá fazer
o recolhimento.

A 'informação e do iAPAS,
esclarecendo que a contri�

buição do empregado domés
tico para õ ,Prevjdência 'So
dai é de 18,5%, sendo 8,5
por cento de responsaöili-

complementar. O objetivo é
estender aos 'trabalhadores

-

rurais, a asslstência" soclàl e

os beneffclos já concedidos
aos trabalhadores urbanos.

,

Esse documento, aliás,
cheqou a ser discutido tam

bém, em Jaraguá do Sul,
, quando a Fetaesc reuniu no

Centro' Empresarial ,de Jara

guá do Sul, representan_tes
de Sindicatos' dos Trabalha
dores Rurais do Norte do
Estado, conforme o noticia
do pelo "Correio' do Povo",
no lnlclo de abril.

dadé do empregado e .10%
do empregador. Lembram
os técnicos do Instituto que
para o desconto,'o emprega
dor doméstico' deve conside
rar que o limite mínimo pa
ra aplicar os pe,rcentuais é

sobre Um salário mínimo

regional e (, maximo sobre
, três sarários-mínimos regio
nais, qualquer que seja a

remuneraçâcr'PElrcebida.

A contribuição do empre"
gado doméstTco, como a de
todos os' segurados, garante
serviços' e benefíCios da Pre
vidência Social, como: as

sisfêncfà médica, farmacêu
tica' e oáontol'óaica, pelo
INAMPS, e, beneffcios que',
incfuem auxílio-doença, apo
sentadoii,a pdr tempo de

serviço. e fnvalidez, concedi-
dos ;pelo INPS.

'
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PDS busca renovacãn no
" I

',Diretório
O Diretório Múnicipal do

PDS de Jaraguá do Sul rea

lizou sébado uma reunião
entre os seus membros,
quando assuntos de ordem
interna foram abordados e,
além disso, discutiu-se so
bre a renovação no Dlreté-.
rio, que é vista como neees

sárja e' urgente; diante do
novo quadro politico inau

gurado em 15 de novembro
último. Como houve a pror
rogação dos mandatos dos'
atuais membros dos diret6-
rios municipais por dois a

nos, chegou-se a pensar nu-'
ma possível. renúncia celett
va para forrneçêe de um dl
retório renovado, o que é
.impratlcével segundo o pré
sidente José Carlos Neves,
pois haveria intervenção, do
Diretório Regional.

.

o partido aguarda decisão
sobre o aumento de 45 para
71 o número de membros
no Diretório, o que abriria
26 vagas, que, ' somadas a

quelás deixadas por ccmpa
nheIros que vão sair expon-
tanéamente,' daria, pelos
cálculos (lo 'presldente Ne
ves, 36 novas vagas, que se

riam preenchidas por mem

bros que estejam dispostos a

lutar pelo-partido e recupe
rar a prefeitura e a maioria
na câmara, em 1988. O par
tido 'vai também iniciar
carnpanha para filiar novos

, integraíites: '

O e>iretório do PDS, tem
agOra sede, no Edifkio Me
negotti, cabendo 'ao' Sr. Eu

!;Iêni'o Strebe responder pela
seCretaria 'executiva & pres':
tar asséssoria.

'

_

! II I
,

I

f
I

'. PMOB quer' os dêScontentés
,

dó PDS
Q PMQB realiza no dia, 3

de, julho as convenções mlJ·

nicipais para a composição
dos novos diretórios, en

quanto a coiwenção regio.
nal está programadall pari o
,dia 20 de novembro e a na

cional' em 4 de dezembro.
,Foi o CJue informou �st.a se

mana o presidente da exe

'cutiva municipal do partido"
em Jaraguá do Sul, Altevir'
AntôniO' Fogaça Júnior, a·
crescentando que as reu

niões semanais de Diretório
foram iniciadas, quinta-fei
ra, o que deverá acontecer

sempre nt) mesmo dia da
semana.

Dentre o seu trabalhe

.. ,

t-

i
I

Nas Unidades de Coorde-,
naçãO' Regional de Educação:
de Mafra, Concórdia" Caça
dor, Araranguá, Brusque,.

mais ,imediato, 'está � 'pres
taçãO' de assistência aos mu'
nicípios ,da microrregião,

,

reuniões de Qrientação aos

ve�eadores e, at�air 'novos
filiados, dentre, eles Os des
cOfltentes ciO' PDS,

'

partido
derrotado' nas 'eleições mu

nicipais, pqssadas.' 'Altevfr
di�s� ,que ni,uitas (> tem pro
�urado; quéixando�se do a

bandono e de atos pratica-"
dos à revelia por alguns mi
,litantes do partido, quando
ainda no poder. "Vamos' bus
car esses etementos; pois é
mt:lito importante reforçar
b time, mesmo' vencendo",'
disse.

Presarvacão dos
,

,

' ,', f,' .

, 'i"
..

.

aspectosur;banístico
,

,
" , ,:, .. ,"

.
"

.

e' parsaqísnco

�j ••,
A \'Orquid,eas;'
como "símbolo

de -S. Catarina
I

erqonha, 'chupim,
esta.' 'E a" Câmara

-+--------�--' -

�.,
-

,

,mais longas sessões desta legislatura,
,..oluçiio do pre$idente José Gilberto

!neIl�oma ;i�io criminät ., civil contrà o ex

_.... Alberto Kliuke,..acusado d. ter se apo
'Imente de verba da Câmara em pro
".ra. pagamento de Dolsa de estudo na

'. direito, gerou uma série de discus-
1ténúnclas, onde t,",mos ofensivos ehe
llizados. O} projeto foi aprovado em 1.
os VéreadoreS Heini: Bartel e Luiz:.

ntegrantes de duas comissões, votaram
° vereador-presidente de buscar sen

,

naUstlco, tentando-�denegrir a imagem
It expressivas figuras que passaram por

intençio meramente politiqueira.
preposiçio rebateu, dizendo que de..
Cr$ 400 mil pagos à FURB referentes
estrQ. de 1983, devendo ir as últimas'
,Acrescentou que o .ex-vereador é Ileen

,!ta o direito' de praticar tal ato. Menel
ho" ós pareceres' de Bartel e lonta,

,

"OS dois anos em 'que estiver na pre
,

aver gas,tos exagerados.
r Arnólclo SchufI,' "perseguiçlo

para Orlval Vagini, "0 Zeca é um sem�

dlupim do governo, que se aproveitou
,Ilco, que Poderia financiar várias bol
'a alunos carentes do municfplo". Já

disse qUe O ex-vereador' José Alberto

, próprio Regimento Interno da Câmara,
,improbidade admhdst,ativa, ou seja, a'

1.�lOnradez. "Ele é um desonesto e deve
tifarlas que cometeu'�, concluiu.
re o pr,ojeto, o presidente Menel afir
será gasto c�m advogados é irrisória
foi �sviado e lembrou que foram gas-
II para' impetrar roa justiça o mandado

�liando pUSIr de 13 para l5 o número
,Câm�ra.
tlvo aprovou o projeto que atualiza ven

,cionários,municipais inativos e outro,
de Mar:Céto Bubi II rua 323 do quadro
tnunicipal. ,

r Luiz Zonta, foi aprovada indicaçlo
�a dotar do sistéma de !ruminação

,

da rua. na .Estrada Garibaldi, onde,
Igreja Santo Estevão e o templo de"
ana e, também, o�recho da rua onde

Ia,nas imediaçõés da bifúrcação das
andam a Jaragua1:inho e Alto São Pe-

l O d.putâdó, Aldo' Pereira
db '�nélrâde ,( PDS),' recente-

, mente .apresentou na" As�
�

petidóre da TV Educativa, sernbléia ;'l:égislativa, < um'
do MEC, em Jaraguá do Sul, ,

'considerando que .Jolnville proleto ré�uerendo que a

orquídea "Laella purpurate"está para receber breve uma ' ,

sejá considerada a flor sim- '

Estação. Eles consideram
bolo de ,Santa Catar�ha.'Tere-

importante uma repetidora, çe-felre ,ele [ustlficou a sua
pois daria condições de a

tender também os demais" proposlçêo. quando disse

municípios da região. que "a referida planta é con-

No 'encootro dos direto- siderada pêlos' orquidófilos
como a 'Rainna das :orqu,í·

res lojistas, O Sr. Jorge D0-

mingues, deJegado da 6a.
deas: dó Bfê:i�il 'Meridional e

que tem Santa' Catarina co-.
Região, do CDL, tratou so-

, 1\10 seu, hebltat preferencial.bre o IV Encontro Lojista 'além::CJe-<São'Paulo é Rio
do Norte Catarfnensé, dia
21 de maio, nO' Park Hot�l,

Grande- <:Jo Sul.
. " ' polit

em Rio Neg'rinho, quan,dQ Relatou que François, De.
-

ver

ensejou 'a participação ma.
, ,

'

vos a d-escob'r.iu pará a d'êh- o. do cl
dça dos ;araguáenses� dad� cia em '1847. tendö.-à ericon.
os assuntos importantes qu� trado ém abundante 'quanti.
serão traté'!dos. Da mesmfl "àade no

'

!itorál dá . ei1fã:o
forma, comentou a �'apel�� Provinda de Santà Catarina
ção" que as emissoras da

e exp"o'rtàdo, CI seg·uir, paraRede Globo estão veicula'n- um� empresa de Ho'rticl,Jltu-
'

do, el'!sinancJo o consumidor
ra da B,élgic,a é:, de,lá" para:

a ser, ;'mal-educcido", fato
repudiado pelos' comerciao- a I ngl'aterrá, ohde floréscêu"

tes; que vêem nisso uma pela prir;neira, vez' em 1859.
'

manq�r-a çla Globo, patro
cinada não se sabe por

i :Aqui, vitinho de",
Jaraguá do Sul, Co

irúpä' possui � inúme-
res viveires com as

�ma(s váriaclas. �spé
�ci�s: d�, q,rquideas,"
q��' sã<) '�Q�e;êi�li�
zadàs no País e até

I .',1 •. .' _-

expor�adas. , $eria
,

tarnqém ,uma home

nagetn ,abs orquid6-
; filos quic?'!l tin,-"
t6 carinho dedi�am
se'a essa prática.,

,
.

.." '-

(--------------------�Gincana cultural
.. ,.

.

movimentará ajuventuda i

o Centro Cívico Escolar
"Emílio. Carlos Jourdan",
fará realizar nos dias' 27 e

28 de maio, a V Gincana
Cultural Recreativa- "Cham
paqnat", cujas inscrições, ao
preço de' Cr$ 5 mil, "estão
abertas até o dia 20 de maio
próximo. Ca�a equlpê deve
rã- inscrever no mínimo 10
e no mál<imo 15 elementos,
no entanto, segundo fonte,
do Colégio São Luís, nada
impedirá que outros' cola
borem, de acordo com a

conveniência ,das 'equip�s.

Cr-$730 mil para ,a 3�. colo
cada; Cr$ 20 mil à 4a. co

locada e Cr$, 10 mil pare .a
5a. melhor colocada. Caso',
lÍaja menos de lO equipes.
inscritas ou mals de 15, e

total' será subtrefdo OI.)' adi.
clonedo em dez por eento.

, A divulgaç�o,dos resulta
'dos, premiação e 'encerra

mente da gincana será no
Grêmio Esportivo .�JVentus�
'com baile (Conjunto de Rit
mos "Society"). A tarefa 'de
abertura da gincana, que co

meça às 19h 15, será uni
desfile pelas equipes, sendo
atribuídos pontos pela ori�
gin,alidade e identificação di!
equipe.

'

ComO em anos anterio
rés, a Gincana ,Champagriat
movimentará a íuver1fude e

muitas équipes v� se pr.
parando para conquistar os

prêmibs eferecidos, peJo
Centro Cívico do Colégio
São Luis\

Foi apresentede durante a

reunião-almoço desta sema

na do Clube de Diretores l,.o;
[lstas, uma proposta que
objetiva a preservação,dos
aspectos urbanísticos e pai
sag(sticos d& Jaraguá do
Sul, pera, com isso, mesmo
com a mudança d� -hábitos
por parte da população, se

ja conservada a limpeza da
cidade e incentivada a per� ,

manêncla d� jardins defron
te as residências, dando um

aspecto especial. Tal pre
posta, apresentada pelo sr.

Clori AntÔnio Secço, apela
para o bairrismO' - "Isto é
Jaraguá. Voc� é Jaraguá"
.._ cujâ inscrição seria colo
cada em locais de grande,
afluênCia pública !( naqueles
onde se visualizassem, por
exemplo,·uma grande indús
tria, praças, Jardins, etc). A
iniciativa foi bem aceita e

uma comissão será formada
para' por em prática a pro
posta apresentada.
Os lojistas irão .reivindi

cal'" a instalação de uma re-, que!:!,.

Continua a triagem dos

Correjo do Povo
Pone:� 12·0091

Cada qual -deverá ter, o

brigatoriamente, um moto
rista habilitado e um res

ponsável, para responder,
em nome da equipe, quandO'
necessário. A, premiação, se

houver no mínimo 10 equi
pes inscritas, .será: Cr$ 50

'

mil' mais medalhas aös 10
ou 15 inséritos n'a equipe
para o '1.0 lugar; Cr$'40mil
,para à equ.ipe 2a. colocada;

••
J

.,. 1
'. ,� :;

'; SINDICATO DOS TRABALHADORES'NÀs'
INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO

Prezado Associàdo: .

Visando qar um 'melhor 'atendimento ao nosso

quadro assoclativo,'a pa;rtir 90 dia 02 de,maio de 1983
estaremos sediados no .Edif. Menegotti, 'l." a'ndar s/lOS.

O horário será o segl:linte: manhã - 7,3Q ,às 11,30
heras; Tarde - 13,3C>- às 18 horas; Sábades e domin
�;oSJ não haverá expedleFlt�.

Átenciösamerlte
Hanz Egan Burow - Presidente

, Q:pera.dores
' '

de
Eomputadores -

t:,' _ • :

, NECESSITAMOS URGENTEMENtE DE OPERA.
DOR COM EXP.E,RI!I\lCIA, COM POSSIBILIDADES

,

DE SER O GERENTE oc CPD. TRATAR,NA COM.
olNO, B�EITHAUPT" NA AV. GETULIO VARGAS,

- 268 - JARAGUÁ DO SUL-SC, COM SR. ADOLAR.

,

ÁUREA MUELLER GRUBBA
Tabeliã Designada e ,Oficial do

,

, Regist,;!) de Protestos
'EDITAL

Pelo' presente ,Edital de cltação pedimos aos se

nhores abaixo reJadonàdos que compareçam em nosso

Cartór+ pera tratarem de assuntos de seus interesses:
AURI LEITE - Estrada Garlbaldi, s/n; nesta, ÄGENOR
DE CASTILHO, Estrada Geral) sln, Rio dos Cedros;

� ANTONIO AIRTON TAVARES SAMPAIO, Rua João Ja
nuário Airoso, T2, nesta: ADOLFO KRENKEL, Rua Br.
ftapuä, 145, Jardim Pinheiros ,2, nesta: DELMA COPRÄ
RO, Rua Agues Çla"râs, s-.';., Ilha da Figueira, nesta. ER
MINIA STEIN - Rua Dena 'Matilde, 1213, nesta. E
LEANO KLABUNDE, Rua Mal.' Castelo Branco, Schroe
der. HEIJ�Z MULLER" Estrasfa Jaragu,á, 99, nesta. I ND.
e COM. MADEIRAS RETORCIDA LIDA., Rua Antonio
Machado, 126, nesta. ,INVALD HARTMANN, Rodovia
SC 301 km 6, Guarilmirirn. IDALICIO GONCALVES Vi
IjI Sandra 2.' R.ua .

após Posto' Marcollq, 'nesta. LUIZ
CARLOS DA SILVA, �v. Mal. !)eodoro, Edif, Menegotti,
apto. 202, nesta. MARLINDO VERBINEN, Rua Jeronimö
Correa, 55, Guaramirim'- MARCOS WUNDERLICH Rua
Curt Vasel, 233,' nesta: ORLANDO ARTUR STARÓSKI

. Rua Benjamin Constant, s.n., Massaranduba: OFKINÁ
,

MECÂNICA DE BERNARDO LENFERS � «od, SC 301
-

Km 5, casa 317,'Guaramidm. OZORIO DE, AVILA Es
,

trada Guamiranga, s:n., G,uaramirirn. PEDRO DE SOU
"ZA, Rua Jose Teodoro Ribeiro,-s.n" nesta. ·ROLANDO
SIEVERS, Rua (;,arlos Mey, lateral 2,35, nesta. ROGE
RIO MAXIMIANO DE' ANDRADE,: Fazenda S. '

Manoel,
caixa postal 118, nesta. VER'BINEN COM. REPRES.
Ltda" Rua 28 de Agosto, 1686, Guaramirim. VERBI-

',NEN COM.' REPRES. LTDA., Rua 28 'de Agosto, t686,
'GuaramirirtL,

Nas déê'adas' dê 1920' a'
,

1940 �: prpssegu i u "Aldo
Andrade ---,. a "Laelia purpu
rata" foi el5portal:!a 'às,cl�ze� ,

nas de milhares através d�
Florianópolis, sêndo 'Santa •

• .,' H
Catadna censiderada àque-

eXCepCiOnaiS' a ',pensa0 "

la época; o maior :empério
____

'

__.;... ...;..'__-...;...------_
- exportador- de orquídeas do

sul, do Bt.asil, 'o que assO

ciou o nome desta flor, em
ternos nacionais e interna

Cienais, ao nosso- Estado.'
A ProfeSSOra Maria das MATERIAL E MOBILlÂRIP

Neves, Supervisora Regio-
-

As classes de pré-escolar
na! rele EducaçãO' Especial da da. rede estadual pertenc,n-
19a, Unidade de Coordena- tes a 19a. UCRE, receber�m
ção Rêgior:lal atendeu, até o' 'da Secretaria da Educa�ã()
presente;' 68' casos de excep· mater,ial para recreação e

, cionàis que buscaram o be- :psiComotricidade, nuf'i:\ tQtal
, nefído concedido 'pelo Go-' de. 104,bolas, 1'04 arcos, 52

'

Vernô do Estado, através da petecas e 39 b,as�ões, distri-
'Lei 6.185, de 1." de novem- buídos às seguintes cl-asses,
bI'O passado. -Deste total, 41 des,sas es�olas: Giardini

,

.
casos foram encaminhádos Lenzi, Eu�liçles da C,,!npa,
para avaliação na APAE pela H�leodorQ �orges,' Rolànd
eqllipe técnica composta de Dornbusch, Julil,Js Karsten e,
)riédico, psicóloga e assis- Ilha da ,Figueira, em ,Jara-

'tentesociat credenciada pe-' gu�':do Sul; Teresa Ramos,
Ia :FtmcféJção Catarinense de em ,Cbrupá,; Lauro Zimmer.
EdLJc;ação Especial. mann e,Alrrlirante Tamanda·

,

Em, Schroeder, Guaramí- '�é, em, Guaram'irirn; Mlgu�l.
rim e',C'erupá<já foi feita a Couto"em Schroeder; Gerle-'
triaqém dos.. excepcionais e raC,' ,�oodon, e 'Edmundo,
no dia 13.-acentecerá em 'Kuchenbecker, em Massa-
MassarandOba; randyba. - ,

,

," ,

, _
GARANiA.� SU� LEITURA DE FIM-OE-SEMANA.

o' AS�E O �;CQRREIO DO PoVO'(
CrS 3.000,00. •

l'ROFESSORES NAO ADEREM AO,
'

, MOVIMENTO GREVISTA ':',

Dos 24.�!26 professores' es-, X<u1xerê; Can-oinhas e, Jára�:
taduais ql1e, em 4.682 esco- 9vá do Sul, não houve re-

Ias da reda, atendem a ... '. g(stro de gr�ve�Nos munid-
555.612 alulJos, muito pou- pi,os-dq 19.' ,OCRE ;_- Jara-
cos ?deri�a,:,. ao movimente g&á do Sul, CO�iJpá, Schroe-
qrevlsta, IniCiado segunda- ,der, Massaranduba -� Guara-
feira em Santa Catarina, mirim - onde'm'ais de sOO.
b.u�cando ,melhoria� sala- profe�sores estaduai,s ledo-,
rials: ap:sar das relterêld�s nam, não houve, paralizaçã-o
exp"c.a�c:es do. gover.nador�' das atividàdes, fato que foi

,

Espendlao Amm �e que ,0, louvadO' pela) dir�ção' da'
tesouro estadual nao com- UCRE, 'que destaca a como'
porta �umer.ttos .sú�riGres ' 'preensão do 'P'rofessorado
aos (ndlces estabelecldos _,.e

'

neste difícil ,momento, /;Ipe-
apr.eva�os pela Ass.emblela sal' de considerar justas as

Legislativa. reivindicações de melhoria
salarial, mas dentro de diá-
1000o, nunc:s. pelo radicalis
mo e ext4"emismo cornO' vêm'
ocorrendo êm outras re

giões.

.'

Auréa Müller Grubba
,Tabeliã Designada
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80. Redação, Administração e Publi�idade: Rua Coronel
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Este jorh�1 é associado a ADJORljSC e ABRAJORI.

,,- [�oretti.Jordan & Cia. Ltda.-l

Corcel" semlluxo álcool - branco 1983
Corcel' II L álcool· verde met. . 1981
Corcel II L álcool • beeo 1981
Corcel," Hobbv álcool - branco. 19'8'1
Del Rei ouro álcool - branco 1982,
Fiat álcool - branco ; 1981
Brasília álcool· -brence '.. 1981
Belina II 1.., álcool· beoe . '. . . . .. 1981-

-

Corcel II L álcool· cinza met•.. 1982
Fiat 147 L álcool - branco 1981
Del Rev Ouro « branco 1982
Corcel II LDO - prata 1980
Bell na 'II L • -beQe '.. 1980
Selina 1'1 semiluxo • branca 1980
Passa! TS : branco 1978
Brasflia « cinza . . . .. 1980
F 100 álcool - bece � . " ., 1979
F 100 álcool. beqe 1981
D la . aau'l .....,............. 1981
F 4000 • laranla 1978
F 4000 - oc're ... , : . . . . . .. 1979
Belina II ST - beoe 1978
Corcel II LDÖ, - branco '. . .. 1978
VW 1300 • beoe 1980
VW 1300 L • branco 1978
VW 1500 - bene . . . . . . . . . . .. 1975

CARROS USADOS REVISADOS EM
OFICINA PROPRIA E COM GARANTIA.

MORETTI. JORDAN & elA. LTDA.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca. l58
Telefones: 72-1777 e 72·1995.

CONFIRA A HISTÓRIA ...

HÁ 38 ANOS

, - "E A COBRA FUMOU". Por 'inter
médio do expedidonário Walter Hertel o

"Correio do Povo" recebia um exemplar
de "E A COBRA FUMOU", jornal do 1.°
Batalhão do 6.° R. I. que fazia partg da
Força Expedicionária Brasileira. O núme
ro recebido datava de 28 de fevereiro de
1945 e trazia interessantes passagens dos
nossos bravos soldados na frente italiana.
Dizia a imprensa local: "Foi envlado por
Carlos Walter Hertel. filho daquele nosso

amigo e que já por 6 meses está no front
defendendo, com ardor, nossa Pátria con-

tra o nazismo".
I '

...
,

__,.._ Divulgava-se um curioso' convite
pela imprensa: "Baile dos . Casados. O
baile dos casados ao contrário do que se

anunciara. terá lugar no sábado' vindouro
(2T de abril), às 20 horas, no Salão Buhr.
Os noivos poderão participar do mesma,
porque em breve, certamente serão efeti
vados no quadro dos casados; A orquestra
que animará a noitada dançante é a de
Carlos Zechner, de Rio do Sul".

- O Departamento das Municipali
dades' anunciava que a arrecadação muni
cipal de 1944, colocava Jaraguá do Sul em

.

1.1.0 I,ugar e, dos 44 municípios caterlnen
.

ses só est�vam na' frente -de Jaraguá, em

ordem deaes'ceme os' municípios de Jo-
, inville, Blumenau, Florianópolis, Rio do
Sul, Itajaí, Lages; Joaçaba, Caçador, Tuba
rão e Araranguá:.

... HÁ 30 ANOS

- Era publicada a ata da Reunião
da Câmara de 10 de março de 1953, onde _

os vereadores Kurt H: Hillbrecht, Alfredo,
Langer e Alvim Seidel, apresentavam re
querimento à Mesa, solicitando a remessa
de telegramas ao Governador' do Estado,
dr. Vitor Peluso e a todos os Deputados
da Assembléia pedindo a inclusão de Co
rupá ho rói dos novos municípios a serem

criados. Iniciava-se o movimento de/e
mancipação política do hoje progressista
Corupá, integrante da Associação dos Mu-,
nicí.pios do Vale do Itapocu.

-,- O Acaraí batia o Baependi por 5)(4'
e as 'equipes formavam com Antoninho de
pois Samir, Ruisam e Chico, Amendes.
Levinus, Bauer depois Sanson, Schlochet,
Eti, Olinger, Vasco e Ademir, pelo Acaraí
e Roli depois Gaulke, 'Otacflio e Ronaldo,
Velho, Baloquinho e Nunes depois Zepi'i
Jorge, Walter, Turíbio, Osvaldinho, No
berto depois Silveira. Artur Guenther era
o árbitro. Aos -41 minutos do 2.cI tempo
surqirarn ps soc;os e pontapés entre as

.

"Sarão de Itapocu

duas equipes, acabando. em grossa panca
daria.

- N�ste mês de maio o dia 10 caía
num dornlnqo.iquando çirtulava o "Cor
reio do Povo", com a sua edição n." 1.742
e ne'la se comemorava o 33.0 ano de exls
.tência. Na época era diretor Ártur Müller,
gerente Peullnc Pedri e o jornal era im

presso na Sociedade Gráfica Avenida Ltda,
- Círculos comerclals informavam

que o Brasit fazia contatos com o gover
no espanhol, para garantir prioridade na

exportação dos excedentes de arroz da

Espanha: O ex-Presidente da COFAP in

formever que há tempos, se realitavam

negociações com o fim de diminuir a fal
ta de arroz rio Brasil.

... HA 20 ANOS

- Com o licenciamento do vereador
Henrique WoH, o. impedimento do verea-

,

dor João 'Lúcio da Costa e a renúncia do I

suplente de vereador Oswaldo Heusi, fo
ram convocados os "srs. Franciscõ Mo
drock e Hans-Gerherd Mayer, que presta
ram o juramento regulamentar e passa
ram a tomar parte nas deliberações do
plenário. OS: estreantes não perderam tem

po, requerendo ;Modrock a macadamizà
ção da Estrada Macuco Grande, em Rio

,

da Luz e Mayer (Nutií) apresentava pro
jeto de lei sol ici fando

_ ajuda à I rmga rd
-

Rückert, com a solidariedade especial do
vereador Waldo Krutzsch,

- Na câmara Municipal, Moretti pe-
,

dia vagões ga-iolas à RVPSC para trans

porte da banana, Amaral solicitava eleva

ção da Comarca de ,3.·', para 4.· eritrância,
Schmöckel' fi Murillo, tinham, indeferidos
informações sobre concorrências públicas
realizadas· em 196:2 e .rejeição do projeto
de ,lei, que criarie a' Comissão Municipa�
de Esportes.

'

HÁ 10 ANOS
J

- Fazer turismo sem sair de casa'
uma nova diversão que se compra na ban
coa de jornal, era o apelo que a Sociedade
Gráfica Avenida Ltda. fazia para divulgar
a coleção "Povos e Países", da Abril Cul
tural. Hoje; o sr. Udo Wagner, gerente da
Gráfica Avenida, é o SeCretário Adjunto
dá Secretaria de Cultura, Esporte e Tu

risrnodo Estado e está vivamente empe
nhado em dar novas dimensões ao turis

mo jarag�ael'lse dentro dó contexto está

duàl de divulgar as coisas catarinenses a9s
bre'silelrös é Irmãos das vizinhas Repúbli
cas da Argentina, do Paraguai e do Uru

gua;;' Mãos à-obra! '

VIAÇÃO CANARINHO

TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, EXCURSOES

A "Canarinho" preocupa-se com a sua locomoção,
.

colocando à dísposição m.oderníssimos ônibus, com

pessoal especializado, possibilitando uma viagem
tranquila, rápida e segul'a.

Progr.ame bem! Programe Canarinho,
o transporte carinhoso.

INDÚSTRIAS REUNIDAS JARAGU A e CON'PAL· Coneenttados p/Alimentos

SERVICOS CONTABEIS? SEGUROS? CONTRATOS?
FOTOCÓPIAS? SERVIÇOS AI!REOS VARIG�i

'

se o seu problema e este a soluçã'o � esta: Organização Contábil
, '"A CO,mercial" Uda. Rua Cttl. :Proc6pio Gomes 290.

.

.

Tele'o", 7�.oo91'.' ,
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o
A PREFEITURA MÚNI'c!PAL DE JÀRÀGUÁ Do 'SUL

faz saber aos lnteressados que encontra-se aberta' á
Concorrência Pública N.o 02/83, para receber propos-
tas para concessão da exploração dos serviços 'de Bar

., •.

e Restaurante, 'anexo a Estação Rodoviária desta cida-
de, pelo prazo de 15 dias, com encerramento previsto
para o dia 19 de maio de 1983:

Estado de Santa, Catarina •

PREFEITURA MUNIE:IPAL DE JARAGUÁ DO SUL

'Aviso •

CONCORRI!NCIA PÚBLICA H.o 02/83

O Edital completo e deti,àis informações! poderão
I· ..

ser obtidos na Secretaria de Admlnlstração e Finanças,
Praça Angelo Piazera, 247, no horário normal de expe-
cliente.

.

Jaraguá do Sul, 27 de Abril de"1983.

DURVAL VASEL
Prefeito Mú,ikipal

.------�------------�--�------�----------- '

. Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DI: JARAGUÁ DO SUL

, CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.O 03/83

A PREFEITURA MUNICIPAL D� JARAGUÁ DO SUL
faz saber aos interessedes que encontra-se , aberta a

Concorrência Pública N.o 03/83, para receber propostas
,para concessão da exploração dos serviços' previstos
para as salas anexas ao Centro de Informações Turís
ticas desta cidade, pelo prazo de '15 dias, com encer

ramento previsto para o dia 19 de melo de 1983�

O Edital completo e-demais informações, poderão
ser obtidos na Secrêtaria de Adrninlstração e finanças,')
Praça Angelo Piazera, 247, no horário normal de expe
diente.

Jaraqué ,do Sul, '27 -de Abril de 1983.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

�.

Juízo de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CITAÇÃO. DE HERDEIROS AUSENTES

Ö DOUTOR SÉRGIO LUIZ ROSA DE BEM, MM. JUIZ DE DI REITO DA 2.� VARA DA
. COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA
LEI, ETC ...

..'I.:" .0."

FAZ SABER aos que o presente edital conhecimento tiverem, expedido nos

autos n.O 84, cio ARROLAMENTO dos bens do espólio da finada JACOMINA FLORIA
'NI SARTI, falecida aos 19 de outubro de 1982, do qual é inventariante LUIZ SARTI .

SORRINHO, pelo mesmo edital, com o prazo de 30 dias,
.

a ser-afixedó na sede
deste Juizo, no lugar

I
de costume, e Ror cópia publicado uma vez' no "Diário da

-Justiça
" do Estado e por duas vezes em Jornal loca), CITA aos herdeiros netos E-'

o LIANE APARECIDA SARTI CAMARGO, ELf ZETE MARIA ADRIANO, ELfZABETE SARTI

FERREIRA, e respectivos esposos e IVONETE SARTI, solteira, residentes em Itajaí,
r!"Y1 lugar incerto e não sabido, para, no prazo máximo de 10 dias, contados do
término do prazo do edital, através representante legal, se habilitarem no ARROLA
MENTO supra mencionado, sob pena de não o fazendo, aceitar como verdadelres' :

as primeiras dedarações do inventariante e prosseguimento do feito à reveliá.' DES�' .

,PACHO: "I-R.hoje. II-Lavre-se o competen te termo de desistência ne forma requeri
da. l l l-Clte-se, por edital com o prazo de trinta (30) dias os herdeiros netos, atra

vés seus representantes legais, já que menores, consoante o- disposto no Artigo 999,
§ ].0 do C. P. ç., para os termos do inven tário. IV-Intime-se. Em, 04�03-83. Ca) Sér-

... oio Luiz Rose de Bem, Juiz de Direito". Dado e passado nesta cidade' de Jar'agLiá'
-do Sul, aos quatro de abril de mil nõvecentos e oitenta fi três. Eu, Adolpho Màhfud,

,

Escrivão, o subscrevi. '

/.- t .: .

, Sérgio Luiz Rosa de Bem
Juiz de Direito

.�ntre noMonza4 portasporaqti
Elleldoerftr Comércio

o, ,

de Yeículas lida.

, .. ,�.

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS'
MARCATTO LTOA.

CRECI-093 - 11." REGIÃO
Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136

PARQUE RESIDENCIAL
·ACAPULCO

A Empreendimentos Imobiliários Marcatto Ltda., possue vários
planos de financiamento para-você adquirir o seu

lote no PARQUE RESIDENCIAL ACAPULCO na bela
Piçarras, e a 700 metros da praia.

Espingardas, rifles, revólveres, munição, redes, -tarra fas, molinetes, varas, equipamentos para mergulho,
, barracas. col,chcnot�s,mes.as, churrasqueiras e demais artigos de primeira qualidade e a preços vantajosos;

.

A ,tOJÄ SAFARI fita nà Gaíeria Dom Franclsco, Sala 4 - na Marechal Deodoro;

loja .Safari TUDO PARA CAÇA, PESCA E CAMPING
.

,

,
.
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Trinta' equipes disputam o,

Municipal Varzeano "':Independente dos resulta-
. '. . dos da rodada de ontem à

. bia e Viracopos. CHAVE ,Oe 26 .e. 30, .de abril, a. Divisão de." Educ...ação Flsica 'e
M. .

, noite, entre Besc x Rio 0-VÊRMELHA - à tarde,'no Desportos da .19." UCRE; realizou os '(I( Jogos Escolares Re-
lha, .Urbano x AABB e Mir-.

Saependi..., Canto do Rio" qlonais --:- Categoria .Juvenil, com a participação' de onze'
tes x Arweg, a A.A Breithaupt'

Flurminense,
.

Bangu, Prefei-' estabelecimentos de ensino, nas modalidades de handebol, continua liderandO o Citadi-
tura, Canarinho, Feculdede

. volibol, basquetebol e atletismo. Os jógos coletivos, todo's,'
no Adulto. de Futebol de Sa-

e Malwice.,.
.

aconteceram 'no Ginásio de Esportes Art'g Müller e O atle-. Ião., após os resultado.s AABBPRIMEIRA RODADA tismo, no C. A. Baependi, '

, '. __
. 2x3 Breithaupt Rio Molha 2x5

,

A primeira rodada do
.

A dassificação final. dos JERs fol esta: volibol f.mini·
.' Arweg, e Mirtes' Ox2. Urbano,Campeonato Municipal de no""': 1. Colégio "Pref, Lauro Zimmermann", 2.· E.B. do dia 29/04. No dia 13; sex-Futebol Varzeano tem os Prof. José Duarte Maga1hães.e em 3.° Colégio Abdon Batis-', , ta-feira próxima, jogam Brei-seçuintes [oqos, amanhã, dia ta; handebol. feminino""; 1 . Abdon

..
Batista'2: Holando Mar·' -thaupt. x Urbano, Mirtes x

8: No Juveritus _;_ 9h-Satur- cellnc.Gonçalves e 3, Lauro Zlmmerrnann: volibol in�culi.
. Besc e. AABB x Arweg, no Ar-

no x Santo Antônlo. Iüh-Ser- no - 1 -Ó:Lauro Zimmermann, 2. Abdon
'

Batista e 3. São
tur Müller. Não há cobrençeral'-i-a Aldrovandi x América, Luís;. handeboi mascul1ino - 1. São Luís,' 2. Abdon' Batls-

.

de ingres�os.,11 h-Rio Molha x São Paulo, ta e 3. Lauro Zimmermann; basquet�. màsculino � 1. São.
13h-Vit6ria x Blumenauense Luís, 2. Abdon ßatlste e 3." Giardíni Luiz Lêriii.

,�

.'.
* Ao derrotàr a Metalúrgi-14h-Jaraguá x Artelajes, 15h . No atletismo: F!!níinino - 1. Holanda. M·. Gonçalves, ca Lombéllrdi .na manhã' de

Noroeste x Pinheiros e às 2. Miguel COl:lt0, 3, São Luís, 4. Laure Zimmermann,5. domingo, ..no Éstádio. João16j,-Port�guesa x Santa LLJ- Divina Providência, 6, Rolando H. Dornbusch, 7. Teresa Marcatto, pelo escore. ,de 2
zia. No Saependi - 8h-Me- Ramos e 8. Giardiní LL.iiz Lenzi. M�sé'i.ilino -, 1. São Luís, tentos a 1, a Eletromotores
talúrgica Trapp. x Corin- 2,. Lauro Zimmermann: 3, Miguel' Couto, 4. Holende M. Weg sagrou-se tricampeã do
thians, 9h ..Bradesco 'x Vila Gonçalves, 5 ..Giardinl Lenzi e Abdon Batista, 7. Dlvin,ã Campeonato. Sesiano de F,ute�
Nová, lOh-Zonta x Vila Len-. Pro�idência e �L Teresa Rarnos. Como destaques desta rno- boi de Campo. Na terceira co-
zi 11h-Colúmbia x Vlraco- dalidade o atleta Cléber Saade, do São Luís, na prova 100m locação ficou a MelJegotti e apos, 14h-Fluminense x Can- (sernlfinal) fê�la em .J 1.8 segundós, obtendo o melhor In-

Ent�rge em quarto lugar; ,

to do Rio, 15h-Prefeitura x dice técnici 'CL 22i pontos) e Clarice Kuhn, do Holanda
Bangu e às l éh-Faculdade x Gonçalves, no saltee altura consequlu 1,65,:, (1.l85 po�- * O "Torneio da Integra•.Canarinho..

. tos)', sendo ambos os níveis nacionais. "

.

"
.

.

ção apresentou no último sá-
Haverá um único turno,.

_I
r-« bado o empate a 2 tentos en-

onde todos jogam entresí, N
.. OVOS, �I; otos 'estréíam na.

'

tre Asplrantes do Cruz de.
na. chave, olasslflcando-se t! Malta e Floresta e a vitória
d?is par� a fase seguinte.·

.

", Equipe I{ohlbach'.
.

��Is ��ê�}i�t�a��t�isch��;
.O' futebol de salão dös, .'

A Equipe Kohlbach,de.automobilis,rno, estréiá neste fi- sobre o Cruz de 'Malta, 9ue
nal-de-semäna, em Mafra,. na segunda étapa do campeon'ato marcou atqnfés de· K-O!:lell (2)estaclula, dois: nGvC)s ,pilqtos, amtes iiítegra,ntes 'da Eql,Jipe, por 3 a 2. Pela deCisão. da

comerciários, de, J..S Timbó, que agor.a defendem a esc,uderia' jaraguaense; Trata-' Chave "B", acontecer:n hOle.as
se de João Carlos Boaventura (çarro' .77) 'e Orlando Zef":' .partidas extras entre Aspiran-
;ino.deSouza, o paclUha (carro7),qúê competem na'cate-' ,tes Cruz de Malta x Floresta
goria 1.6ÓO, enquaritoS�vio B'6rretade Azevedo, com,o (19. horas) e'Grêmio Garibal-
carro 2Ó1,._çoritinva ria Força Liyre. ".'

'... di x Guarani (21 horas). XV
.' No:domingo passadp, o campeonato'�atàrinen$e de ral... : de Novembro e Rio Cerró são
Ive ·teve realizada a sua segunda etapa, prova denominada .

os classificêfdos da Chave
" AU

';r. Rallye SchoPRing Center Itáguaçu", desenvolvida' por.. e a .final do Torneio será no.
estraclàs secur;Jcfárlas, sem p':lVimentaçÍío, dos �úÍ1'icípios de dia, 15 de m�io.Ánge)ina, Anfônio Cadõs" Biguaçu e Sãb José, num percur
�o total. de 140 qui lômetros de. 'Tlédias impostas. Nesta pro
va, a dupla José Ant�nio BellanijMárdo Neuma�n, de São
Bento do Sul, conduzihdo o Fia;t 11.° 811, com as cores da
Kohlö,ach de Jaraguá do Sul, estreiarido: foi a segunda co

locada, c�m lIm bom desempenho. Essa 'dupla hávia vencido
a primeira et.apa:.· .'

No kart Rodolfo Jahn Neto, o Rojinha, no Autódromo
,

do Tarumã, �m' POrto Alegre, fô; o campeão da"prova' ein
: sua categoria, que reuniu pilotos de' SãO Paulo, Porto Ale
ore, Curitiba e Santa Catarinp. Rojlnhâ obteve" também a

"pole-position" e foi o primeiro: colocado em. três baterias,
clefendendo a Kohlbaçh.

.

.\

Com trinta equipes ins
·

critas, começam neste do
, mingo, . !Jas Estádios Max
Wilhelm (-Baependi) e João
Marcatto (Jwventus), as dis

,. .putes do].o. Campeonato
1.9" Municipal de Futebol Var

'zeano, organizado e promo-
vido. pele Divisão de Espor
tes da Secretaria de Educa- .

ção, Cultura e Espor-tes da
· Prefeitura Municipal de Ja

r.aguá do Sul. As equipes.fo
ram divididas, por sorteio,
em quatro chaves, à saber:
CHAVE VERDE ........ jogos peli.

· manhã, no Juventus - San
'to Antônio, Saturno, Serra-
ria' -Aldrovendi, América,
São Paulo; Rio Molha. e· Fi
g.u_eirense. CHAVE AMARE-

A' LA - à tarde, no Juventus
lU'

_ Vitöria, l'ransportador.ã
Blumenauense, Jaraguá FC,.
Artelajes Jaraguá, Noroeste,
Pinheiros, Portuguesa eSta.
Luzia. CHAVE AZUL - jo
gos. pela manhir n� SaeP.8n.
dL Metalúrgica Tràpp, Co-
rlnthlan, Bradesco, Vila No
va, Zonta Materiais.de .Cons
truçãc, Vila Lenzl, Colúm-.

,-

CAMPEONATO· BANCÁRIO DE. FS. COMECO\l,' .

Numa 'promoção do Sindicato dos Empregados eryl'
Estabelecimentos Bancários de JoinvHle, que tel1J iurisdiç�o.
:::obre os' der:nais municipios do Norté ,do Estado, ficou ma!'

cada para.o dia 14 de maio, o rnício pO II:-Campeohato
Banc'ário de Jaraguá do .sul, de' futebol de salão, çom a

..

T-e-r-á-in-í-ci-o-n-e-st-<e-'-sa-'b-a-d-o-,--ta-r-d-e-'J--u-"v":'e�n-tu":'s-,x-Ar�-eg-e-.,-à· participação de nove equipes. Na Chave"A'" estão Uniban-
dia 7; '0, Torneio"Mário Vi· noite, ryo,..Estádio ELJrico Du- co, Br�de?co;, Bamerindys (Guaramirim), Itaú e Besc (São
tório Rassweiler", da Liga

.

we (Rio da. Lyz), Cruz; de, Francisco) a, na e,hcwe "8", Besc, Sulbrasijeiro, Naciona:l e

Jaraguàens�de FutebOl, nas Mal,ta x Cruzeiro. de Massa- Ba��rindvs.,· " .

.� '.

"-

. _
. ,

categ9rias adu.ho . a juvenil, - randuba; fic�ndo a. partida
.

As partidas serão. sampre àos sábados, '10 Ginásio de
com a pafflcipação do Es· entre E�treILa'e Botafogo "f,:sportes Ártur, Müller, a parHr das 18: horas. A �rimeira
trella, ,?otafogo, Arw�, Cru- para domingo à tarde, em.· ;'odada ma·rca os j:oges entre Uriibanc0' x ßrad�sco, Bese x

zeiro, Juventus, João Pessoa

I'
Nereu Ramos .. O João Pes- Sulbr�sileiro, IJa-ú � Barnerindus GN e Bam,erindus x. Nacio-

e Cruz de Malta. No Estádio soa folga nesta rodada. :'1al. A realização do Can1peonàto Bancário ficou açertada dia'
JÇ>ão 'Marcatto jogam esta ..... 28 'passà�6.·

.
.

.
.

Com a participação de 12
equipes, foi aberto selene
mf'nte na manfrã do dia, 24
de abril, o 1.°' Campeonato

A de Futebol de Salão dos,Co
� m;"rciários de Jaragu(Í do

StJl, no,Ginásio de Esportes
Artur Müller. Presentes ao

,

atrl, 'além,. das delegações, 9
", presidente da Federação dos
. Empregados no Comércio de
Santa ,Catarina, Francisco
Aliino, DeolJndo Pereira, pre-�-

sidente
.'

do Sindicãto dos
Empregados 'nó'Comércio de

'.

I ta i a í e di retor-secretário da
'Fedéração, Adorar 'Schuh,
presidente do' Sindicato de
Jôinville, Waldemar Schulz
e' Manoel Alair O. Coutinho,

III repres�ntantes do SESC de
'" Joinvi IIe.

" 'Ao sorri do hino naci.oná'1

, foram hasteadas as bandei�
ras e após o juramento do�
atletas as partidas., inaugu
rais do Campeonato� com a

vit6ria da Koerich por 5, a

O sobre a Comercial Jara

guá e a go�eada da
.

HM so-,
bre a Joma, por' 7 a 1. No
äomirlgo ,passado, dia l.0, os
resultados foram estes.:

.

Papp Modas 3x 1 J;>rosdóci
mo; Breithaupt "A" 9x2

Dalmài-, Breithaupt "c" 3x2
Comercia.! Jaraguá e Foto.
[.oss 2x2' HM. E as par:tldas.
de amanhã, nO'''Artur Mül
ler", serão as seguintes: Sh
Koerich x Breithaupt "C",
9h-Jom.a x Foto Loss, 10h.
BreithalJp't "B" x Prosdóci
mo e às 11h-Riachuélo x Dál,
mar.

TORNEIO MARIO RASSWEILER
COMEÇA À TARDE',

M.uito equilíbfi'o nos:
JoqosEscolares

··Dois·Toques

-I. A Divisão
. Municipal de

· Esportes-.e a Liga Jal'agIJaense
de FtiJebol. de Salãó já est�o
obsérvando os atletas que po
derão vir a integrar o selecio

nado jaráglJaense, com vista�
aos Jogos A'b�r:.tos de Santa

Catarina. Existem 'muitos a

tl�tas com potencial 'de serem

convocados.
.

... 'O ci,cli,sta Sílvio Roberto

E:wald,
.

da Weg, 'Em�ontra-se
·

em São Paulo, treinando com

'6 selec:'ionádo brasileiro que
·

vai aos Jogos Panamericanos,
na Venezu�la .. Se cor1tinuar
nessa asçenção', não

.

tenham

dúvidas, o garot.o vai' repre
sentar o Brasil, em 84, nas

Olimpíadas, em �os .Angelesi..

Dê uma assinaturà do jor'nal
"CORREIO DÓ POVO" ,para.
o seu amigo. Ele �empre se

'Iembrará de você.
. Àpe�as Cr$ 3.0qO,00.
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Emplacamentos - Transferênciàs - Neg�tivas
Seguro Obrigatório' - Carteira de Motorista e

" Carteira de- Identidade. �

Av. Mar. Deodoro, 557
'

,

(junto a 'firma Emmendoerfer) .,

Telefones: 72;,0060,72.0327 e 72-0655,

DESPACHANTE VICTO�

1\

COMERCIAb FLORIANI

Revenda e' assistência técnica' Sharp, Dismac,
Olivetti 'e relógos Rod Bel..

Compra e venda de máquinas usadas.
Oficina de máquinas de. escritório e.

acessórios em geral.
, '

,

R. Venâncio da Silva Porto, 331 • Fone 72·1492
,

RELOJOARIA AVENIDA

I
I
!.
!.
'I
------�----------------�----�--------

Presenteie com jóias � _as mais finas '

sugestões da RELOJOARIA AVENIDA.

Marechal e Getúlio Varg'as

FUNILARIA JARÀGUÄ. LTPÄ.
"

CaJhas para todas as firralidades,
'Faça-nos uma' visita. .Estamos .em

condições de. atendê-los
eficientemente.

Rua Felipe Schmidt, 179 - Telefone: 72'-0448

TERRAP'LENAGEM VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira
OONSULTE NOSSOS SERVIÇOS."

TUBOS SANTA, HEL�NA

Tubos de concreto para. suas obras
Rua JoinviUe, 1.016 Telefone; 72-1101

.--------------------�----�-----------------

A moda certa em roupase calçadosé com jj

CINDERELA, onde estão as melhores' opçõe l

para cada e�ta�o.
CINDEREL,A

Veflte bem. A ";oda c_erte," na
'Gumercindo e n� Getúlio Var,as.

CORREIO DO POVO

Público vibrou: com as provas
de cross e:, velocidade,"

,-

, ,-

i
'

Muita festa foi o que se' berto R. Martins (Itajaí). O
verificou dias 30 de abril e piloto Schroedinha, um dos
1.° de maio, sábado e do�' melhores do Estado, em rei.

mingo, ne Motódromo Gef zão de haver sofrido queda
túlio Barreto da Silva, quan na primeira bateria e por
do realizaram-se provas ex� ter apresentado problemas
tras de motociclismo _i técnicos em sua máquina,
cross e velocid'ade - qué não logrou classificação.
levou milhares de especte- Segundo a presidente do

, dores, que vibraram com � Jaraguá Motor Clube, Jeane-
habilidade dos pilotos, CJen� te Miriam Piske, no dia 12
tre eles Pimenta, Scatenj- 'de junho Jaraguá do Sul se

nha, Boeinguizinho, Badecc "dlaré a quarta etapa' do
Paulo Louco, Schroedinhif" Campeonato Catarinense de
Na mesma oportunidade, ö Motociclismo-Cross, com

Jaraguá Motor Clube, pró- : provas extras de velocida-
motor dos eventos, fez reá- de e, no dia 17 de julho, a

llzar a primeira etapa do 2;° quarta etapa do Campeona-

( Embarcados em dois con

fortáveis "rnotor-homes", le- '

"

vando suas três' geladeiras
bem ,"municiadas" com H·,
quidos e sólidos, os compo
nentes do "Ai de Ouro Bo
liche' Clube" (filiado ao

"Clube Atlético Baependi"),
realizaram uma excursão

para a capitel do Paragúai,'
onde, à cónvite do "Deuts
eher Turnverein Assunción",
enfrentaram a valorosa e

quip� "Miérco'lés" dessa ve

teranä sociedade, Após re

nhida, mas bem alegre dis
-puta" ,os "nossos"" consegui-
ram vencer com a vantagem
de 27 palitos e assim con
quistaram um belo, troféu,
além de uma linda flâmula
para cada um. A sociedade
"Deutscher Turnverein As
sunción", congrega cerca de
1;000 associados e' trata-se
de uma entidade em moldes '

.aproximedemente iguais co

mo 'o, nosso, "Baependi".
Possue uma bela, ampla sa

de-sócial (pena que não foi
lembrado rnostrar-nos os sa-

,Iões Ei demals dependências
,

internas l e tem em anexo

-as carichas pare as diversas
mödalidades .de esportes, in
clusive piscina. Durante '0

Paralelamente as disputas 'jogo de bolão foram servi-
das proves de motociclismo, dos ebondarites "scotch",
aconteceu a, abertura do 2.° "cerveza Munich" e traves-
Campeonato Jaraguaense de sas com pizzas e petiscos
Bleicross. modalidade es- diversos. E nesse ambiente'
portiva que vem ganhando ' de muita carnaradeqem pas-'
adeptos de toda a reqlão. Os seu-se uma boa noitada, até
resultados finais das nove o início da madrugada. No
categorias foram: Infanti� 7 dia seguinte, após um buen
anos - 1 . Augusto Schiewe,

_ repasto, foi dito "Adiós As-
2. Carlos Nazári.o e 3� 'Car- suncién" e ínlelou-se a gran-
los Neves; Infantil ii anos de jornada de regresso, du-
-:- 1. Lincoln Menel Vian- . rante a qual continuaram
na, 2. Rafael Piazera e 3� .adesenroler-se as habituais,
Juliano Zommer; fnfantil 9 'inocentes brincadeiras que
anos - 1. -Márcio Twar-

, sempre acontecem entre os

dowski, 2. Allen Fagundes ,companheiros bolonistas.
e 3. Alexandre Lenzi; Infan- E finalmente todos estão
til 10 anos - 1. Fernando aqui de volta, inteiros e for-
Rozz, 2. Paulo Deno, 3. Leo- tes, ou seja, mui gratifica-
dato Junckes; Juvenil 11 a- dos pela convicção de terem
nos �' Ricardo Jark, ,2. Dal-' podido demoristrar a um

ton Fischer e 3. Rodrigo M. bom grupo de cidadãos pa-
Avelar; Juvenil.12 anos - raguayos a nossa "admira-
1. Henrique Schramm, 2.', ',ción y del nuestro terrufio Ia
Paulo Hufenuessler e,3. Fa- ciudad Jaraguá do Sul", es-

biano Goulart: Juvenil 13 a- parando que, com essa visl-
nos - 1. Alexandre A. Ben- ta realizada, tenha-se con-

to, 2. Marcelo Beduschi e seguido implantar um mar-
3. Nélson Pereira; Juvehil' co para alicerçar ainda mais
14 anos - Marcelo Damas- {I amizadé' que une estes 2
.ceno, 2. Sérgio Piazera e 3. países vizinhos.
Paolo Nazário; Juvenil 15 a

Inos - 1. Márcio' D'Ävile,
2. Júlio César Silveira e 3. "

Sandro Móretti.

\
Foto do piloto Pimenta, vencedor das provas de cross.

Campeonato Catarinense de to Catarinense de Velocida-.
ßicicross, pioneiro e ainda de.
inédito' no Estado, que igual:
mente teve provas extras, BICICROSS
com a participação de equi
pes de São Paulo (Monark),
Florianópolis (Astei) e Brus
q.ue.

Os aficcionados do .espor- '

te de duas rodas' tiveram
assim um final-de-semana
intenso; e conheceram pilo
tos que ànteriormente ha
viam tomado parte na segun
da etapa do Campeonato
Brasileiro de Motocross, em
Canelinha. Os resultados das
provas de motocross, com
putadas as duas baterias,
foram os seguintes: 1.°) Pi
menta (São Paulo), 2.°) Ba
deco (Fpolis), 3.°) Boelnq
(Curitiba), ,4.0) Arno (Flp
rianópolis), 5.°) Scatenlnhe
,(São Paulo) e 6.°) Procópio
(Blumenau). Scateninha, o
segundo colocado, por mo-

,tivos técnicos, participou
somente da segunda bate
rta, onde obteve a quinta
colocação.' :

Na força livre velocidade,
foram estes os melhores:
1.°) Paulo "Louco'" Macha
do (Jaraguá do, Sul),2.0)
José M. Felippi (Presidente
Getúlio). 3.°) Giovani de
Souza [Fpolis ), ,04.0) EpsPn
A. Dornbusch (J�raguá da
Sul), 5.°) Tomás Paulino
(Blumenau) e em .6.°) AI-

"

Encontro
botenlsfico

"
.

intemacional
O "AZ DE OURO" ESTEVE
EM ASSUNÇAO!PARAGUAY

'Jarag�á do S�I, 27.04.83,
Alfonso Buhr, repórter do
"Az, 4e Ouro �.C.".
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"Correio do, Povo"
-. completa 64 anos.

Terça-f�ira próxi.ma,--d.ié:i- 10 de ma:io �e 1.983 este se
manário, o rnars antigo de Santa Catarina, comple
ta os seus 64 anos de existência. Sem dúvida uma
longa jornada percorrida no jornalismo catarlnen-

se, com exemplos os mais marcantes de como fielmente
servir uma comunidade.

.

,

O ideal de servir os interesses de Jaraguá do Sul
nasceu em 1919" quando o esforço q� dols homens se

-unirern para atingir o oßjetlvo.
O médico ,baiano dr. Abdon Baptista, radicado em

Joinville, genro do Cél. José An!onio de Ollveira.. tinha
grande e éspeclal+cerinho ao distr,ito de Jaragúá, para o

qual previa grandioso futuro na' vida do Estado, venden
do para Venância da Silva' Porto o seu conjunto gráfico,
que era insta.lado com frente para a atual rua' Presidente
Epitácio Pessoa, cujo prédio foi posteriormente reforma
do por Max Fiedler. Fundava-se "0 Correio do Povo";
com as máquinas impressoras per.:manecendo na sala do
cartório e, na sala da frente.iac Iado desta, uma papela
ria. O Cartório passava para uma sala com porta para a

rua, um pouco mais adiante, vizinha'da casa do jardi..
neiro António Paiva Lopes, na mesma via.

,Dava-se, portantu.meis valer ao jornal do que pro
pria-mente ao cartório.

<, Venâncio da Silva Porto contava na época com 45

,ano,s e Artur Müller com 24. Ambos puseram-se a traba
lhar e a primeira edição saiu no dia 10 de maio de
1919, aparecendo no frontfspício do semanário apenas o

nome de Artur Müller, como 98rente.
-

\

.

Na edição n.O 1.274, de 12 de maio de 1945, quan
do os expedicionários voltavam cobertos' de glória com

a rendição incondicional das forças alemães, o Diretor'
Artur Müller, comentava o 26.0 ano de fundação, da se

guinte forma: "Com O presente número, completa o

"Correio do Povo" 26- anos <\e existência. Mais. de um'

quarto de seculo ao serviço do Munidpio, do Estado e

do Brasil. Pioneiro das grandes campanhas, como as da
nacionalização iniciada em 1920 e a da emancipação tio
munlctpio, ambas coroadas de êxlto, temos um. grande
acervo de serviços prestados à coletividade. Não fornos,
e não somos oportunistas; nunca tivemos atitudes dú
bias e nunca mentimos ao povo. Sempre formamos de
cididamente ao seu lado, sem temer a� conseqüências e

ameaças. Conforta-nos declarar que o povo nos compre
ende e nos dá seu apoio agora, como em tempos passa
d�,:: E. nós continuaremos a lutar pela mais justa as-

plraçao, ISSO lhe asseguramos"..
.

28 anos depois O· Diretor Eugênio Victor Schmö
ekel lembrava o 54.0 ano de vida do semanário na edi
ção n,O 2.734, de 5 de maio de 1973, dizendo, entre ou

tros: �Uma das maiores relvlndlcações, sem dúvida, esta
no setor de comunicação, onde a construção de uma es
trada asfaltada está movimentando todas a; éamadas
.sociais. A implantação de uma escola superior de ensino
é o mais recente movim_ento, tendente a propiciar à ju
ventude regional a� facilidades para galgar 0$ degraus
de um estudo de nivel universitário. Também estão na li
nha de ,fogo os problernas que dizem respeito' ao. desen
vol�imen.to da éidade, com o seu plano diretor perfeita
mente estabelecido, oermitilldo um Crescimento integra.
do e planificado onde a rede de esgoto forma na linha
de frente de óbras prioritárias". .

. Haie, na edição de 7 de maio de 1�83, úm oütro
proble.m_? também carente dé solução pr'ioritária' desafia
a açJmlnlstraç�o pú�lica. �m. 1980 re�lizamos um estudo
para as Prl�c;'pals vias publicas da Cidade, aue lamenfa
velm.el)te .nao mereceu a menor atenção por parte da
n;,unlcloalldade. Um novo prefeito está à testa da admi
nistração � uma !=Ç>missão de alto nível foi constitu'Ídä,
para �l�qerlr medidas teFldentes a_minora1' os irritantes
c�n.gestlonamentos e colaboramos com o prefeito, (> secre

tario de planeiamehto e com a comissão com a nossa
modesta opinião. '.

..'

_

Mús não ficarem�s ape:ri�s "isst). ,Novas tarefas, de
vera? nos ser submetidas; E pre�rosaJonente estaremos
ena'" .... rI...,<; ""1 sua solucão. -

Entraremós íío ano 65 au� etD.�ramos festeiar no,

dia 1 0-05� 1984'. Obr�Qa€lo à todos. A Reda(ão.
l.i':" ,:':._'

toriedade nacional, �m fun
'ção do menor índice de cri
minalidade em todo o País,
onde há décadas não ocorre

'um Crime, ga'nha novamen

te destaque ao 'ser conside
rado pelo I BGE como o mu

nicípio de menor índice de
enelfabetos de todo o Bra
.sl]. Fundada por ,alemães,
a cidade ainda guarda seus

costumes mais tradicionais,
como por -exemplo as ban
das e clubes de caça e tiro.

As Anotacões dê Flávio José
I
,. .

Embora funcionando
desde novembro nas novas

e amplas dependências, a

Unidade Sanitária de Jara-

gvá do Sul continua com a

mesma'classificação, ou seja
tipo "B';, apesar .das pro
messas de mudança para a

categoria
tiA", que implica

em novos serviços à comu

nidade. Somente no . setor

médico houve aumento no

número de profissionais e
.

quanto ao aparelho de Raio

X, para exames abrevgráfi- .

cos, este não está funcio
nando por falta de ópera
dor e de alguns materiais
necessários. A informação é
do Chefe da Unidade Sanl
tária, acrescida de que no

dia 11. de junho,
.

será de
sencadeada em todo, o Pars,
uma nova etapa da campa
contra a paralisia infantil

- que em Jaraguá do Sul fun
Cionará nos mesmos moldes
das anteriores, dado os re

sultados altamente positi
vos que se obteve.

- 'A Prefeitura Municipal
de Schroeder e�tá concluin
do o preparo do leito da Av.

. Marechal C�stelo Branco,
num trecho ele 1.300 me

tros, com implantação 'ele
galerias para águas pl'uviais
na. duas 'margens, visando
ó calçamento a parelelepípe
dos, que inicia nsi'm que O

tempo permitir. Esse trecho
h parte da primeira' etapa
dé:» projeto, segundo o viée
prefeito Ademar Piske, que
3dlantou também que a mu:.

nlcjpallelade vem recuperan
do estradas e pontilhões a

tingidas pela tromba eI'água
nas reaiões de .Rancho Bom
e. Duas' M'amas.

- A arrecadeeão de t'ri.
butos estaduels em Jaràguá
do Sul aumentou considera
vl>lmente no mês de abril
atingindo a :
er! 605.048.511,82, contra
Cri 225.635.899,31 em a

bril do ano passado. O su-

oerávit foi de .

Cr$ 379.412.612,51.

� U,m total de vinte api
cultores Dar.tictparam sexta
feira e sábado( no A"rODê
cuário, de um curso ,minis
'Irado �Io In;titu.to 'de ADi
cultura de Santa. �atarina,
que promoveu. igualmente a

venda de m�t,rI@ii,- � �qui
na�entos n�éjUrla' â :pro
du�ao melíféra. Nó. mês de
Julho, o fÀSC:. fe�liia um .

treinamentd prático na pro-

mos anos funcionou pratica-
. .

. ", . - A implantação de uma
mente autônoma. Aoore. se- àqência ou .delegatia do SE.rá' elaborado

.

o estatuto e- NAC, está sendo bem aceita
nomeados 'os seus intearan-' ,

entre· o emDresariado, pelastp.�. n",ra olle efptivame,.,te·
"

, . oportunidatfes que oferece
f"ncionp.. cof:n;"J é o deseio

.'
..

. em cursos de formação pro-,do. I:')refeito, A iniciativa de fissional. Uma' sala será ce-reati�,�-I", ó' ir"""orti'lnte cÍp�_- d'd C 'E • I
t

.
t·· d 'I' I a, 'no· entro. ·mpresarla

'Icar. DAr lU e e ementos ' •
'

. '

'.
.

,.

. _

,-' e 'uma' 'secretaria será col'o-
sem nenhum Vinculo com a

I
d 'd' • - ,

<ld .. t
- .. 1-'

ca a a .lspOSlçao, ate. que,miniS raçao munlclpa. .

no-futur.o,�seja instalada em

.

Ao c-o t
• � d' •

I
dependências próprias.

- n rariG o que m- _

formamos na edicão' ·ante-'· ,

rior, o Casarão Disco Ci"I:)"
-

, casa no.urna loc!'Ilizada na

'. rua Joinville, não encerr.ou'
; as. "àtividades. J.'p�tna� para
i lizou Dara reformas li! deve'
I ".,

., '_ ',.,

i re�l?rir no p_r:óxim�" di;l 14�
! de ac::ord� com um dos pro.'
j prietários.

priedade do Sr. Wigando
WUson' Wietusching, em Ne
'reu Ramos, que cedeu o seu

apiário para tal finalidade.
Durante' o curso, ventilou
se a possibilidade de se lm

plantar em Jaraguá do Sul
um Núc.leo de Apicultura.

.

- A Escola Básica uJu_
lius Karsten" . e o Colégio
Estadual "Teresa Ramos",
receberam da Sécretaria da
Educação, mobiliário para a

classe pré-escolar. Tais esta

beledmentos, que atendem
_

cada um 60 crianças na ida
de de 4. a 6 anos, em dois
turnos, receberam 30 cadei
rinhas especiais em rnadelrs'
encerada e 8 mesas trepe
zoldal cada qual. bastante re

sistentes, permitindo que se

realizem atividade em pe
quenos e grandes 'grupos.

- No período de 27 a 29
de maio, em Curitib�i. será
realizado o CampeÓnato Sul

br�sileiro de Atletismo, pa
ra' o qual foram convoca-

: dos, de. Jaraguá cio Sul, Dela
Federação Catarinel'lse de A

tletismo, os atle.tas Waldir
Giese. Laércio Müller, Cla
rice Kuhn, 06rls RonchS e

Cornélia Holzinqer. Deta
lhe: todo o selecionado ea

tarinense vai comoetir com

a camiseta da Kohlbach -
o Supermotor,.de Ja'râquá do
Sul, qué patrocina o unifor
me .. Por tru disso tudo, o

competente e esforçado pre
fesso'r Caglioni.

- O Prefeito Du rva I Va
seI deu sinal verde a -reati
vacão da Comlssão Munici
oal de Saúde. oue' nos últi-

- A vizinha Pomerode,
!
que ano passado ganhou no-

..:.... A Associação Nacional
dos Veteranos da FEB
Secção Regional de Jaraguá
do Sul não fará nenhuma co

memoração esPecial para
marcar o 8 de maio, data
em que. os países aliados le
varam os inimigos a rendi
ção, na II 'Guerra Mundial.

- A Cooperbenane, . de .

Gàruva, encerrou as
. 'suas

atividades. Motivos alega
dos: fraca participação dos

I· associadO.s
'

..
e

os"
atrevesse

dores foram as principais
causas da dissolução da coo

perativa, fUl')dadà em i1979 .

I Dia 2814, em assembléla vl
extraordinária, os associa
dos que participaram. deci
diram por unanimidade dls-.
solver a cooperativa, iiqul
dando o seu

. p.atrimônio, \

sendo escolhido liquidante
o produtor Afonso Pereira,
de Corupá. O processo está
sendo, feito, pelo fNCRA,
nue dent-ro de 2Q dlas deve
dar o 'parecer, sendo o Ban
co do Brasil o seu maior
credor. Lamentável!.

PARTI�!PE NQS DIAS'
. ,14, e l5, DE MAIO

DA 'FESTA O'ACOMUNIOADE
,

'EVANGÉLICA
. . -

(UTÉRÀNA DE
JARAGUÁ DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa CatarinaAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




