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Taxade analfabétismo 'de
. I: .......

-De'acordo com informa
ções çlà Profa. Jussera Vi
cente, Supervisora de Área'
do, Mobra_l, Jilraguá do Sul

.

têm uma das menores ta".
xas de analfabetismo do
Brasil, o equivalente a- 7%
da população, ou seja, 2.186'
pessoas, segurido dados da'

rt Fundaçã() Ins.tltUto Bresllel-
-

io de 'Geografia e Estatístl-
-

ca, que recentemente 'divul
gou dados à -nível de muni
'cíp'ioi com base no censo

dpmbgráficO' de 1980, que
acusou, em Jaragúá, uma

população de 4a.a01 ' habi�
tantes,

'

.
Acrescentou Jussara qye

dentre este número de arial-.
fabetos, estão os excepclo
nais irrec,uperáveis e aque
·Ies cóm itfade superior a 50

anos! que di.ficilmente pro
curam 'ainda alfabetizar-se.
Pomerode, que

' pertence a

área de Jaraguá do S.ul, de
tém omenor índice de anal-
Jabetismo do Pars, ou: sej!l�
246 anelfabetos, . de acordo

t. com o'IBGE.

O Mobral considerá erra

dicado o analfabetismo,
quanClo a taxá atingir a me

nos de 10% da população,
comoe o caso local.

-:

PR�-ESCOLA'R
.

>A Fundação Movimento
Brasileiro de Alfàbéti�ação,
atraves da Coórdenação es�

tadüal de Santa Cetaríne,
celebrou convento com a

Prefeitura Municipal de Ja

raguá do Sul, vleblllzendo a

implantação dé três núcleos
de' pré-escolar no mUl1ic(pio,
junto a Escola. Alberto Bau
er, Jardim' de Infância Ir
niã An{dia (Santa Luzia) e.
E,séóla Básica José Duarte

. Magalhães. Para o próximo
ano, é pensamento estender
esses convênios com todos
os pré-escolares do municí
pio, fornecendcrlhe mate
rial, apoio para â manuten

ção e assistência em géral.

COMISSAO MUNICIPAL
Jaraguá do Sul tem uma

nova Cornlssão
.

Municipal
do Mobral. Com número de
-rnembros reduzidos, na pre
sidência está o Secretário da
Educação, Cultura e Espor..
te, Balduíno Raulino, na Vi7
ce-presidêncla, o' lnspetor .

Municipal de "Enslno, Júlio,
Tecllla, como ,encarregado
edmlnlstratlvo' 'Renato José
Bortolini, supervisora mu

nicipal e encarregada técni-
.ca Teresinha, 'Ignácio e su-'
pervisora de área, Jussera
Vicente. Essa Cornissâoreu
niu-se pela vez primelra dia
13 passedo, quando o prin-
'clpal assunto da pauta ver

.

sou sobre o Programa Cul
tural a ser desenvolvido nQ

Município.

Câmara agora ,tem q�ihze
,�; �vereadores

Ateriderido a determina
ção do Tribunal Regi�mal
Eleitoral; que em' março

.

deu ganho de causa ao mano.
dado de segurança inipetra
do pelas bancadas. do PDS'

.

'e PMOB, 'que definiu, por
-

unanimidade, pela jncQnsti�
tucionalidade da Lei Com-
'plementar "1 sja3, assumi
ram segunda-ferra suas fim�
ções como vereadores dá
amara de Jaraguá do Sul,
Álrdo Pavanello e Almiro

.

Antl,lnes Farias Filho,'do
PDS e PMÓ6, respectivàmen-

�

, te. Álido e Almiro eram pri
me'iros suplentes, m.as' o a-

- córdão 75/10, dó TRE, ga
ran'tiu-Ihes as vagas; passan
sando então o Poder Legis
lativo de Jaraguá do Sul a

çbntar com lS vereadores.. '

A posse, de acordo , com
'

os preceitos constitucionais
aconteceu dia 16 à noite,'
prestigiada peJos colegas ve
readores e pelo vicerprefeito

� Décio R. Piazeré!. Agora, são
primeires suplel'1tes José A.
Klitzk� (PDS) e GustavQ
Mathedi (PMOa).

JARAGUA DO SUL

'I

,

8

"

CapItal Sul'Amei1cana do
'

Chap6u

....... -j

O pr�grama da :_Va_7s_el_:n_ã_o_
'tenho

Em elaboracão
I

Semana de Jaraquá
De -18 a 25 de Julho, será

desenvolvida -a Semana de
, jaraguá, com atividades' cul
turais, espcrtivas, sociais e

recreativas, em comemora

ção aos' 1 07 anos de funda
ção da' cidade. Para elaborar
a programaç,ão, segunda-fei-.
r:a,' à convite

.

do secretário
. Balduíno. Raulinó, de Edu
cação, Cultura;e Esporte da
Prefeitura Mú'nicipal; reuni
ram-se 'os educadores Iris

Barg Piazera, Carla Schrei
ner, Irmã'o Frederico Unter

berger e os"jornalistils_Wal
dyr Ribeiro, '; Flávia" José

Brugnago e Rivadávla Rasse
le, que alÍal'isaram sugestões
e discutiram P9ssíveis àtivi
dades, com � cunho de pre
encher a Semana, dando
condições da data histórica
ser devidamente comemora
da.

Dentre as sugestões, -algu
mas já aprovàdàs� e defini
das estão: solenidade. dvica
(no iníc:io ou nó' término da
Semana); celebração' ecumê- ,

nica, cem a participação do
Grupo Musícal Santa Cecí
lia, de .S. Bento do Su,!, que
!)Qderá acontecer na Matriz
São Sebastião; re.tret;a com

ii Bandinha "FilhO'do Traba
Ihader", do Sesi; dia 17, e-'
,apa do Campeonato Cata
rinense de MotociclisinoNe
locidade, a cargo do Jara

guá Motor ,Clube;
,

Feira de
Arte' e Artesanato e Feira

do Livro, no dia 23 de
.

ju
lho, um sábado; dia 25, se-'
gunda-feira, apresentaçã'o

,

dos Icaros do Vale (demens
tração dé paraqued.ismo ),
antes do jogo Combinado
dé Jarag'uá do Sul x Join
ville Esporte Clube, no Es
táçlio Max Wilhel'm; na's es

colas, . Mon�sirafias sobre
Jaraguá do Sul (concurso);
apresentação de Teatro .In
fantil do "Carlo.$ 'Gomes",
de Blumenau; Conteste do
PX Clube de Jaraguá do Sul,
com diploma dos 107_ anos,
com demonstração em pra
ça pública; bailes social e

popular ne B.aependi e
- Ju-.

ventus; na Semana,' promo
ção espécial nos Postos d'e
Vendas nas Indústrias; Tor
neio de Bolão, a cargo I da
Sociedade Vieirtmse; Tor
neio de.Bocl,a, a cargo do
Acaraí, Exposição de Pin
turas, pela SCAR, Torneio
Intercolegial, em várias me

daltd-àdes, entr, outras.
Estas mesmas pessoas' vol'

tarão a se reunir 'outra vez
., na próxima semana" pará

trazer novos subsídios. AI�
'gumás das atividades even

tualmente poderão ser su

primidas e outras acrescen-
.

tadas, de acordo com a!i! een
veniênéias, pois a finalidade
é' o desenvolvimento de uma

programação que realmente

marque o aniversário. da Ci
dade.

Sälim
tA'

e assessor economiCO c

do� Gapla�

.

compromIsso

..Apesar das eleições munl

cipa_is estarem ainda' muito

lonqe, o prefeito Durval Va
seI declarou esta semana à

.

imprensa, � propósito de co

mentarias, qUE! não tem vin

culaçêo pol (tico-oartldérla
com 'ninquém. É que; segundo
disse, "andam dizendo por aí

que tenho compromisso polí
tico, ó que é uma inverdsde.
Apoiarei o candidato do con

senso, aquele que o diretório
apontar, Não tenho compro
misso -algum, há muito fala
tório; todavia, nada impede
que um de meus atuais asses

seres possa 'ser' o candidato
escolhido". Adiante, acrescen
tou que no die' 03 de julho, o
pMDIB eleqe novo diretório,'
que já está sendo articulado e

que deverá ter chapa única,
Vasel informou também que

. através da AMVALI, remeteu

relatórlo ao CEDEC, com ex

posições f.otográficas, mos

trando qs, estragos -causados
oelas trombas d'água em fe
vereiro e março, "Foi feito um

Ir.Nantamento informativo· ·e
descritivo ao CEDEC, para
oue encaminhe ao Ministério
do Interior um pedido de e-s
60 milhões, para ressarcir o.

municfpio dos prejuízos pe
las' enxurradas em estradas" e
pontes" .

o Chefe do Executivo deter
minou� que Jaraguá do Sul
participe, da 'Fe-sta do Can
dango; na_ Feira dos Estadós,.
em Br.a'sJlia. Com a (;;00rde
nação de SUB' esposa e com o

apoJo das voluntárias do Pro

na'v, serão percorridas irídús- ...

triàs íaraguaenses, para' que
os artigos doados sejám reme--

_

tidos a Brasília, para a Barra-�
ca de S.anta Catarina. O re�ul
ta.do da Festa será

/
destina

do as entidades assistenciais
çatarinenses-� disse Vasel -

que, ao fazer referência sobre'
ö possível sediamento dos J0-
qos Abei-tGs, este ano" qdian
tau qUê n.ão dispenderá um

cruzeiro do orçamento, mas

não descarta· a possibitidade,
no seu governo" promovê-Io. -

O ex�prefeito Salim.José Dequêch, de GU,a'ramjrím; foi
convidado e assumiu dia' 02' de maio passaqo, o cargo de

,

Assessor Econôrniéo do Gaplan-Gabinete de Planejamento e

Coordenaçãó Geral, 'ligado diretamente ao Gabinete cdo Go
vernador do Estado de Santa Catarina. Salim;' todas as 4as,

feiras, presta assessoria a prefeitos e deputados, no Palá-
, cio da Agronômica, durante as audjênci,as. que o governa:
dor Esperidião Amin Helou F=ilho concede, estando, portat1�
to, estreitamente ligado ao Chefe do Executivo Estadual, o
que, para os' municípios do- Vale, cl? Itapocu, representa.
uma força a mais no sentidq de verem was reivindicações
atendidas e a�ilizadqs.·

-
.
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Notícias que. valem CP
* A Polícia Rodoviária Es-, - 8.052.045 em abril de 82,
tadual, que tem ao seu en- o que representa cresci-
cargo a orientação e flscall- mento de 18,8 por cento.
zação do tráfego nas rodo- De janeiro a abril deste ano,
vias' estaduais, no último foram produzidos .

mês de abril atendeu a 77 38.286.1ÓO barrís de petró-
acidentes, dos quais resul- leo no país, o que �eflete
taram nove mortos e 57 fe- crescimento de 23,9 por
.ridos, O Posto n," 4, com cento em comparação com a

sede em Guàramirim, teve mesma época de 1982.
16 reqlstros, com 10 feri-
dos .e três mortos.

* O deputado Vasco Fur-
1"10 (POS-SC), apresentou
documento que visa perma
nêncla do homem no. cam
no, evitando dessa forma, o
êxodo rural que vem ocor-

rendo no País. No mesmo

documento, o parlamentar .

* Santa Catarina perdeu solicíta que seja concedido
50 mil toneladas de feijão à mulher dó' campo.eos 65
devido às últimas chuvas,' anos de idade, o outro meio

representando 50% da sa- salário que o colono perce-
fra. A-colheita de soja tarn- be, .argumentando que ela Atendimen-to das 16h30 às 19h30, na Av. Mal. Deo-* Em abril, a produção bém ficou prejudicada: das ajuda a plantar, colher e

doro da Fonseca n.? 1,086, ao lado da loja la Cs-.brasileira de petróleo so- I) 600 mil toneladas que-se- trátar a criação, sem outra sita� Fone 72-1907.
mou 9.564 barrís, centra riam colhidas, pelo menos alternativa. -,

, �l--------------__----__----------------------�----__---,'-----------------------------------,

* As carteiras de identi
dade emitidas nos Estados,
Distrito Federal' e Territó
.rios passarão a ter validade
e fé pública em todo o País,
de acordo com projeto-de
lei encaminhado pelo presi
dente João Figueiredo, ao

Congresso Nacional. Se o

interessado .quiser, poderão
ser incluídos na carteira de
içlentidade os

\

números de .

inscrição no PIS, PASEP e

CPf, diz ainda o projeto.

* Estarão abertas a par-
tir' do dia 30 deste mês e

vão até o dia 10 de junho
em nove cidades catarinen-
ses as inscrições 'pare as

2.245 vllgas que estão sen-

do oferecidas no Vestibular
de I nverno da ACAFE, que
este ano será realizado de -,

17 a 20 de julho. Para fa- ,

zer a inscrição os candida-
tos deverão, dirigir-se às a

gências do BESC de Floria
nópolis, Tubarão, Criciúma,
Itajaí, Joinvifle, Blumenau,
Lages, Concórdia ,e pagar
a taxa de Cr$ 2 mil 475.

* Um Golf Diesel, sem i
automático, que faz a mé
dia de até 25 km por litro
de combustível é- o novo

produto das pesquisas avan
çadas desenvolvidas pela
Wolkswagen visando o a- ,

perfeiçoamento dos moto
res. O protótipo tem a _

transmissão semi-automáti
ca, que inclui' um 'câmbio
longo, com três marchas
normais e uma quarta des
multiplicada, semelhante à
caixa de mudança ofereci-da
,opcionalmente nos Passat,
Voyage e Parati brasileiros.
A inovação principal está na

embreagem, que é automá
tica e dispensa o pedal. As
sim, no carro experimental
da Volkswagen, o rnotoris- ,

ta muda normalmente de
marcha sem utilizar a em

breagem ..

>I< ,o Secretário de Cultu
.ra do _MEC, Marcos Vrn'i
cios Vilaçe, anunciou que,
de acordo com as diretrizes
do Governo voltadas para a

_ valorização do patrimônio
cultural brasileiro, está sen

do Jeito um trabeiho junto
à Organização das Nações,
Unidas pera Ciência, Edu
cação e Cultura, (Unesco),
visando ainda este ano: a e

leveção.das Ruínas de São
Miguel, no município de
Santo 'Ângelo, no Rió Gran
de do Sul, à categoria de
Patrimônio Cultural' da Hu
manidade, já conquistado
pelas cidades de Ouro Pre
to, Minas Gerais e Olinda,
Pernambuco.

* A 'Secretaria da Saúde
está ultimando os prepara
tivos para o 1.° Dia Nacio
nal de Vacinação Antlpollo-:"
mielite deste ano, dia 11 de
junho, sábado. Para tanto,
iá realizou reunião com to
dos os coordenadores dos 6
Centros Administrativos Re-

'

gionais de Saúde e com os

chefes de seções técnicas,
para repassar os aspectos 0-

oer-acionais e discutir' todas
as possíveis dificuldades em

função da crise financeira,
como verbas para combus
tíveis, obtenção de viaturas
e outras.

* Este ano a Secretaria
.da Saúde tenciona vacinar
600 mil crianças menores de
cinco anos. q número de
postos de vacinação previs- I'to é de 6.800,' entre fixos e

Ivolantes. A segunda campa
nha acontece, dia 13 de a

gosto.

100 mil já estão perdidas.
A estimatiVa é dá Cepa/SC
Comissão de Planejamento
Agrícola de Santa Catarina.
Quanto ao arroz, este ano
o Estado terá uma colheita I

11 % 'acima da obtida na

safra 1981/82, devido prin
cipalmente a boa produtivi
dade da 'lavoura de sequeiro,
que no ano passado foram'
seriamente afetadas pela, se-

'

ca de janeiro. Das lavouras
irrigadas, restam colher ain
da em torno de 20% da
área.

* Na Secretaria da Asso
ciação, Comercial e Indus
trial deJaraguá do Sul es

tarão a disposição das em

presas da região, até o pró
ximo dia 30 de junho, "For
mulérlos de Inscrição no

Cadastro de Fornecedores,
do Departamento Central de
Compras", que poderão ser

usados pelas empresas in
teressadas em se inscrever
como .fornecedoras do Esta
do de' Santa Catarina. O
Formulário em questão vem'
acompanhado, de exemplar
da Portaria n.O 001/83, do
Departamento Central' de
Compras e relaciona todas,
as exigênciàs a que devem
atender as empresas ínte-.
ressadas.

I

'" Acabam de ser colhidas'
as últimas parcelas, 'de um

total de 25 unidades de-,
monstrativas de arroz irri
gado Implantadas em con

junto entre pesquisadores da
EMPASC,' técnicos da ACA- �

RESC e agricultores catarl
nenses. Neste

_
trabalho, ,em

que se procurou mostrar
aos orizicultores dê Estado
as vantagens em se plantar
sementes recomendadas pe
ta pesquisa, foram obtidas
'produções que surpreende
ram técnicos e agricultores
pelos altos níveis que foram
atingidos.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS METALORGICAS, MECANICAS E DO

MATERIAL EUTRICO bE'JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇAO

O SINDICATO 60S TRABALH,ADORES NAS INDUS
TRIAS METALURGICAS"MECANICAS E DO MATERIAL
ELETR ICO, DE JARAGUÁ DQ SUL, .convoca todos os tra
balhadores da METALÚRGICA ERWINO MENEGOTTI
LTDA., 'pera Assembléia Geral Extraordinária, a reali
zaf!se no dia 20 de maio de 1983, às 17 horas em pri-

-

meira convocação .ou em segunda convocação uma ho
ra após, na Seele do Sindicato dos Trabalhadores nas'
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elé
trico, à Rua João Planlnscheck n.O 157, em Jaraguá do

ser.

1." - Análise e votação por escrutínio secreto da
.

PROPOSTA DE ADITAMENTO AO ACORDO /

DE REDUCÃO DA JORNADA DE TRABALHO
firmado e'ntre o SINDICATO DOS' TRABA
lHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGI
CAS, MECANICAS E DO MATERIAL ELÉTRI
CO DE JARAGUÁ DO SUL e a METAlURGI
CA ERWINO MENEGOTTI lTDA.

Jàraguá d� Sul, 16 de maio de 1983.

CELSO S. MEDEIROS
Presidente

-

cristais, violões e artigos finos para
presentes, em todas as

ocasiões é com o

"', LANZNASTER
O S,EU RELOJOEIRO

.que tudo lhe faz para servir bem.
Fica na Mãrechal Deodoro, 364

Relógios,

INSTALADORA EL�TRICA ANDRADE Ltcla.
�------------�

Instalações e MOl1t�gens Elétricas em Geral

Prédios, I ndústr ias, Residências
reformas, consertos, manuten

ção de luminosos e ar condi
cíonado.Tnsteleçêo de som am�

,

biente.
.

KLAUS PJ;TER JANSSEN
\ ADIMIR ANDRADE

,/ Av. Get, Varg/as, 659, Telefone
(0473)·72-1635. Rua Leopoldo
Augusto Gerent, 135.

Jaraguá do Sul - Sta.i Cetarina

, .. � '-7--'- -_ ........2 esrrG-

r' ,

AGORA EM JARAGUA

Clinica Dr.-Jorge Luís
Camargô lnchauste

- CIRURGIA ,GERAL
PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO ,INTESTI
NO GROSSO)

- GAStROENTEROLOGIA

- 'LAPAROSCOPIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�

.

.I ração dos 25 anos da
�

B�n-
,

.

dinha Auro�a, de Rio Ceho
Soroptimistas da1quela cida-' l l. Um gra'r'lde 'eh�ontro so-

. de. Forá';; mais de quarenta cial está proqramedo pera a
modelos -exclusivos do estl- Spéieda�Alvorada com "'Os
lista �,' rpodallsta.Luiz Av<. ·'Montanari". ·2}. Mais" de
gusto,

.

quê inclusive coorde- clnqueâta senhoras e senho-
nou o .desfile. A rende da rltes, para manter a forma,
promoção foi. para o Lar dos préticarrr ginástica,

.

sob a
Velhinhos de Rio do Sul. orientação da Profs. Edi,

FOI SUCESSO ';_ O Ba. nos Colégios São Luís e Di-'
zar da Pechincha; reaJizadõ vina Providência, às 2as. e

.pela Casa da Amizade, for� 4as. e às 3as. e 5as. .feiras.
mada pelas esposas de rota· 3). ,A Sra. Ewa Id, esposa de
rianos, teve súcesso total. A Ivo, recebeu amigas para um

receptividade
-

foi 'tamanha lanche, quarta-feira
.

ii tar-
que heuve pedidos para rea- de- 4). Dia 24, terça-feira,
lizá-Io mais �míude. Segun- quem recebe é a Sra, Hllda
do � presidente Ve!,� Ma.r� Grubba' Meister, pera um
catto, a' Casa da Amizade lanche. 5) Assumiu terça-
deve realizar ainda este ano

., feira; como
.

promotor' de
outro Bazar da Peehlneha, ,I Justiça Substituto da 2à.
em data· a ser ainda deter- Vara da Comarca de Jara-

, ·minada. Apesar do� baixos guá d0 Sul, o Dr. Humberto
preços c�l?rados pelos arti. Viei·ra. Desejamos

.

que s,e
gos à venda, a arrecadação sinta muito cem em nosso

chegou a Cr$ 1.25 mtl, que meio. 6).. O empresário
serão doados a Ação Soçial Edson Dornbusch, .

assume

e Associação Assistencial pa- dia 17 de j unho, a presldên-
ra

.

Idosos "!-ar das Flores". cia do Liens Centro. no lu-
De parabéns as damas rotá- gar do amigó Kitto Ba�to��'

'DOMIN�OS 'E IDA CHIOQINI - 50 ANOS DÊ
.

.

'. VIDA MATRiMONIAL'
"

.

COM O SECRETÁRIO
Na terça-feire, a' Chefe da
Divisão de Admlnlstreçãc de
Pessoal da 19a. Ucre, Marisa
Reis Gumz, participou, em

Blumenau,- de um encontro

,

com os chefes de pessoal
das 19 Ucres e na quarta e

quinta-feire, a Chefe da Di
visão de Inspeção Geral, E
deltrudes Barg' Ristow, a

companhada de uma técni
ca, tömou parte no treina
mento sobre críticas e pro
cessamentos de dados edu
cacionais. Em ambos os en

contros, marcou presença o

secretário da Educação Moa
cir Thomezzi,

sais da nossa sociedade des
locaram-se Cl Joinville,. par"
l=F.'stejar o aniversário nata

lfoi" da Sra. Maura Schnei
der Wiest, esposa do empre
sário Jamiro Wiest. ß: Maura
os nesses parabéns pela ida
de neva,

lila. CONFAMA - Acon
tece neste 21 de ma ia, em

Rio Negrinho, a fila. Con

fraternização
_ da Famllla

NOVENTA ANOS --- No Marqúardt (CONFAMA),
'próximo dia 24 de maio, muito tradicional em Jara-

completa os seus bem vivi- ouá do Sul e toda a região ..

dos 90 anos de idade, a ve- Essa' confraternização é bi-
neranda senhora Erotidés anuale Cl programa marca

Outra Haffermann. O extra- para as, 20 horas bênção à-

'ordinário a.contecimento se- todos os, familiares e horne-
rá festejado nes�e domingo, neoens na Ig'reja Evangélica
no Baependi, com a presen- Lutherana ei às 20h30, janc'
ça de todos os seus fami- tar de confraternização na

liares e dia 24, sua neta,. Ja- Sociedade Musical Rio Ne-
ne Haffermann Breithaupt, qrinho. Daqui, vários mem-

esposa do empresário Bruno bros da Família Marquardt
Breithaupt, prestará heme- vão marcar presença em Rio

nagem It sua avó. Juntamos Negrinho.
as nossás homenagens a D. "FUTEBQL SUíÇO ___:_ Do
Erotides, com votos de boa vice-presidente de futebol de
saúde.

.

salão e suiço·. do C.A,. Bae-
EM CONCíliO .;_ Mais de pendi, José Cildo Kuhn,

.

a

300 líderes da Igreja Evan- coluna transmite recado aos

,gélica Luterana do Brasil associados do azurra de que
I
estarão reunidos em' Floria- até 31 de maio poderão ser

n6polis, no período de 26 a feitas inscrições com o pró.
31 de maio, em Concflio orle ou na seeretarla, para o

Nacional comemorativo dos III Torneio Interno de Fute·
500 anos de .nasclmento de boi Suíço. Tá dado o reca-

Martinho Lutero. Entre te- doI
mas da atualidade nacional, REGINA E MOACIR.-os participantes do encon- Está marcado para as' 19h
rro vão examinar o tema do dia 0;3 de junho, o 'enla-NA Igreja no contexto polí- ce matrimonial dé Reqiriatico e econômico". A Igreja Spring'mann e M0acir Zan-
Evangélica Luterana, reúne, qhelini, na Igreja do Esoíri-
hoje, mais de 200 mil famí· to Santo. Praça Getúlio Var-
lias em todo o Brasil.

.

aas,. na Capital. Regina é fi-
À CURITIBA - Não forain lha do Dr. Fernando A.

poucos os torcedores jàra. Springmann e de Yara Fis-
guaenses e da região que ruo cher Springmann 'e ;Moacir,
maram, por conta própria de Marcelino e Lourdes Len-
ou através de ônibus,·a 'zi Zanghelini.
Curitiba� domingo passado, BEIRA RIO _ Ontem à
para assistirem Atlético e noite. com sucesso, o. Beira
Flamengo, no '�Couto Perei· Rio Clube de CamDO promo-
ra", vencido pelo Atlético

VêU com o Conjunto 4a. Re.
por 2 a O. Mesmo com a tfencão. o seu baile de ani-
derrota, a classificação do versário e para outubro, na
Mengo foi devidamente co· abertura da temporada de
memorada.

,/ , piscina, o clube contratou o

CAIXA ECONOMICA - _ maqnífico· Braziliam Show
As obras do novó prédio da Superstar, de São Paulo, que'

.
Caixa Econômica Federal virá acompanhad.o do ean·

filial de Jaraguá do Sul, es- tor italiano Toni An_geli, o
tão dentro do cronograma mesmo ã�le 'dias atrás este-
e devem estar terminadas no ve no Baépendi. Este será n

fi,nal de 'outubro. Quem a- maior 'ac:"..,tedmpnto, soei ... '
firma é a gerente Maria Re- do 8'!_<,). do Beira Rio. elUe iá,
gina de Araújo. A nova a- tpm orotJr�m.",d" .,,,,r.;, ?.4 ri"!
gência, na Gumercindo da i�"ho. h;>ilê tínko iuninf\
Silva, terá mais de 1.600m2 com 80s Galooeiros".
de área iconstruída.

MAURA WIEST - Na noi
te dé quarta.feira, vários ca�

rASÓRI(,\C; NA MATRIZ -
.';;1') o<: �",('1I1;ntps- o<; r,,<:,,_

mentos de hoje, na Matriz

,São Sebastião: 10h- Paulo
"Miranda' e Diucélia Dlniz;
16h- Rudibert Roweder e A
na Elisa Roweder; 17h- Luiz
A. Ronchi e Teresínha da
Rocha, Osvaldo Borchardt e

Teresinha Seidemann, Paulo
Oemarchi e Iria Friese, Zoni
Cristofolini e Valéria, Rah
ná: 18h- Dorival do Carmo

.

e Maria R. .. Ribeiro e, às 20h
Adolar -Os.valdo .Steilein e

Evanilde Nicholetti. Aos nu

bentes, felicidades!
REDE CONVIDANDO - A

C::"'l. Ulian Colin Gomes, via
coluna, está convidando se

nheras da sociedade [ara
guaense, para o desfile de
modas Alfred, na Sociedade
Harmonia- lyra, em Jelnvll
Ie. !)romoção da Rede Femi·
nina de'Combate ao Câncer
da vizinha cidade. Será dia

.

-.,,_.

25, começa às l51l e haverá
ser-tele de brindes. Os caro

rões custam Cr$ 2 mil'.
, ARSEPUM =.,. Os quase
500 servidores municlpals
de Jaraguá do _Sul, eleqeram
dia 1Q, a diretoria da ARSE·
PUM - Associação .Recrea
tiva dos Servidores Munici
pais, fundada em 1974, mas
que, desde 1977 não mais
funcionava.' Para a presidên
cia foi eleito Cláudio Vicen
t,e Winter (foi o 1.° presi
dente), o presidente de hon
ri) é o prefeito Durval V�
sei, vice-presidente Alfeu Pe
ters, diretor' executivo Ivo
Konell. 1.° secr. Renato José
ßortolini, 2.° secretário Hi
lário Pavanello, 1.° tesouro
Tirso Greqório Staeling e 2.°
tesouro Euclides Vegini. Çon
selho DeliberatJyo: Adejair
BaisaneIli, Renato Hornburq
\li'lldemar Malheiro, André

.
Rosa e Líçlio Bloedorn.

AIJRERT PRESIDE - ci
Cl Alibert Ewald, que' com

Tr'!l'udi' forma um casal sem.
I1re presente nos aconteCi.
mentos sociais da cidade,
"''''Sllrne dia 1.0 de julho' a
presidência do 'Liems Clube
,I"'raSluá .do Sul·Cidade In
dustrial. Comenta·se que a

sua posse será bastante ba·
dala'da, in�lusive com alqu.
mas surpresas. O "Cidade
Industrial" deve empossar
dentro das próximas sema·

nas. trê; �ovos companhei.
r,9s. Clyé 'passarão a integrar
o clube de serviço.

F.M R�O DO SUL - ,�h"l
("Jo. último. em Rio do Sul,
v�rias senhoras da rl;odeda
de iarê1quaense� ràrtic,iY)a
ram de um dedHe oco morl"s
promovido pelo 'Clube das

Úm aeontecimente deveras import�nte a söciedade
lceal comemora "es'te 21' de maio de 1983, que reqls-'
tra 05 cinquenta anos de vida matrimonial do . casal
Domingos e Ida Spézia Chiodini, quê às 10h30, ladeado.
tJ,os filhos, netos e dell)ais fal11i1iares, serão abençoa.'
doe; durante a sánta mlssa, mi Igreja Matriz São

.

·Sebas·
ti�o, de agradecimento por tudo o que, ,..este meio sé:

.

_

CIJlo' de existência em comum, a custa de sacrifícios e

sofrimentos, conseguiram.
".

, '.:� ,
'
-.

Em�l de maio de 1933, em Luiz Alves' (SC), de:
onde ambos são origjnários,' o então jovem casal uniu
se -em matrimônio, de cu ja união 'nasceram os séguin
tes filhos: Hiládio casado com Maria Gonçal'ves, Tere-'
zinha. casada com Moacyr Silva, Çarlos casado com Te
reza·Freiberger., Edi casado com Hiolanda Ramos e li"
máuró casado com, Joseli Araújo. 14 netos e 1 bi.sne,t9.
completa ,e enfeita a maravilhosa existênéi'a do ,càsâl'
jubiJ.ar.
'.'

Domingos Chiodini"é_ o pioneiro na' colistruç'ãQ de
edifícios em Jaraguá do Sul e' hoje, inúmeros deles er·'
guem·se impo.nentes nos céus' jaraguaenses; como se a

desafia'r a natureza. Esse seu pioneirismo merece" in·
clusive homenagem especial do'então prefeito Eugênio
Strebe, de reconhecimento peio seu trabalho. Mas.é!ntes
de ingressar no ramo da construção civil, desempenhou
funções de representante, apQs como cuteleiro e fábri·
ca de chapéus. Ao seu lado, a inseparável' Ida, c�mpa:
nhelra de todos os encantos e desencantos que a vida
traz, ela que sempre dedicou·se com raro zelo as pré'n.

. das domésticas.
Uma grande festa deveria marcar estas Bódas de

Ouro, mas quiz o destino que uma das- irmãs do Sr�'
Domingos par/tisse há menos de dois meses desta f�
liz data, aquela a quem estava' muito ligado 'afetiva�
mente. Mesmo assim, a família se reúne 'ao meio dia
de hoje, no Itajara,

.

para um almoço' de conf.raterni·
l,ação, onde certamente serão alvos de carinhosas ho

. menagens, homenagens estas que fazemos nossas, pois.
aprendemos a admirar, de longa data', o trabalho pres
tativo do casal [)omingos e Ida Spézia Chiodini à comu·
nidade tpraguaense. Parabéns!,
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"

,. �:.' Proclamas da Casamento Ele, brasileiro, solteiro, 0-.
peráric, .natural de Guara
mirim, neste Estado, domi
ciliado e residente em Join
ville, neste Estado; filho. de
Alfredo Albano' e de Nair da
Rosà Albano. Ela, brasileira,
solteira, operária, natural'
-de Massarandubà, neste Es-
tado, domiciliada e residen
te na Rua Joinville, nesta cl
.dade, filha de Olemes Oles
bon da Rosa e de Ida Brüh
müller ela Rosa.

.

'

Áurea Müi'ler Grubbe; 0ficial do Registro Civil' do
1 �� Distrito da Co'rnarca de .Jaraguá ele) 'Sul, gstado de'San
ta Càtarrna, Brasil. Faz saber':qu� compareceram em Car
tório exibindo, os documentos exigidos pela lei, a fim de se.

hàblltterem para oaser, 9S segui!1tes:'
.

[-ditai n.O 13:185 de
"

_ ·DREA :JULIANNE GRAND-
..

11"05-1983. AGENOR JOst :BERG.
RENGEL 'e DOLORES' MA-' Ele; brasileiro;, -soltelro, .

THIAS.
_

.

'''!s'tudante, nª-tural de Joln-
Ele; 'brasileiro,' solteiro, �vnle; nesta Estado, domleis

mecânico, natural de
.

Jara- liado e residente em .Join- Edital n.O 13.194 deguá do Sul, domiciliado e ré-' Nif-le, neste Estado, filho de
.16-05-1983. VILMAR- PEREI-'. sidente na Rua Angelo Ru-: Luiz Roberto S. Franco e oe
RA e NADIR DE OLIVEIRA.bini nesta cidade filho de Ladir Eberhardt Franco. Ele, Ele, brasileiro, solteiro,WáldemirQ Rengeí e. de CI� , brasileira, solteira, estudan- .

carpinteiro, natural de Jara-tilde Witkówski" Rengel. Ela, te, natural de Curitiba, 'Pa- guá do Sul, domiciliado e• brasileira, solteira, servente, raná, domiciliada e restden-: residente na Rua. Leopoldonatural de Pomerode, nesta .te nesta. cidade, filha de Ro-'
Janssen, nesta' cidade, filhoEs.tadó, filha de Victor Ma�· berro Grandberg Filho- e de

. de Raimundo Pereira e de' thias e dé Raulina Mathias.' Lurdes Riedtmann Grand� Olg� Farias Pereira. Ela,Edital n.� 13.;86 dé
.

berg.
brasílelra, solteira, costu-

12_:Ô5-1983. '�NTONIO SER.' Edital n.9 13.1-90 de reira, natural de Modelo,GIO GASPAR e RENILDA,RO- 13 .os. 1983. JURANDIR MA· neste Estado, domiciliada er
• SA

' "
,

.
"

CHADO e CARMEN" SOLAN� residente na Rua Leopoldo", 'Ele, bt'as;'lei�o, solteiro, 0- GE BATISTA. Jarrssen, nesta Cidade, filhaperärló natural de Rio Ne�', Ele,' brasileiro, solteiro, de João de Oliveira e de An-
gro, Paraná, domiciliado e ferreiro, natural de Gaspar, na de Uma.
residente em Vila Lenzt, nl neste Estado" domiciliado e Edital 'n.o 13.195 dedistrito, filho de João Ma, residente em Ilhá da Figuei- 16-05-1983. ARMELINO �S.ria Gaspar e de Claudina Ro- ra, neste distrito, filhó de TAl e MARIA TERESINHA'

drlques Gaspar. Ela, brasl-. Estevam Machado e de Mar- MEURA.feira, sol_teira;' costureira, garida Machado. Ela, hrasi- Ele, brasileiro, solteiro,natural de jaraguá do Sul" �eira" solteira, 'operária,' na- mecânico, natural de Dou-_9omicilia.da e residente em jtural de Lontras,' neste Estác tor Pedrinho, neste Estado,Vila Lerizl, 'neste distrito, .do, domiciliada e resldenta domiciliado e residente eImfilha de Mathias Rosa e de em Ilha de: Figueira, ,neste Santa Luzi.a, neste distrito,'Maria Frelner Rosa. distrito, filha de Francisco filho de Costante e de Linda
Edital n.O l3.18Tde Batista e de Izaltina Batista. Postai. Ela, brasileira, sol-12-05-1983. DILSON BECK e Edital n.o'13.191 de teira, enfermeira, natural de
EVANI KASSNER. 13·05-1983, OTÁVIO KLI:IN Leuro' Mü'IIer, neste Estado,

Ele, brasileiro; solteiro, o- �,:SÖNIA MARIA SCHMitZ. domiciliada e residente na
perérlo, natural de Massa- ." Ele.. brasileiro, solteiro, Rua Florianópolis, nesta ci
randuba, neste Estado-, 'do- -mecânico, natural de" Jara- dade, filha dei Augusto Meu-

, mkiliado e .resldente .. na . ,gl1á do Sul, domiclllado e· -ra 'ê de Olivia de OliveireRua Bertha Weege, neslta·,:c(...., ,residente na RU,a Irmão M�,ura ..

dade, filho de Harry Beck e . Leandro,' nes'ta cidade, filho Edital 1'1.0 13.196 ded� Renilda KieRhoefel Beck. de João Klein e de 'Felecita '16-05-1983. _RENATO SA.Ela, brasileira, solteira, 0-' Freibergerg Klein. Ela, bra- MUEL CENSI e ROSELI AN.peráriaj natural' de Massa- srleira, solteira, industriária, TONIA PAOPITZ.randuba, neste Estado, do- 'natural de Luís Alves, neste' Ele, brasileiro, solteiro, 0-miciliada e' residente em Estado, domiCiliada e. resi- perário, 'natural' de Rio do.
, Massaranduba, neste Estado, dente na Rua Friedrich Wi'- Sul, neste Estado, domicilia-filha de Curt Kassner e: de Ihelm Sönnenhohl, nêsta ci- do e'res'idente na Rua Leo-Valeria \loigt Kassner.

.

- dade, fifha de João Séhrnitz Doido Janssen, nesta cidade;Edit�1 n.O 13.188 de e de Rosa Perei�a Schmitz. filho de Pedro Censi e de
.'c.' >12-05-1983. LUIZ R-ICARDO Edital n.Ó 13.192 de Iracema Maria Censi. Ela,'

:'. DA SILVA e TEREZINHA 13-05-1983. ADEMIR DA SIL- brasileira, soltei;:à, do lar,
VERBINENN. VA e,MARI.EI DAS GRAÇAS _

natural de Campo Mourão,
Ele, brasileiro, solteiro MACHADO DA SllVA.· Paráná� domiciliada e resi-

vendedor' natural de JÇ!ra- Ele, brasil�iro, sol,teiro, dente na Rua Luis Kienen,� � guá do Sul; , domiciliado·.e operário, natural 'de Jara- nesta cidade, filha! de, Heinz
residente nà Rua João Dou- ,guá ·dd Sul, domiciliado e -Paupitz e de Sibil.a Mülle�brawa, nesta cidade, fi·lho de residénte em Jaraguá-Esquer Pé;lupitz.

.

Rubens Manoél da Silva" e do, neste distrito, filho de Edital. n.O 1-3.197 de
•de Maria Fanes da Silva. 'Ela, Teodoro da Silva e de Ama- 16-05-1983. Cópia recebida

.. ·:brasileira, solteira, secreta- lia· Richert da Silva. Ela, do cart6rió de Itaraí, neste
,

"

rfa, natural de Jaraguá do
.

brasileira, solteira, operá- Estado. MARTIN WERNIN" -

Sul, domie,iliada e residente r;ia, natural de lages, neste GHAUS e MARIA CONCEI-
. n.a Ruà Epitácio. Pessoa, nl Estado; domiciliada e resi- ÇAO PEREIRÀ.

, .',çi;âade, filha de Alcebiades . dent� em Barra elo Rio C�r- . Ele; brasileiro, solteiro,Äbela�do Verbinenn e de 'ro, neste distrito,' filha de 0-, industr"iário,' natural de Jo-
'. '�ildêl 'Rabach Verbinenn. ,dilio da Silva e de I'raéi' Ma- inville,. nest� Estado, domi-

Edital, n." 13.189 de c�ado da Silva., ci-liad6 e residente nesta ci:"
f

1�-05-'1983. Cópia réceb'ida "Edital n,O 13.193 de dade filho de Geraldo Wer-
do ca�tório de Joinville, nl 16-05-1983. FRANCISCO AL- �inghaus e de Lilian Wernin-
EstadO: CEZAR AUGUSTO E- FREDO ALBANO e ORACf

/

qhaus. Ela, brasileira, soltei-
BERHARDT F�ANCO • AN· DÀ ROSA. rat estudante, natural de

ltaje], neste Estado, domici
liada e residente em Itajaí
neste Estado, filha· de M�
noel Antonio Pereira e de
Léa Mariaaa Silva Pereira •

Editál n.O 13.198 de
17-05-1983. ALÇOUGUI'R JO.
SÉ ERSCHING e ELZIRÄ
KUPAS.

,

INFORMATIVO�
eSCOTEIRO

'Ele,' brasileiro,' solteiro, .

operárw/ natural de Jara

guá do Sul, domiciliado e

residente em Vila Nova,
neste distrito, filho de Os
waldo Ersching e de Gertru
des Haffermann Ersching.
Ela, brasileira, solteira, cos
tureira, natural de Massa'
randuba, neste Estado, do
miciliada e residente na-Rua
25 de Julho, nesta cidade,
filha de Carlos Kupas e de
Frieda Kupas.

E para que chegue ao co

nhecimento' de todos, man

dei passar o presente Edital,
.

que seré publicado pela im

prensa e em Cartório, onde·
.

será afixado durante 15 dias

COMUoNIDADE
EVANGtsUCA
LUTERANA DE

JARAGUA DO SUL

CONVOCAÇAO
.

Assembléia .Geral
Extraordinária

-.

Néste final-dá-semana,
domingo,22 de maio, o
G.E. Jacoritaba, realizara
a Alcatéia de Lobinhos,
uni passeio a Blumenau.
Naquela cidade, visitarão
pela manhã o Aero Clu�
be Quero-Quero e passea
râo de avião, para, à tar

de, um giro turístico pe-.
lo centro e até o Refú-;
gío, a fim de conhecê-lo.
Já a Tropa Escoteira, a.

partir das 21 horas deste
sábado (21), fará uma

,

jornada noturna. O acem-
·

pamento previsto para a

mesma data foi adiaelo,.
/ em razão do mau tempo,'
que prejudicou a prepa- '

ração pare o evento. Tal
acampamento realizar-se- .

á dias 04, 05 de junho,
em Campo_Alegr�.

A Aventura na Ilha de
Brownsea (conclusão)
Baden Powel; dias mais
tarde, remeteu mais con

vites à Companhia Bour- .

nemouth, da Boy's Bri
gade, solicitando que 3
de seus rapazes acam

passem com ele (rapazes
de escolas secundárias,
granjeiros, filhos de ope
rários, etc.). Os convites,
para ir ao acampamento
foram aceitos com, muito
entusiasmo por todos.

São convocados' todos os

membros votantes das Pa
róquias Apóstolo Pedro, A
póstolo Paulo e Apóstolo
Tiago da Comunidade' E
�ngélica Luterana de Ja-

, raguá do Sul, para' reuni
, rem-se em·Assembléia Ge�
ral 'Extraordinária à reali-

_ zar-se no dia 11 de junho, _

às 15h em primeira e às
.

15h30mil) em segunda con- .

vocação, no Salão Comv- -

nal à Rua Prof. Esthéria'
Lenzi Friedrich,' n.O 78, nl
cidade, . para deliberarem
sobre a seguinte

.

ORD,EM DO DIA

1. Ànálise c!a �i.tu.ação eco

nômica-financeira .

,do
Hospital e Maternida

. de '"Jaraguá"; �

2. Assuntos diversos.
'

Já.raguá do Su I, 17 de
maio de 1983.

"

No. entardecer de .. '.'

31.07.1907, todos os

participantes do que vi-
-

ria a ser o primeiro /a

ca�pamento' de escotei
ros do mundo haviam se

reunido na Hha de Bro·
wnsea. Por sete dias Ba
den-Powel trabalhou com

os rapazes experimentan
dó 0-ql1e ele chamava seu

·

projeto de .escotismo e

do qual obteve excelentes
resultados. Hoje em dia,
cónsideramos este "A-

·

campamenta. Experimen�
tal"'\como berço do. Mo
vimento Escoteiro, orga
nizado totalmente. à par
te do militarismo. Co_m o

êxito alc-ançado neste a-
:

campamenta, Baden Po-
·

wel escréveu um livro
"Es�otismo para Rapa
zes" e tal publicação des
pertou o mais' vivo inte
ressé tanto nos rapazes
-como em ãdiJltos. Foi' daí
que Q escotismo se difun
diu por todo o mundo.

"Sempre Alerta.:. o

Melhor Possível". (M.K.)
-

IVO OECHSLER - Presiden
te da Paróquia Apóstolo
Pedro; INGOMAR SCHON
KE - Presidente- da Paró
quia Apóstolo Paulo; GUN
THER PASOLD - Presiden
te da ParóqUia Apóstolo
Tiago.
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ANIVERSARIANTES

Fazem anos hoje: 21

Sra. Tereza Buerger, Sra.
Maria Roseli Teixeira, em

Jlle.; Sr. Hilbert Rowe, Sra.
Ana Maes, Sr. Osmar BQrto
lini, Sr. Norberto Wackerha
_gen, Sra. Naima Ehlert, Sr.
Emil Siewerth, Márcio_Horn
burg.

"Fazem anoS domingo
Sra. Sílvia, esposa _

de
Heins Blosfeld; Marcos Ha
roldo Ristow, Waldemiro
Ponticelli, Sra. Sílvia Ivone

K. Kaiser, Sra. Tânia Krause
Mirian Sasse,

'

Danlelle Ma-
o

ria Espezim, Srta. Karine

Kuchenbecker. Andressa A
lessandra da Silva.

Dia 23 de maio

Sr. Bráulio Bruhns, em

Joinville; Sra. Adele Todt

, Klitzke, na Estrada Nova;
Sr. Luiz Mário Bortolini, Sr.
Nivaldo. 'Bruns, Sra. Edla

Friese, Otília R. Narloch,
Margit K. Rove, Soneide Ma
ra Pommerening, Jordana
Beatrice, filha de Wilson

(Beatriz) Schäffer; Sra. In

geburg Engler, Emalse Ma
ria .Krause.

Dia 24 ;de maio

Sr. Francisco Pedroni, em
Curitiba; Sr. Frida Janssen

"lIey, em Jolnvllle; paulo
Gruetmacher, Eleonai Amá
biles .Oestreich, Cláudia Eu

phília Cardoso.

Dia 25 de maio

Sr. Leonardo Kreutzfeld,
Doralice da Costa Vieira, em
Guaramirim; Sr. Francisco
Carlos Peixer, Sr. Mário Sér

gio Peixer, Sra. Relí Mara
.. \

de Oliveira Trapp, Augusto
Tomelin.

Pia 26 de maio
"-

Garotinho Wilmar Wit,..

kosky Júnior, Wander Meier
na Barra do Rio Cerro: Aris
tidés Adolar Moretti Júnior,
Sra. Carmem Brandemburg,
Srta. Arlete Gerent, em As

torqa-Pk.: Sr. Lincoln Ris

tow, Sra. Ma!ly Marlene
Gonçalves Pieper, Sra. Feio
mena Schmitz Gonçàlves,
José Eduardo Gomes.

Dia 27 de maio

Sra. Irene' Lafin, em Ne
reu Ramos; ,Maria (ris Pres

tini, Lourdes Liermann, em

Joinville; Sra. Elsa
.

Harbs,
Aurea Luzia dos Santos, em
ltapocuzinho: Marlo Júnior,
filho doDr. Mario (Jandi
ra) Sousa; Sr. Ernaldo Bar
tel, Nilsa Maria Llpplnski.

Rafael" filho de Valdir
. (Alice) da Costa; Fernando,
filho de João (Ivone) Silvei
ra.

Dia 16 de maio

Regiane, filha de Rudi
(Rovena) Buttendorff; Da
niela, filha da Mário (Adá-

Antônio, filho de Antônio
(Izabel) Serenini: Marcelo,
filho de Valdir (Maria) da
Cruz.

Dia 13 de maioDia 09 de maio lia) Gueths.
NASCIMENTOS

Luciano, filho de Galdino
(Valéria) Eger; Simone, fi�
lha de Hélio (Edenir) Assis;

..

Rafael, filho de 'Raul (Rosi
méri) Horongoso.·

Jair, filho de Hercílio
(Maria) Formigari; João, fi
lho de Ademir (Dulsi ) Oen

ning; Daiane, filha de llde
mar (Maria) Fröhlich; Luís,
filho de Alcir (Tânia) Pra
di.

Dia 15 de maio

'",

Dia 1.0 de maio
Gustavo, filho de Gilber

to (Guereth) Nlcolodell i. ,

Dia 02 de maio
Diego, filho de MárIo (Ma

ria) Lüdtke.

Di.a 10 de maio
Andressa, filha de Man

fredo (Vani) Hentschel. Dia 14 de maio

- Dia 03 -de maio o

Ivo, filho de Ivo (Nilva)
Feiler.

.

Dia 12 de maio
Marcelo, filho de Silvino

(Eliane) Maria.

) ,

Obrigado,Agricultor,
. por seu tr�b!llho,' ..

por sua conflanca
e por4 grandes_safras.

Pelo 4� ano seguido,
o Brasil colheu a maior safra de
grlos da sua história.

.

.

Quem fez isso foram os
produtores rurais, heróis que

.

acreditaram na terra, em seu
trabalho e no seu País.

A eles, o Governo estã
dandó a cada ano mais apoiO,
em dinheiro e assistência .

técnica, além de incentivar a
.produtividade e garantir os
preços. '

,

Com a união dos
produtores é do Governo, O

'.
Brasil vai produzir cada vez
mais alimentos, pará superar
seus problemas emelhorar as
condições de vida deinosso
povo. MINI$T�RIO DA AGRICULTURA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aumenta vo'liJme dOe pedidos
da edilidade

Deu entrada - na Câmera
de Vereadores, projeto-de
lei que reajusta pensões con

cedidas a viúvas de ex-ve

readores municipais, que a

tualmente percebem 80%
do salário mínimo regional.
Com a aprovação dó proje
to, elas receberão duas ve

zes e meia o Maior Valor de
Referência, ou seja, mais de
Cr$ 40 mil. Outros projetos
denominem vias, públicas:
Egídio Vicente de Souza (de
autoria de Jose Gilberto Me
nel ), Carlos Oechsler (avô
do vereador Luís Alberto
Oechsler ), João Sansan e

Dietrich Borchers (de auto

ria de Atayde Machado).
Ainda do vereador �tayde

Machado, solicitação de vo

_tos de pesar a-família do Sr.
Antônio Ribeiro, pelo fale
cimento de sua esposa, Ro
sália Ribeiro, De Menel, pro
vldências ao Executivo para
que a coleta de lixo seja es

tendiçla a Nereu Ramos, pe
lo meno� uma vez por se

mana. Do mesmo 'vereador,
proposição para que seja es

tendido o períq'1etro urbano
até' o campo do Sertanejo,
nö Rio Molha, onde dezenas
de m�radores possúem lotes
e não podem escritu(ar, pois
pertencem ao Incra; neste

/ sentido também, o vereador
Arr)oldo Schult solicitou es-

,
I

tudos pare que' ou-tros balr
ras sejam atendidos.

Já Or i v.!l. I Veqini solicitou
a construçãocde um trevo

no final da Getúlio Vargas
com a Coronel ' Bernardo
Grubbe. Pediu igualmente
ao E�écL!tivo estudos

, para
aquisição de uma área de
terra para construir o, novo
Cemitério Municipal, uma

vez que o 'atual acha�se qua
sê todo ternado. Finalmente,
Lauro Siebert reivindicou a,

colocação de um, teíefone
público (orelhão), nas ime

diações da 'Malwee,
O Legislativo aprovou o

projeto, que denomina de .

, Manoel Luiz dá Silva, a rua

172 dó perímetro urbano,
Enquanto isso, o vereador
Errai kretzer tornou a le
ventar dois' assuntos ante
riormente comentados pelo
próprio: melhoria no acos

tamento "da SC;-301, onde os

cicli�as -não têm' mais' con
dições de tr'afega�, em" Cer

tos trechos" tendo de usar

a pista, o que represellta pe-'
rigo iminente; Errai cobrou
também' as melhorias solici
tadás na rua Waldemiro
Mazurechen e solícifou ao

fxecutivo exames 'constantes
ni! ,ponte pênsil' d.a Ilha da
Fiqu�ira (a maior do Esta
do).

'

Caixa inicia pag,amento' dO'
140. salário

I,

,

Desde ontem, dia 20, a

Caixa Econômica Federal'
está pagando o 14.0 salário
aos participantes do Progra
ma de Integração Social -

PIS, aos que nasceram no

mês de maio. O atraso no

início do pagamento, que
normalmente é féito no dia
13, foi devido a emissão dos
carnês com o novo salário
mínimo. Recebem o 14.0 os

participantes que, foram ca

dastrados até 78 e trabalha
ram em 1981. O pagamento
do PIS referen'te ao ano ba
se 81 encerra-se no dia 30
de junho; em julho, a CEF
inicia o pagamÊmto do ano

base 82.
As filas par:a o recebimen

t-o do 14,0 nà agência local
da Caixa começaram, mas

são menores das de anos

anteriores, É que a CEF fir
mou c9nvênio com as em

oresas permitindo o paga
mento no local de trabaího,
consequentemente diminu�n
do Cl movimento. Cerca de

_ 15 empresas de Jaragua do
Sul mantêm, c0!1vênios com

é! Caixa, Econômica Federal,
permitindo melhorar em

mui,to o !ltendimento ao

público. Para receber o 14.0
salário o' par'ticipante ,deve
apresentar a, carteirq pr:o
fissional e comprovante de
cadastri'lmento do PIS,
O valor corresponde a um

salário minima regionâl,
'Cr$ 34.776,00, Têm direito,
ao abono todos os' partici
pantes cadastrados de 1971
a 1978 e que recebem men�

salmente até 5 sàlários m.í
nimos r.eglonals. Quem foi
cadastrado até 1'980' e não
tiver' direito aó' 14.0 poderá
receber os rendime,ntos, que'
se não forem' retirados, se

rão caoitalizados. O capital
s6 poderá ser reçebido nOs

'seguintes casos: 'aposenta
ddl'i�, por tempQ de serviço.'
e invalidez, reforma Ou

t-ransferênciCl 'pa�a a r�serYa
remunerada, casamento e

morte do participante,

,Notícias de Gu CAJJA faz Dampanha
do A'gasalho

-

"Duque de Caxias" tem
nova diretoria

-

PRt:FEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA

Edital de Tomada
de Preço N°. 04/83

A Prefeitura Municipal de Berra" Velha-SC, torna

público para conhecimento dos interessados, que fará
realizar no dia 25 de maio de 1983, às, 10 (dez) horas,

<

no etlifíCio sede desta Municipalidade, Tomada de Pre
ço, para -aquisição de tubos, lajotás e meio-fio 'de con

creto.

O Edital completo, como também maiores infor
mações a respeito, poderão ser obtidas na Secretaria
de Administração, sito a Av. Gov. Celsa Ramos, 198,
de sequnda a sexta-feira, das 8,30 às 11,30 horas e das
14 às 17 horas, estando marcada a entrega e a abertu
rã das propostas para o dia 25 de maio de 1983, às
10 (dez) horas, na sede desta ,erefeitura no endereço
acima."

Prefeitura Municipal de Barra Velha, em ,16 de
maio de 1983.

VALTER FRANCISCO REGIS
Prefeito Municipal

O presidente do Besc, Carlos,
ciou quinta-feira, dia 19; f3rogra
diretores e técnicos do banco e d
culadas ao Sistema Finánceiro Es
municípios 'do Estado. Apoiadas
Besc em cada um .des 198 munlc!
.Estado, essas, vis�tas,-,deÚinadas a

política, serão- procedidas por 40
retores � 20 assessores do, banco,
sas.

sas vin
todos os
ncias dö

i�terior do

o Grupo CAJJA (Comu
nidade Ativa de Jovens Ja
raguaenses). movimento jo
vem da P-ar': '1uia São Sebas
tião, está fazendo uma cam

panha do a.gasalho para que
haja me.nos frio neste in-
'verno" àqueles desafortuna
dos. Qu.al,quer' tipo de aga

, salhe serve, desde cesecos,
'camisas, calças, meias e

shorts, rou-pas íntimas e sa

patos, que. serão post-erior-

SINDICATO DOS TRABALHADORES
RURAIS DE JARAGUÁ DO SUL'

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Pelo 'presenrte Edital ficam convidados todos' os

Assodados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Jaraguá do -Sul,-'em pleno gozo de seus Direitos Sindi
cais, a se reuniré'rfl em Assembléia Geral Ordinária, no

'próximo dia 31 de maio de 1983, às 8 horas da ma

nhä, em primeira convo.cação e caso não haja número

legal, 'hàverá uma convocagão para uma após, 'isto' é,
às 9 horas do mesmo dia e local, com qualquer nu- '

mero de Associados presentes, a qual será realizada'
no Scilão do Posto Agropecuário, ,sito à Rua Waher
Mãrquardt, nesta cidade de Jaraguá do Sul, para de
liberarem sobre a seguinte ordem do dia:

,

a: Leitura Discussão e Votação do Relatório da Dire
toria çlo Sindicato, relativo ao exercício de 1982.

b. Lehura Discussão e votação do Balanço Financeiro
e Patrimonial do Sindicato, relativo ao exercício
de 1982, bel11_ como o parecer do Conselho Fiscal.

c, ' Assuntos Diversos do interesse da classe. '

Jaraguá do Sul, 19 de maio de 1983.
Hilberto Fritzke - Presidente

A primeira, visita feita por Pas
sessor Genésio Svene Joi aos muni
Garuva, Schroeder, Guaramirim ,e,

feira e ontem, A visita a Schroeder
na agência er às 9h3{)min, houve
turé. com, [lderanças comunitárias
às 1,1 horas, Besc de Corupá, sego'
presas, de reunião com empresárf
nitários; à tarde, visitou' o Besc

'

Energe e a Raja e, às 17, horas,
ranças políticas; comunitárias e e

, Ia de reuniões da Prefeitura Mu'
município; através .do prefelte José,
rnistiu algumas relvlndlceções.

'

"RÓ-CRIANÇA ,

-

.Na quarta-feira, as Sras. Re
Kleine, esposas do prefeito e vice

participaram, em Mafra, de um

Ângela Amin" na oportunidàde em

para esta região, o Prö-Criença, 'al
,inteiramente voltada pare o- pr
uma ,atenção mais direta à criança
cipalmente àquelas que 'não atingir

,

nos de idade ... O prefeito Aguiar,'
dade principal � da participa-ção d
guaramirenses naquele encontro,
,Iher subsídios, para implafltá-Io ta

mirim, "pois consideramos suma'

que todas as pessoas, independente
" lítico-partidária e religiosa, se:engö'

"

",ç�a:",:
, Ó Chefe do Executivo ,de Gua

raG extremamente importante-a SUl

,do vi�e-prefeito Victor Kleine, no
formação para,Nov,os Prefei tos reali

,

mês, ,em Florianópolis, ocasião em

relvindiCàçõ�s encaminhadas ãn
, verno do Estado, principalmente
lacionam as atividades mais premen
qe.

lere o as

Joinville,
, quinta
eu às 8h,
na prefei-

ramirim,
com O.

,

lançado" '

datadesc'

Tomou pesse quarta-feira
à noite, nó sesi, com o de
senvolvimento de uma vasta

prograrryação, a nova direto
ria do Centro Cívico Eseoler
"Duque de CexiasfÍ, da Es
col. Bási� "Roland Harold
Dornbusch". Como presl-
'denté foi.empôssado Jorge
(Silberto We1nfurter, viC�
presidente Moacir ,FeUpe
Kath, Secretário Renato Car
los da SHVfl, 2 ..* secretário
EHzabete Karilla Meier, te-

•

--AUREA MUEI.,LER GRUBBA..
Tabeliã Designada e Oficial do

, Regisb:> de Protestos "

E,DtTAL
, 'Pelö presente Edital de citação pedimos aos se

nhores abaixo reladonados que, compareçani ein nosso'
Cartór,;'> para tratarem de assunlos de seus Interesses:

'

,'ADAIR-HOFFMANN, Rua Ceará, 362 nesta. ANA
CAMARGO NARDELLI, Rua Santa' Luzia, s.n'., nesta"
_AUGUStO RAINIAK, Rua n ae Novembro, 361, Massa.
.randuba. CLOVIS, LUIZ WENK0LZ, Rua Adelia Fischer,
sn" nesta., HibBERTO GEI�LER/ E�trada Jaraguazinho,
s,n", nesta. H�QROAK UMETSU;.R",a Theodoro Rodger,
247" nesta,., �RENç DE JESUS MÀSSANEI RO, Rua Anta

n,io-Ayroso, s,n:,',nesta. PEDRO 'DE SÖUZA, Rua Jose
Teodoro ,Ribeiro, .s.n" nesta: RENATO KRUGER, Estra
da,Rio dg, Luz,; .. s"n" nesta. VICENTÉ ELIEZER PEREI-
'RA" Rua ,DomJngo�, Marques, 72, nesta.

,
"

A�i:ea ,Müller Grubba
Tabeliã Designada

mente distribuídos as pes-
.soes carentes 'de recursos

de Jara!;juá do Sul. Sé você
tiver algum desses agasa-,
lhos, poderá levá-los até a

.Secretarla da 'Paróquia S.'
Sebastião, no horário de
expediente, ou aos 'sábados,
na sala de reuniões do Gru

po CAJJA (fundos da Igre
ja), das 15h30 às 16h55,
até o dia 31 de maio.

soureiro Doraci Goldacher,
2.0 tesoureito Vanderlei
Rumf, orador Rosêne Dalla
bana, 2.0 orador Va ldeclr
Rumf, diretores sociais Jan
dira da Silva e Renato Rumf,
diretores culturais Vender
'ei Müller e Adorival Me
deiros, diretores de arte
Josiane ZarÍghelini e Mada
Lúcia Der.etti e relações p!Í
blicas

-

Max Junkes' e GeO·
'vanne Kachella.

��
MALa&
1"5-a::r;n.n-iili:'-' �'�

, -':4.

MeQ masculina é feminina, artigos pará presentes,
perfum�riils, Cel'âmicu e tudo p�ra destacar o seu

-

"

bom gosto. '

MALOCA� A MODA EXCLUSIVA

RUi Joinville 1052 � Fone 72-1019 - Jaraguá do Sul

DASMAI�
NOIVAS.

Ou'tra informação dó prefeito'
a pintura da Ponte do Agricultor, q
nidades de Bananal
do Sul e Gu�miran
ga, realizada peiá
municipalidade. O
Prefeito oficiou, ao

,engenheiro JoãO' Al
'berto Nicolazzi, da
Residência do DER'
de Joinvi lIe, nei, sen� �
tido de que sejam
proeessadãs' ürgen-',
tes' reformas .na 'Pan
,te' "Ivo ..,Silveira""
que demanda à MS,
além de sya ilumi
naçãb e um;a mel hor
'sinalização da 'SC-

413/474, até meio

quilômetro ap9s "a
citada ponte, téndó
em' vista �',

o traçado
sinuoso" a lôcaliza-'
ção de estabeleci,
mentQ industrial "e,
co�êtcial" e,' igu(ll�
'7lente, o acesso, a

'Bananal do Sul. "_-, "�-",' .. ...... - ... �. ''':'�

,� ..� -

CMS será
reativada

Os 64 Anos do
"CORREIO DO POVO"

.!�: '

Quarta.fe!ra i 'noite, O

prefeito Vasel e o secretário
da Saúde Ivo Konell, reuni
ram-se com membros-volun
tários da Comissão de Saú
-de e líderes comunitários,
para tratar da reativação ou

dão da Comissão Ml,lnicipal
de Saúde. A extensionísta
social da Ac;:aresc Arlene
Boas, apresentou o trabe
lho da Comissão, em 1982,
e aspectos relaclcnedos a

saúde foram abordados com.

profundidade, ficando acer-
'

tada a reativação da CMS e

o próprio prefeito compro
meteu-se a destacar verba
no próximo orçamento, pa
ra que' a mesma possa exé- .

cutar suas tarefas. Foi de
fendida a integração de to
das as classes e. ao final,
definiu-se para 15 de ju
nho, um novo encontro pa
ra formação da diretó�iâ.

E quem faturo.t.l bem foi
a Telesc. ,

I

A redação do "mais antigo'" recebeu inúmeras ma

nifestações por ocasião da passagem do 64.", ano de exis-
'

tência, ocorrido no último dia 10 de maio de 1983.

Destacamos nesta edição as seguintes:
- Telefonema do dr. Néy Dante Hernandez Galante -

"\-retíssimo Juiz de Direito da Comarca ,de Ponte Serra
da. de congratulações ao diretor, redatores e "todo o

pessoal da casa" pela passagem de tão importante data
na vida jornalística de Santa Catarina.

,

- Do Presidente do CCE - Alcides Alves Siqueira; do
, Centro Cfvico Escolar "Carlos Gomes", do CC?Iégio Esta·
dual Abdon Batista, finalizando a sua mensagem: "Reda
ção é comunicação que nos traz enriquecimento".
- Do Gabinete do Ministro do Trabalho: "Ao ensejo do
transcurso de mais um aniversário de atividades desse
conceitu* orgio de divulgação, cumprimento sua dinâ
mica �iretoria e dignos colaboradores Formulando votos
de permanente concurso etri prol dos interesses nacio
nais. ass.,MuriJIO-:Macedo" - Brasília - DF
- Do Departamento Regional de Santa Ca,tarina no Ser
viço Social d. Indústria - SESI: "No transcurso do 64.0
aniversár,io de fundação do mals aliftigo e conceituado
semaná.rio catarinense{ queremos juntar-nos à todos a-

queles_que certamente estio enviando seus comprimentos
, reconhecendo 0$0- inúmeros serviços e benefícios que o

" "Correio do Povo" vem prestando à Comunidade, Cata
r;nense. Em nome do Centro de Atividades do SESI de
,Jarilguá do Sul cumprimentamos Diretores, Funcionários
,e todos aqueles que direta ou indiretamente estão liga
'dos com o "Máis Antigo". ass. Ademar Lotim Frassetto".
- De Caxias do- Sul-RS: "É com a máxima satisfação
que cumprimentamos 05 senhores e sua valorosa equipe',
de funcionários e colaboradores, pelo transcurso de mais

\ um aniversáriq desse prestigioso órgão informativo, que
relevantes serviços vem prestando a comunidade, desse
importante município. Com votos de contínuo êxito, re

cebem cordeai abraço. ass, Lauro Caldas Lopes".
- De florianópolis-SC: "Enviamos prezado Diretor nos-

� so cordial_abraço passagem 64 anos jornal COI"reio do
Povo. ass. Hernani Praiere' e Nereu Ramos Filho".
� da Capit�1 do Estado: Em nome ,Grupo �tlântica,
Boavista 'Pátria - Seguros, enviamos prezado Amigo

, nossos votos felicitações pelos �4 anos de relevantes ser·

'viços prestadbs à comunidacíe catarinense pelo jornal
Correio do Povo._ ass. Antonio .Amauri Silva, Nereú Ra
mos Filho, Hernani Prazeres, e Marco Antonio Ferreira
Pinto.

'
'

\

A todos 05 que 'generosamente enviaram mensagem
os melhores agradecimentos' da Redação.

C U R tOS I, D A DES

Êm Florianópolis, 0-, dia
15 de maio eri o d"mil1go;
entretantó,' o Servi,�o 13-4 -:
despertador 'automático da
Telesc, 'estava totalmente
sobrecarregado.

Os horario� de vinte para
,as quatro para às cinco. e
vinte, rlão havia vag� disPQ�
nível. � que ninguém que
ria perder o horário do Ôni
bus que o levaria para o Es..

,

tádio Couto Pereira, em

Curitiba, para lissistir a pár-'
tida' entre Atlético e -=1".
mengo, vencid?t pelo primei
ro.

........

;....--------_....._--------------_ .._

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fundado e� 1�/rl'!aió/1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: EugênIo Victor Sehrnêckel � .Jorn. Prof. DRT-SC
n.O 729 e Diretor de Empresa Jornalística n.O 20. Mem-,
bro efetivo do lnst. Hístórlcoe Geográfico de Santa Ca-
-tarina. Redator: Flávio José Btug'nago - DRT-SC n." 126/
80. Redação; Administração -e Publicidade: Rua Coronel
Procópio Gomes. de Oliveira n.? 290·-Cx. Postal 19-
Fon� 72-0091 � 89250-Jaré}guá do Sul - SC. Composi
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"

Blumenau.
'

Assinatura para Jaraquâ do Sul: ..

'

'Cr$ 3.DOO,OO
Jutras Cldades;". Cr$ 3.500,00
Número atrasado: ,:.: Cr$ 70,00
Número avulso:" e-s , 60,00
Representantes credencíádos: Pereira de Souza & Cia.

....
Uda, Tabule Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro
pai Propaganda Representações Ltda.

.

Este jornal é associado a ADJO�I/SC e ABRAJORI.
-

.

. . __ HÁ 38 ANOS

.

- Ein 1945 o jogo de futebol .m Sta._
Catarina era fonte 'para gerir muitos gols.
No mês 'de maio jogavam o Baependi ... e

Olímpico, de Blumen�u, e a pugna era "n

elda pelo time.blumenauense pelo largo es

coré de 11 a O, "e se os bl.umenauenses
:' não fizeram mais' foi de dó", co.,cluia a ne

ta. Já o Jogo entre-o 1'upinambá e Seleto,
de Guaramirim;,venceu este por 8 aü, Im-
pressionante!

-

- Organizadó pela Liga de Defesa Na"

cional, realizava-se no dia 7 de maio de
1945 um grande comício comemorativo da
vitória aliada contra a Alemanha nazista.
Mais de um milhar, de pessoas aglomerava
se em grandes manifestações de alegria na

praça Ten. Leônidas C. Herbster, enquanto
repicavam os sinos e espoucavam os fogue
tes. Os alunos dos estabelecimentos de en-

, slnee os populares cantavam hinos ê mar

chas patrióticas, vivando sempre o Presi
dente Vargas, a FEB e 0$ aliados. Empol
gantes orações, entrecortadas de aplausos

.

eram proferidas pelos srs. Mário Tavares
da Cunha Mello e dr. Arquimedes Dantas
em nome da Liga de Defesa Nacional, O ..dr.
AI·tur Urano de Carvalho numa saudação

- à FEB e o Diretor; em nome do "Correio
do Povo". O Hino Nacional, seguido de
desfile dos alunes e povo, c;onduzindo ban-

.

deiras.e o .. retrato de Getúlio Vargas, encer
rou a empolgante demonstração de elvls
mo e regosijo pelo término da guerra que
por mais de 5 anos flagelou o mundo.

- No dia 12 çle maio era levada a e

feito grande reunião de elementos que a�

poiavam a política situacionista para a

fundação do Partido Social . DemocráticQ
em Santa Catarina, por convocação do In-
terventor Nereu Ramos.

. /.

que) Agro-Pecuário
IIMinistro João Cleo- .

phas", no dia 26 de jul'ho, quando da pas
sagem de mais um, ano da fundação de Ja

raguá do Sul - o 77.° ano de existência -.
- Nesse mesmo mês de maio, o ,Ban

co Nacional do Comércio S.A., atual Banco
,

Sul Brasileiro S.A.i dava início a constru

, ção do prédio, numa das esqui.nas das qua
tro grandes avenidas da cidade, para lo�a
lizar a Sua ágência.

•

I" ;.,._, Hoje, maio de 83, a administração
está às voltas com deSVIOS e ocultações de
bens' e -materlals, qua"do um no,vo prefei
to se -instala para dirigir os d,stinos por
um período de 6 anos. Em 1963 um outro

prefeito que também não deixou boas lem

branças já tinha dado as suas voltas pelos
arraiais e tinha por hábito comprar cimen
to como si fora para a municipalidade e a

cabava saindo para comerciantes . e, parti
culares, O que gerou.uma revolta· entre a

população e os políticos da oposição, pelo
que isso representava de conivente e eer

rupto em termos estritamente Ugados à

administração pública. Claro que não foi

ninguém pra. cadeia, como devia e hoje se

brada aos quatro tantos' da cidade.' Mas
deu respéito. As negocia_tas, as marmel'adas
e a capangada (assim se falava na -épeea )
foram freadas na sua volúpia de poder e
desmando. Verdade que o prefeito tinha
maioria na Câmara e lá nada passava que
podesse impedir a orgia desenfreada. En
'treu, então, a' imprensa, que publicoo as,

de.,úncias e elas foram ouvidas pela 'Com
panhia Catarinense de Cimento Por-tland,
pelos deputados e ministros, e a fruição
dos benefícios acabou com a suspensão de
forneCimento. à prefeitura, incíusive

.

o ci
mento necessário para as suas próprias
óbras. Que castigo, não? O requerimento .

,de ínfermaçêes era do--Vereador Victor
,Bauer .

)

(t

Veículos á álcool:"

Corcel II semiluxo - branco .

Corcel II L - prata .

Corcel II L verde met.' .

Corcel 1:1 L - beae .

Corcêl II hobbv - branco .

Brasília - branca .

Fiat ]47 L - branco ; .

FCat 147 I; � marrom ._ .

Bellria II - azul met
.

Belina II L - beoe .

�íRI II L - cinza met ..

ey ouro -,-branco .

. Corcel II LDO - prata .

Belina II L - beqe .. .-.: .

Corcel II semiluxo - branco .

Corcel II L branco ; .

Corcel II ST - amarelo
Corcel II ST - azul .... ::::::::
Belina 1'1 ST - verde met. .: .

Belina II ST - beoe .

Corcel II LDO �. branco
Corcel LOO - beàe .... : : : : : : : :
�?rcll luxo - marrom :
tat 47 L - branco

,

VW 1300 - bece '

.

VW 1300 L - branco , .

VW 1300 L - beae .

VW 1300 L - azu I ..

' ; .

VW 1300 L - azul' .

1983
1983
1981
19.81
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1982
1982
1980
1980
1980
1979
1979
19Z8
1978
1'978
1978
1977
1977
1977
1980
1979
1979
1979
1976

I
I'

... HÁ 30 ANOS

...:... Sai ou não sai a energia elétrica?
Essa era a pergunta que o semanário/ e��
tampava na primeira página, no .dia 24 de .

maio de ·1953, reclamando a Ligação de
Caphtarí, como as óbras d4! ampliação da

_

Usina do Bracinho que a então Empresul se
obrigou a dar por terminada em 1952. Pa
ra os que não são daquela época é bom

-Ó,

que se diga que Santa Catari.na inteira esta
va carente de energia elétrica e, em parti
cular, Jaraguá des Sul, que penava alguns
dias da semana 'com o raelenamente, im
pedindo o seu desenvolvimento.
- A Diretoria da Associação Rural to

mava importantes deliberações em uma de
suas reuniões,' destacando-se a realização

.

da PRIMEIRA exposição municipal,de anl
mals, que, terià lugar ",o Pósto (hoje Par-

HÁ 10 ANOS

Falä-se hoje (5/83) de incrementar o

turismo em nossa cidade. Mas isso já era

feito em 1973. Augusto Sylvio Prt»döhl es

erevla excelente artigo - "O Prefeito e o

Turismo", exaltando a administração de

Eugênio Strebe. Werner Horst, gerente de
banco em Ibirama, escrevia extensa carta,

eiogiando a palestra do alcaic!:7 com rela

cão à indústria sem chaminé. De concreto

�penas saiu a edificação aa "Informação
,'Turística", na plataforma 7 �e Setembro,
na Av. Getúlio Vargas, não ·despertando a

vocação tU.rística do povo jaraguaense. É
.

uma dica para�quem quer aventurar-se no

ramo.

v.,

CARROS USADOS REVISADOS EM
.OFICINA PRÓPRIA E- COM GARANTIA._

.' MORE-TTI, JORÓAN & CIA. LTDA.
Av. Mal, Deodoro da F-onseca,' 15--S '

Telefones: 72-1777 e 72-.1995.

'(t

VIAÇÃ'O CANARINHO ..
INDÚSTRIAS/REUNIDAS �ARAGU Á e CONPAL - Concentrados p/Alimentos.

TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, EXCURSÕES

A "Canarinho" preocupa-se com a sua locomoção,
colocando à disposição moderníssimos "ônibus, com
pessoal especializado, possibilitandõ uma viagem

.

tranqulle, rápida' e- segura. _

.

Programe bem! Programe Canarinho,
O· transporte carinhoso.

SERVICOS CONTÁBEIS?:' SEGUROS? _ CONTRATOS?
FOTOCÓPIAS? SERViÇOS A!�EOS VARIG?

Se o seu problemä • este a solução é ê$ta: Ol:'gani:tação Contábil
.

- "A-tomercial" �tda. Rua Cei. Procópio Gomes.290.
.

. Telefone 72-0091 •

._\

. I
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* A crtaçao de cursos

para a formação e aprendi- .

zado, em período curto, de

profissionais em ramos di
versos de atividade, como

pedreiro, carpinteiro, mar-

'ceneirot armador de ferro,
barbeiro, alfaiate, sapateiro
,� outros não encontrados no

elenco de cursos oferecidos

pelo SENAI, e SENAC, foi su
gerida pelo deputado Nagib
Zattar. Neste sentido, "foi
enviada indic:;ação ao gover-

,

nadar Esperidião Amin, -sC>
licitando a realização de es-'

tudos oare viabilização' dos
referidos cursos, que pode
riam funcionar nos Centros

Sociais Urbanos, 'ou, onde
não existem esses Centros,
em convênios com prefeitu
ras ou outras entidades. Eie
acredita que tais cursos se

riam de !1rande valia para
'os graneies centros indus
triais do Estado, como Joio
ville, Blumenau, Jaraguá do
Sul, Criei �ma, Chapecó, etc,
porque o participante, aoós
o aprend zado, poderá ini-

,
I �,

Por. ocasiêc das comemo

rações dos 10 anos'da APAE

,'de Jaraguá 'do Sul e dos 9

.,' ..
�

"Apae completa anos aqradecendoacornunidade
anos do CDH-18 desenvolvi- fim, da comunidade, onde'"
das dia seis passado ,em Suas num trabalho conjunto: 'a
próprias dependências, a se- AF'AE tem conquistado um

nhora Rosane Jahnke Vailat- espáço importante no seio

ti, secretérie geral, em nome
' 'torrlUl'litário 'd� 'Jaraguá do

sendo' subvencionado pelo da diretoria, analisou o tra- Sul.

Governo' dà República, Fede- .Ealho realizado e agradeceu ":"É muIto 'i�pbrtante qué,
ral daAlemenha através da a todos quantos colaboram nç.s}a atenção se volte pata, '

GTz (Socíedade. Alemã de com 'a' entidade. Disse Rose-
'

à criança, princlpalmente a

Cooperação Técnica Internà- ne: "Tenho a honra de re- criança excepcional, E: bem
clonel ) , deverá enfocar as- presentar nesta solenidade ,verdade gue enslnamos, mvl-
pectos básicos ne produção festiva de comemoração des tas e muitas coisas a esta
de leite, como nutrição, sa-' 10 anos "da APAE e 9 do '.crianç�; pensamos até que
nidade Ei administração ru-' ,

COH-1S; a dlretoria da Apae lhe ensinamos a, viver, mqs",
ral: por outro lado, a tecno- cujo pensamento sé volta

na verdade. quantas coisas
logia a ser dlfundldade pre- para uma análise das ativi-; temos a aprender?' "

conizará uma considerável dades desenvolvidas nestes 'É preciso lembrar e agra-:
"

redução 'no custo de produ- primeiros 10 anos, como' ,..1t;!H-< pr::estando nossa �o-�'
,

ção e, n'a- racloneltzeção do também pata reafirmarmos .

drnenaqem, ao promotor a,
uso da mão-de-obre. Pata as os nossos óbjetlvos e pro- 'rélr,�:Ja�' 'ra de fundação' dá
filmagens,',' além des pró- pósitos de continuidade da- ÂPAE, ao Lions Centro, de

.

pries lnstelações da Empasc", quilo que até agora foi im- Jaraguá do SL!,! ,e a' todos o�. "

em Itajaí, deverão ser utill- plantado, e de promovermos" companheiros .e' domadoras'
zades propriédades de agri� 'nésta gestão um trabalho' r!aqu�la entidade, à .F:>rimei-
cultores da região, cujo, de- • conjunto cada, vez maior e .

esid t d APAE' S •" 'Ih' b f" d 'f
ra presl en e a' r

• ra.
"

oolmento deverá ser' funda- me or em ene ICIO A a or- T;,'resa
.

Ma�ia Rublni
'

Nico-
,

mental parª a difusão destas mação dos excepcionais de
luzzi, que não. Ii·i�di� esfor-

tecnofogias.· nossa comunidade.
cos ém.' prol da 'entidade,

Lembrêrnos com .cerlnho eos preside.iltes· Srs. Vltórlo
que da feliz idéia de.funda-, 1",�7?ri� I�ime Me,ndonça ,e

ção, em 12.07.1973,' da Sr",.', Cacllda Menegotti
APAE, até a fundação, em Schjinke ,gPS il'}tegrantes'
06� 05. 1974, da Escola de destas diretorias, às primei-
Ensino Especial Tia Amélia; ras professoras 'Iracema Rai-
hoje Centro de Desenvolvi-

. zer Flernonclnle Ester Sil-
mente Humano-18, que íni� veira, a prirnelre servente /

cialmente atendeu 12 alu- 'Anair Rornualdo e Ja,mbél}l
nos, até hoje, quando a, nossos agradecimentos a

APAE possui 68 alunes as- Srta. Josiani Toledo Soare?
sim distribuídos: 15 na és�,� ,", e professores e técnicos, as

timulação precoce, 7 Jardim', :"\im como a Sra. Jarrete S.c..
I,' 6 Jardino) II, 15 Pré-Oflcl- "�;rcatto que assumiu a

na Masculin.a à Fél'!'linina, .7, '":oresidência da APAE para o

, Pré-Oficina com referço 'em biênio 83/85, dando; de sí
�

alfabetização, 16 nc!: oficina 'em benefício do eXCl�r:\cional
protegida em período 'i"te- '

urna {/ez nue 'o trab�lho é

gral e 2 em atendimento in- nossa fonte de oroqresso e ,

c;lividual, O momento nos fellcldade, enfim, a toda a

faz sentir da importância da comunidade.
'

existência da APAE, na as- Qúerem0s,' Dois. I conti-,
sistência e no amparo social nuar um trabalho lmplenta-.
e educacional às crianças do em Favor do excéoclonal

'

cujo destino as fez nasce- e desejamos/ a" pa�tidpacão
rem excepcionais. de todos, do mais humilde
Temos -consclêncla e sa- ao mais abastado, de todos

bemos que para o desenvol- os seqmentos renresentati·
vimento {(sico e hUmano.âa v,os de nossa tidade, para
APAE, houve"· a imprescind(�,' num esforç() éGmurri, con..' ,,',

vel contrIbuição financei.ra�, 'quistarmos ó.s obietivos d� :';'�
e assistencial de tantos, e recuoeracãc,',das '�rianças ex- :::
gostarfàmos de aÇ!radece'r. a ceQc'iona\��� danClb·lhe a 'för'��'
todas esta espontânea', pàrt�- :mação dp.vidÇl., e"",::quem u,m'

'

,

cipaçãö,
'

seja do góverno
'

�dia os âôu;ltos, (lS perfeitOs,
federal, estadual e muniéi-', :física,,'e rYwmtalmente, pos-:.'
pai, das empresas, do com'éf-'

,

sam clescoWir i'l su'a o,I.J);'eza;Y/
cio, de pessoas físicas, da sua paz e o seu amor 1:1€1

imprensá escrita> e falada, côn.str:vção dê("um m.ondQ
das igrejas, dos pars 'e faroi- : melh()r e ma!s�humand, co�'
',liares dos excepcionaiS, en- 'düiu;

-
,

,,;
"

importante

saber
e

ciar o seu trabalho em ,fir-'
mas' maiores, 'já que estas ,;

-quase sempre exigem dos
"candtdetos experlência de 2, '

ariOS: no respectivo refno de
atividade.

"

-X-'-

,l: Encontram-se em fase
bastanfe adiantada' os estu
dos que vem sendo: 'desen-
volvidos pela Empasê� para�
a produção dé um filme que
irá mostrar técnicas alter:'
nativas de produção deleite
nó Vale do Ita'jaí e- titoral
Norte do E'stado' -dEf 'Santa
Catarina. O filrrie,"ctu� está

·EíttrenoMohZa4'portasporaqui.
EDllel,doerfe r, Comércio'

, ,

'de Vel,culos lida.

,

f '

,PARQUE RESIDENCIAL,
ACAPUlCO í,

----------___.__,c; "�'"

/1 FmpreencIimentos I,!,obil,.iários M�rcatto'Ltdä., �ti�sue vários
planos de-financiamento' para você adqu_rrir-:o"s�u:. :.

_

" '

lote !10 PARQ!JE RESI,OENCIAL'ACAPÚ"LCO-ná-b�á
'

Piçarns, e a 700 metros da .praia.:'�
,

',',; ,::, ,,'. '-,
'

.� ,� ";
. � ..

� ..
"
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'
.. �
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-

EMPRE'ENDIMENTOS "'IMo8lL:IARf,OS
.' MARCATTO ,L:Tf)À�' >�

"

,

,

.

>i' ,�',
.

- '>. -"

'

"

:, :FRE�'I-O?�'� l1:.,\�EGIÃO
MaL Deodoro, 1..17�::- �one ;7�41ª6 .

'

"',"

\..,--------__"..._-��'---..................;..':.!----'_,'.) ",,

• j"�' c' ;':.�'.":.' .-�:� � ,,�. :.-.,. �«'.'._'.'

Lojâ? ..:$@t,attY:".'TJ��ARA,C�CA' PESCA E CAMPING

, /.".�.épi;,ga��,alö, }'if�s>f��tiiJ�ré.S" fn'u'ntçãº;:>f�dé's',' tá;�ra fas, molinetes, varas, equipömentos para 1l1a:-gl,Jlh,o,.
�: : ': :"�{r#tab ��!çbBh,�tes,: r1i�e$�s" chur.rasq0�úras: e'qéb1'ais artigos de primeira qualidade e a, preços' vantajosos.

A LO�A' SAFARI fica 'na Gáleria Dom 'Francisco, Sala 4 --'- na Marechal Deodoro.

�� �'�__"_"_'_;�_'�._'''__'_;''_'"' "._.,�r, � � --J

-:-.�
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.daraquá registra modalidades;
".

"JTiventtrs é- Uder dis�.arªdo
, ,

para os 'Jasc/83
,
Com ä' v,itória sobre o Es� me adulto, corre. 'o' juvenil.

O Chefe dá Divisão de Es- feito Durval Vasel e para o; trella, em Nereu Ramos; pe- Nesta cateqorle,
' o' '\:strell.<!

portes da Secretaria, da Edu- �e�retá:io Balduíno .Raull- "la contagem mínima, o Grê- ',fez 2 a O sobre o Juventus,
cação, Cultura e Esporte, no, para que todas tivessem 'Tlio Esportivo Juventus as� o Botafogo goleou por 4 a 1
Raul Veldlr Rodrigues, este- Dor local ,a nossa cidade.v] �egurou a IideralJça isolada' o Cruz de Malta e o João
.ve 'segunda-feira na Capital 'dada a excelente if"!fra--estru-:

'

rio Torneio ,;Mário Vitório '-Pessoa g:anhou, da Arweg pe-
do Estado, onde, na Coorde- tura esportiva existente.

, Rassweiler.:.r com dois pon-"] 1'0 plâcar de 3 a Q:'Bofãfogo
, nação de Desportos da Se- ros de vantagem sobre os • e Estrêlla- dividem" a lídé-
cretarie de: Cultura, "Esporte A Coordenação de' Des,' : seus mais próximos segui� rança do certame" [uvenll,
G Turismo de Santa Cetert=l portos, semana passada, en-' i dores, Além da vitória [u- : com 3 pontos,' sequidas pelo
na, registrou as modalida-' vlou.a nove münlcfplos um "ventina sobre o time estre- i Cruz de Malta e João Pes-
des para os JOgos Abertos ofício-consulta, buscando á i Iado de Nereu Rámos, por 1 S0;3, que têm 2, Juventus ,e
de Santa Catari_na, das quais possibilidade de, algum dos ; il O, o João Pessoa venceu a 'Arweg r e Cruzeiro aihda
baraguá do Sul participará. mesmos, sediar os - Jogos ! Mweg, por 2 a' O, enquantó não. marcou nada.

'

,

'

'Silo elas: futebol de salão, Abertos deste ano, já que : 'Botafogo e Cruz, de 'Malt<!
handebol mascullno.e feml- nenhum munlcíplo se ins- empataram sern abertura de
'nino, natação ma,sculina/fe- creveu· no prazo estabeleci- ,r.ontagel')l, ficando a, classl-
mlnlna, saltos ornamentais, do .. Esses nove municípios, ;' ficação desta maneira: Ju-
judô, ginástica olímpica que seriam Criciúma, Tuba- ventus 4/ Jeão Pessoa, Cruz
masculina; êidismo,. atle- rão, Florianópolis, Joinville, ' ,

de Maltá, e' Botafogo com 2
tismo mascullno/femlnlno, Blumenau, Jaraguá do' Sul, .oontos, Estrelle'. e Cruzeiro.

() bolão masculino/feminino 'e Itajaí, Caçador e l.aqes, se-' rom 1 e Arweg sem nenhum.
xadrez 'masculino/feminino. oundo a COO, tem a infra- Paralelamente ao certa-

Algumas dessas ,modali- estrutura necessária em ter-

des estão de antemão. "das- mos de equipamentos espor-
sificadas e outras dependem tivós e alojamentos" O pre-
de índices cl'assificat6rios, 'feito Durval Vasel, consulta
que serão conferldos por 0- do a respeito, considerá os

casião des Jogos/ Reqiónais- , Jogos Abertos uma, parada'
Norte, já que, para os Jogos" indigesta, éV2ima de tudo, a-

Abertos, estabeleceu em 14 I dian.tando que' estamos' 'vi- ,

e riúrnero de municípios por

I'
vendo uma fase difícil com,

modalidade. Na Capital, a falta 'de recursos e a me-'

,Raul, sO'liCitoo que Jaraguá nos'que a cidade receba aju-
de Sul sediasse as modali- I dá financeira para a melho
dades de futebol de salão e I ria das praças espo'rtivas e'

andebol, nos Jogos Regio-'. cara financi§.r inteiramente

,nais, porém; esta "semàna ! ô realjzação dos jogos, nos

'hoUve consulta para: o pra-
.

sa resposta vai ser não".

.r

Goleadas marcam O, 'inicio
\� ,

--------------------------�-------------

,,'do certame bancário

Teye IniCIO na noite de
!"ábado, dia 14; o II Carn-'

peonato Báncário de Fute
,hol de Salão de Jaráguá do o

Sul, que, reúne ainda repre'
��ntantes de, Guaramirim e

São Fra,nc1sco do Sul, no Gi-=
naslo de Esportes Artur
Müller. Várias goléadas fo
r:am registradas nessa roda

&. da inaugural, Cl,Jjos resulta
W cios fina-is foram: Unibanco

7x2 Bradesco, :ltaú 3x2 Ba
mer,indus Guaramirim, Sul

, br,asileiro Ox5 Besc Jaraguá
do Sul, Bamerindus Jara

,

guá do Su l. 1 x5 Naciona I.

A partir das 18 horas 'des
te 21 de maio, jogarão Sul;
brasileiro x Bamerindus JS,
,Bese JS x Naçio�al, Brades
co x Besc de S, FraJ:1cisco e

Bamerindus GN x Unibanco.
As demais rodadas serão as

seguintes: Bamerindus GN x

Be,sc SFS, BameriI1dus JS x

, ßesc -JS, Itaú x Unibanço e

Nacional x Sulqrasileiro, IS
to no SUá 28/5; 9ia 04 de
de junho � Unibanco x

Besc SFS e 8radesco X Itaú;
dia 11 de junho - Bame
rindus JS x Nacional, Besc
JS' x Sulorasileiro, Besc SFS
l( Itaú e Bámerindus GN x

Bradesco; dia 18 de junho
- ,Unibance x Bradesco,
Itaú xßamerindus GN; dia
25 de junho:- Sulbrasileir'i
x Nacional, Bamerindus JS
x Besc 'JS, Itaú x, Unibánce e

Besc SFS x Bame!-indlJs Gt--J'
dia ,02 de julho - Bamerin
dus GN x Unibanco, e Besc
SFS x Bradesco; dia 09 de
julho - Besc SFS x Unh
banco, Itaú x Bradesco, Svl-

, brasileiro x Bame.r:indus JS
e Besc JS x. Nacional; dia
16 de julho - Bradesco x

Bamerindus ON e 'I taú x

Besc SFS, A segunda fase a

centecerá ,no dia '23 de ju
lho e a terceira fase (final),
no dia 06 de agosto.

"

P�la, terceira 'rodada; [o-,
garão neste sébado ,e do
mingo, nas duas càtéqcrlas.
Botafogo x Juventus, Ar�
weg x Cruz de' Malta e Cru
zeiro x João Pessoa, este em

Massara8duba,
'.

folgando °

fstrella:

Só .duas chaves larqam no

Municipal Värzeano
•. ' :/.' I '_ :.

o mau tempo. tem preju
dicado sobremaneira 'o 1�,()'
'Campeonato Municipai de
rutebol Va,ri:e�no, como de
resto as ,demais promoções,
O início do Campeonato foi

,

trans,ferido do dia ,8 pará o

eHa IS, mas mesmo assim

, �9me'"te duas chaves, larga�
nm, no Estád:io Joãó ,Pes
sOa, em Jtapoc�zi'nh0,>' Pel�
rnamhã, Chave Ver.de � 'Sa�
turno' Ox1 Santo Antônio,
Serrar.ia, Aldrovandi

'-

2xO A
mérka e Rio Molha 2xO São

P�ulo; à tarde, Chave Ama·

r'�la, Vitória Ox1 Blumenau
Fnse, Jaraguá 1xO Artelafe,
"-Iaroeste 3x 1 Pinhe,iros .e

Portuguesa' Ox6 Sarrta Lu
úa.

As partidsa aas Chaves
I.','>:ul e Vermelha, que deve�
r;am acontecer no Baepen
&, ficaram para amanhã,

dia 22 (se não chover),' sén-'
da está a' programação: Bh
Méfa'f�rgica Ti"âpp x Corín
thians,' 9h-Bradeséo, x Vila
!\íova, 10h-lonta x Vila Len-
7i e às 11 h-Cólúmb.ia x Vira�
ropos; 1411-Canto do Rió x

r=luminense , 15h-Bangu x

Prefeitura e às 16h�Faculda
de x Canarin�o. Esses jGgos
correspondem iil�' prirrj'eira
,'odada ,e,C) local será o mes-

,·1110: B�ependi,
·Já 'as Chaves Verde e A·

mareia, torê'o ,jogos no Ju
\ientus,: ',9h-Piguei'rensé x

Serraria ""drovanClh lOh-S,ô
Paulo x .Saturno" 1 �h-Amé
rica x' Ri'o Molha,; 13h-Jara
rJuá x .vitória, 14h-Noroeste
:{ Blumenauensc, 15h-Portú:
(1uesa x Artela je e,' 16h-San
tel Luzia x Pinheiros. Esta.é
u segunda ,rodada_-

Certame' dos ;comerc�ários
'entra nas ,sem'ifinals:' ,

_' .,'

n Sindicato dos Emp'reo ,Ioma x Koerich" Papp' Mo-
oados no Comércio' de Ja- rlas"x RiachweJo e 'BreitbaulJt
'-"Jejuá do Sul vem realizan- A x PrQsdódmo.' As partidas
do com raro sucesso, c romeça,m às,8 horas'; no, Gi-
Campeonato dos 'Comeréiá- r-ásio' de ES,por:res A,:rtur
rios, que entra em sua, .fase MÜ'ller.

.

."

�emifinal. No dom'ingql,Papp A,RWEG'
Modas e Breithàupt "B" em: A 'ASSOciação Retreativa
pataram a 1 qeC, enquanto \f/eg inicia neste final�,de-sec ,

Breithaupt "A" go.leou ltl mana; váriOs campeonatos e

RiachiJelo por 7 cl' 1, "defi- torneios internes de
"

tênis
nindo dois novos> semifina- i' de mesa M/F, volibol M/F,

-'ista,s, que passam a dispu- dom'inó M/F e bocha. 'Inú-'
tar quàtro vagas entre': meras �quipes se inscrev.e-

ßreithaupt "c" x Foto L05S; ,ram,.

CICliSMO'
A Federação Cetarinense

de Oiclismo 'liberou o ce

,Iéndário oficial da entidade
'para '0 ano, de 1983, após
reunião da dtretörla, agora
pl'esidida por Joaquim Mi=
res Villarihho Júnior. O iní
cio do campeonato está
marcado para 5 de junho,
em Florianópolis, e o encer

rernerrto, dia 27 de nevem-.

bro; em Brusgue. Uma pro
va somente está .marcada

,

para Jaraguá do Sul, dia 21,
,

de agosto, contra relógio. ln
divldeal, mas, dirigentes da
kssociaçãb Recreativa Weg,
que tem uma boa equipe de '

ciclistas, cuja estrela é Síl
vio Roberto Ewald, que do
mingo, dia 15, obteve o 4.°'

lugar em Florianópolis, em

prova válida pelo, ranl<ing
-, catarinense, em disputa do
troféus transitório "Fernan
do Marcondes de Mattos",
quer que pelo menos três

.proves ãcenteçam em Jara

guá do Sul, sob o arqumen-.
',to de que há anos participa
dó cempeonato e que teve

diminuíde de duas (em 82)
Para urna prova, este ano.

, Corno no calendário existem '

locais a determinar, os di
.rigentes, da Arweg desejam
que acon�e,çam aqui._
Ainda sobre este esporte"

o Sílvio participa'rá" de 25
ª 29 de maio:," em Curitiba"
integrando. a Seleção,fle Sra.

,

Catari'na, ,'do Campeonato.
Brasileiro, de Juniores ..

. C'ertame da

l.J.F.S.
Com as partidas Rio Mo

lha x Mirtes, Arweg x Brei

thaupt e Besc x AÀBB, foi
concluído ontem à noite ó
primeiro turno, do' Campeo>
nato Citadino Adulto da Li
oa Jaraguaense de ,Fútebol
de Salão. No dia 1.3, na pe
nultirna rodada, Breithaupt
e Urbàno 'er,l;)'pataram' a, 1

gol, ci Mirtes; em partida e-

'moCionante, virou o placar
é venceu o Besc por 6 'a 5,
a-ó pàsso que a- Arweg, cem
a vitória de 4 a 1 sobre $I

AABB, encostou na Brej
tha,upt ná: tábua de classifi
cação. No. dia 27, sexta-fei
ra, pelo returno, jogarão Ur-

.. bano x Arweg, Rio Molha x

AABB e Breithaupt x Besc',

Dê uma assinatu-ra' do jornal
IICORREIO DO POVOII para
o seu amigo, Ele sempre 'se
lembrará de você.,
'Apenas Cr$ 3.00.0,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Emplacamentos - 'Transferências - Neg'�tivas"
Seguro Obrigatório - Carteira de Motorista e

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodoro, 557
(junto a firma Emmendoerfer)

,Telefones:,72.0()60, 72.0327 e 72·0655
o

DESPACHANTE ,V�CTOR

COMERCIAL' 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 d� Silva Porto, 3�1 .,Fone' 72.1�92 I

1-' ,

I RELOJOARIA AVENIDA

Presenteie" com jóias ê �as mais finas
I

sugestões da RELOJOARIA AVENIDA.

Marechal e Getúl,io Vargas

FUNILARIA JARAGUA LTDA.

Calhas para todas as finalidades.
Faça-nos uma visita. Estamos em

condições de atendê-los'
eficientemente.

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

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

TERRAPLENAGEM. VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

-'-

Tubos de concreto para suas obras
Rua Joinville, 1.016 Telefone: 72-1101

A moda certa em roupas e calçados é com ;l

CINDERELA, onde estão as melhora; opçõe 1

para cada estação. ,

CINDEREJ,..A

Veste bem. A moda certa, na

Gumercindo e na Getúlio Vargas.

-'

SC ratifica: tem o melhor

bolão do, Brasil
o Estado de Sànta Cata- ções de'Santa Catarina ob-

rina ratificou no último fi- tiveram-os prlmelros luga-
nal-de-semena, em Timbó e res. A equipe feminina, que
Indaial, que pratica o me- havia perdido o título em'

Ihor bolão do Brasi'l, na a- 82 para São Paulo, recupe-
tualidade, pois conquistou rou-se brilhantemente. E o

os expressives títulos do
-

masculino conquistou o seu

Campeonato Brasileiro Mas-, primeiro título brasileiro.
çulino e Feminino. Os cata- A seleção catarinense f�
r lnenses conquistaram, os minina, dirigida pelo [ara-
títulospor equipe e indivi-, quaense Arnd Henschel, es-
dual tendo também a con- teve formada pelas atletas
vocação de sete dos oito in- Ruth Grimm Roepke, Jussa-
tegrantes da Seleção Brasi- ra Roepke, Carmen Stefile,
leire que disputará o Mun- Sara Regina Wieie, Florinda
dial, na França, no mês de Emmendoerfer (estas duas
junho. 'últimas de Jaraguá L Rita

O certame.masculino teve Pavanello MarineIli, Ilonã
competições nas canchas do Maria Gernhardt e Lle Car-
Pinguins de Indaial, onde ca- rnem Koprowski.
da bolonista arremessou 200 Por equipe a classificação
belas, na modalidade de ficou sendo esta, na soma

cheias' e limpas. E o femi- de pontos: Mascutino- - 1.°
'

nino teve .as disputas nas Santa' Catarina, 7526; 2.0-
canchas do Guaíracás de, Rio Grande do Sul, 7193;
Timbó, com cada atleta ar- 3.0' Paraná, 6939; 4.° Rio de
remessando 100 bolas. As Janeiro, 6670; 5.0' São Pau-
disputas por equipes acon- lo, Ú>lO. Feminino: 1.0' San-
teceram durante todo o dia ta Catarina, 3518; 2.0', São
de sábado, ficando para do- Paulo, 3290; 3.0' Rio Grande
mingo as disputas de du- do Sul, 3224; 4.0' Paraná,
pias. Tanto no masculino 3152; 5.0' Rio de Janeiro,
como no feminino, ás sele- 2770.

Weber�'confirmado na

Liga Corupaense
CORUPÁ - o presidente

da Federação Catarlnense de
Futebol, Pedro Lopes, veio
especialmente a, esta cidade
oara ratificar a eleição do
vice-prefeito Oto Ernesto
\ArAber comó> presidente da
Liqa Corupaense de Desper- .

tos, Na oportunidade, o pre
sidente da FCF abriu o en

velops lacrado contendo os

votos 'em separado dados na

última "eleição, onde apenas
n Grêmio Corupaense teve
direito ci voto, Par unanimi
d"lde, '6 Xv de Novembro,
Antares, Água Verde e Ouro
Verde votaram na chapa de
ato Ernesto Weber.

Falando na oportunidade,
o novo presidente da LCD
disse que sabe das dlflculda
des que ele, junto com o vi
ce Pedro Bianchini e de
mais membros da diretoria
enfrentarão, mas considera
aue a boa equipe que, foi'
montada haverá de resolver
todos os problemas existen
h"S,' problemas estes que fo
rarn criados por elementos
nue não souberam adminis
trar o esporte coruoaense.
"O aue nós queremos é mo

ralizar ,o futebol amador do,
município' e de outros .clu-

hes de cidades vizinhas fi
liados", acrescentou ainda.
Ao final, hipotecou solida
riedade ao presidente Pedro
Lopes, dizendo que 'a partir
daquele instante seria um

rie seus braços direitos.
No decorrer da palavra li

vre, o presidente da CME
local, Herrmann Suesenbach
salientou que uma nova era

surgira pará o esporte ,ama

dor local, com nova filoso
fia e sem conchavos. -Tam
bém o presidente da Câma
ra, Ernesto Félipe Blunk, a

firmou que o Legislativo vai
abracare causá. esperando
muita concórdia e

'

união.
F:ncerrand'o a assembléia,
Dedro Looes. referindo-se a

I, CD, afirmou que achava
urna "causa perdida", toda-:
via, através de uma equipe
de entusiastes, perseveran
tes e honestas, a Uga vóltou

'

� a ter a sua real existência,
e, ao fazer entreqa de cheque
no valor de Cr$ 50 mil ao
novo .presidente, finalizou
- "isto é "apenas para co

meçar sua verdadeira vida.
A vida que todos os despor
tistas sempre esperaram da
Lina Corupaense de Desper
tos" .

Maratona

Cívica 84
Estêo abertas em todos os

estabelecimentos da rede es

taduàl de ensino, as inscri::..
ções para a Marãtona Cívi
ca 84, competição estudan
til bienal de âmbito nacio
nal. A Marátona, objetiva
incentivar e premiar, entre

os estudantes de todos os

graus de ensino, o conheci
mente, a .prática e' a valori
zação da Educação Moral e

Cívica'.

A Maratona Cívica 84 se

rá realizada em três etapas,
a nível municipal, estadual
e nacional e é um empreen
dimento considerado da
maior importância para a

formação da, j uven tude ,bra
sileira.

Segundo o regulamento
que refere o desenvolvimen
to da Maratona, "poderá a

mocidade estudantil encon

trar, através do-evento, ver-
, dadeira motivação ética e

patriótica, que a conduzirá
à' serena compreensão dos
nobres e transcendentes de
veres inerentes à condição
de cidadão brasi lei ro".

-

Em Santa Catarina, o alu
no interessado em partici
par- da Maratona Cívica 84,
poderá obter maiores infor
mações nas escolas da rede,
"estadual de ensino, nas se

des das Unidades de Coorde
nação Estadual de Educa·
cão-UCREs, ou na sede da
Secretaria da Educação, na

COMOCI, 5.° andar. As ins

crições serão encerradas no

próximo dia 31.

Jogos,
7

Escolares- I

Começou' ontem e pros-_
segue' até Cl dia 27, em Ca

cador, os XI Jogos Escola
res de Santa Catarina, que
reúne mais de 1.600 alunos
atletas, nas > modalidades de
atletismo M/F, basquetebol
M/F, ginástica rítmica des-

portiva F, handebol M/F, jlr
dê M, e volibol M/F. A pro
moção é da Unidade Opera
cional de Educação Física e

Desportos da Secretaria da

Eduéação e os melhores a-
,

tletas desses Jogos farão

parte da delegação 'catarl
nense que irá aos XII Jogos
Escolarés Brasileiros, na se

gunda quinzena de [ulho,
em Brasflia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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As Anotacões dé, Flávio José
.--�"�'_'�..�� �.' �' ...(,'

'cabar c�m o paternalismo
ria prefeitura, Durval Vasel

.

disse que vai cobrar o as�

falto dos proprietários, feito
em sua gestão, 'e pensa ln
cluslve em proceder da.
mesma forma àqueles pro
prletérios

.

de imóveis bene
ficiados com asfalto pela
administração ª-nterior, 'não
cobrado pelo então prefeito
Victor Bauer.

,

, s Á Associação Comerciai. e
lndustriel de Jaraguá do
-Sul enviou esta semana cor

respondência para : �s: ....�m
presas de rransportes ltape-

· mirim e· Pluma, solicitando
que. est€ndam .o itinerário O ex-vereador 'e presiden:. .',

des ônibus que fazem a- li- te-da Câmara, José Alberto
nha Blumenau/São Paulo, Klitzke, está se municiando
até Jaraguá do Sul. . Atual- com lima série de documen-

· mente os .passágeiros de Jé'!- tos pára defender-se da ação
· raguá do Sul, já em número . criminàl e cível que o atual
.considerével, tem de obriga- vereador-presIdente, José G.
toriamente deslocar-se até Menel, está impetrando na

Gueremjrim para apanhar . justiça. Pelo [eito vem chum
os ônibus,õ que.cause trans

. bo grosso e o próprio Klitz-
tornes a todos. Além disso, ke, no devido tempo, po�'

·

há iii despesa adicional nas derá 'revelar ao público al-
passagens, pois passageiros guns atos praticados pelé'!.
de Jaraguá tem de pagar pas-> 'atual administração, envol-
saqens para todo o percur- vendo 'inclusive vereadores
so, isto é, de Blumenau e situacionistas, ferindo pre-
São Pevlo e vice-versa. ceitos constitucionais. -

Não existem mals em J!1-
.. raguá do Sul, .na Telesc, te
lefones a venda, inclusive al
g\)ns da reserva técnica. fo-

,

ram comercializados e não
se tem previsão exata' para:
8 etlveção desses aparelhos.
Da' mesma forma, de rno-

·

mente. ,não existem condi-'
ções de '

serem lmplantedos
telefones . pl1blkos (ore
Ihões), conforme as solici
tações ,encami:nhadas pela
Câmara de Vereadores, um

, pa ra a II ha da Figueira e ou

tro para a Barra dó Rio Cer
ro. Houve também pedido
p!'lra outro "orelhão"; na

Faculdade, segundo a geren-
-

te Nair Enke, todavia,
-

em

face da falta çle número$,
Jaraguá está.-sem êondições
de possuí�los, em breve eS:

paço de tempo.

·1 nformou também que as .

.Centrais TeJefônicas de Seh
roeder e Çorupá, já ativadas,
de'terão ser inauguradas no

iníciõ de 'julho e 'confirmou
a implantaçãp de dois "ore
Jhôes" para Corupá. Em GN,
uma empreiteira estáj�brin-

· do 'valas pará ampli'ação da
rede, que passará de 150
palia 500 terminais telefôni
.('05 instalados no município.

Foi real'izado dias 13 e 14
em Jaraguá do Sul, o 'Semi
nário para Professores de E-

., ducação Artística e ' Inicia
ção para o Trábalho (IPT),'
do currkulo de 1.0 grau. 40
professore,s participaram e o

Seminár10 -versou sobre fun
damentação teórica e I>ráti-

O aumet:lto dos serv.ido
rp� públicos municipais de

. .IAraouá do Sul, de 'maio. se
rá de atardo com o INPC:
47;5%. Deste total serão,
descontados os 25% conce-

.

didos em janeiro. Quem â
firma é o próprio Chefe -do
Executivo, que: anunciou a

solicitação, via Amvali, do
Projeto Ciata, ao MinistérioParticipando domingo, na da Fatenda, ·que trata dacidade de Getúlio VarQas '

(RS), de prova motQddís-
. reforma' tributária, cadàs-

tlca, o 'piloto Volkmar' Ber- traI e outros quejandos rela-

chtold, ,da equipe Mote> Sch- : cionados a área. ,

'reeder, de Jaraguá do Sul,
foi o grande venced6r da
cateqoria força livre. na

modalidade de um oUilôme
troo -do campeonato oaúcho.

.

Dernor{strando, p?<celenfe de
semoenho, Volkmal', com

sua Honda- CR-250. sobreou
jou com' facilidade seus ad
versários.

ca da t�elagem, macramê, .

crochê e.tapeçaria. 'O patro
cínio foi das linhas Círculo,
de Gaspar.

-.e--

O Partido Liberal ou li
bertador Nacional (o nome
ainda 'não está definido),
pretende solicitar seú regis
tro provisório, como o mals
novo' partido do país, no

. Tribunal Superior Eleitoral.
=rn iulho, Aq!Ji em Jaraqué
do Sul, não tenham dúvidas,
'1lqumás proeminentes fiou
ras dó POS e PMOB rrao

desaguar no 'novo partido,
Quem viver, verá.

'

.

A Telesc está alertando
as interessadas para o curso
de telefonistas oue realizará
d� 24 I'l 27 de maio. no au
dltérlo do Centro Empresa
rial de Jareoué do. Sul. O
curso destlna-se tanto oars

relefonlstes, como cara ope
radoras de PBX e PANX nas

.

empresas locais e da re

qião. As candidatas lnteres
sadas de'verão 'dirioir-se ao
escrltórto local da Telesc,
Dara concretizarem sua ins
cricão. OlJe é inteiramente,
('Iratu�ta. assim como o pró
prio curso.

-
.
.....__

O CIP - Centro -Int�res.
colar de : 1." Grau "Mário
�utzsch", teve' conclufdes
as obras de reforma de um

de seus, blocos, como troca

'de calhetões por teJhas-'( de
vido ao calor) .. e _ também, o
forro. Tal reforma também
será real izada no outro blo
co. mas tudo depende da

,

liberação de verbas.

Moradores dá rua Leopol
do Malheiro, lateral da .Rlo
Branco, estão, reclamando da
má atenção da. municipali
dade, que há mais de dois
meses executou trabalhos na

citada rua, d!!ixando-os_ina
cabados. Embora a otorr�n
cia fosse levada aos canais
competentes, em várias 0-·

, portunidades, até agora não
foi dada' a mínima atenção.
O prefeito Vasel deve abrir
o olho para o desempenho
de alguns de seus auxilia-'
res.

.
-

.
._

-.�

Afirmando que deseja a-.

A Comunidäde Evangélica
Luterana de Jaraguá do Sul,.
realiza de '2:7 de maio a 02
de ,junho, sempre às 20 ho
ras, em Santa Luzia, várias
palestras evangelística.s e

neste domingo, uma equipe
chefiada pelo Pastor Ingo
Piske- visifará os membros
daquela próspera comunida-

.

de.
.

\

:Terça-feira, dia lOde ·maio de ,1983" cerca das 1-3
horas deixou de bater o coração de uma mulher multo.
espécial.

.
.

.

Morria 'a Senhora Hermin� SchnÍÖc.kel Pe�s�y; �jú�
. va de Paulo, -

.

" ,

" :
'.

Todos choraram em Vila Neva, localidade de Join�
ville, a morte dá querida Tante Hermine. Apenas a co-
nhedam por essa afetiva alcunhö.··

..

_

' Deixava de existir uma alegre sénhora, a pénúltlma
'daquelà geração dos Schmöckel de Jolnvllle, aos quase
83 anos, que aconteceria no próximo dia 24 'de agosto.

Ern vida foi de uma atividade. ímpar. lutando.a boa
luta' ab lado do marido Paulo, já falecido há 21 anos e

cio filho Rolf, 'morto. há cerca de três. '.

,

O' trio rnantlnha bem �Ol;Hda Cesa.Comercial, 4(lJ:
salão de baile, vasta arrozeira e: açougue. Os bailes eram
os mais animades da redondesa.

,

Os parentes que os Visitavam eram recebidos regia-
mente.'

/

Era muito gostoso o seu café metinal, bem .quenti- •
'nhö, o leite fresco, o pão de milho com melado de cana'
e por cima a gostosa nata. Refelçãop'ra ninguém botar
defeito.,

" .

Os Pensky eram dados ao trabalho, Jazendo jús ao

adágio de que "Deus ajuda a quem cedo madruga". Con
quistaram um valioso patrimônio que a nora Lischen, os
filhos I rineu e Rubens; suas esposas e sete nétos conti-
nuam honrando.

.

Tante Hermine era grande esteio político do ,lugar.
Não se sabe porque, mas era do partido do lenço bran-

� co, da udenilda como chamavam a Unlão Democrétlca c

Nacional e era fã incondicional da família de João Colin.
Era um cabo eleitoral e tanto. Dificilmente a agremlàção
perdia quendo estava em ação a Tante Hermine.

.

Era, também, de cuidar das coisas' de sua igreja.
Luterana, ela sempre era a primeira a c'orrer as vlzl
nhenças para coletaf prendas para as festas;

,

Certa vez comentava-se o ,seu sucesso na campanha
de errecadação, de d�divas, que poucos sabiam fazer,re.n-,
der tantopare as' necessárias óbras de sOa cPITlUnidade ..

.

Ela então explicolJ: "Quando chego numa das ca

sas a s.erem �isitadas, ponho o' meu melhor sorriso pela
i1anela oú pela poda e digo solenemente - "Schoen
guten Morgen" quando é de manhã,- ou então "SchC)en
guten Tag", e pergunto pela família toda como vai e en-

tro no..assunto. 'Nunca tive tanto sucesso".
_

Foi reconhecida cola.boradora da Ordem Auxiliado
ra de Senhoràs Evqngélicas. Ajudava s,em olhar a quem,
até que o Senhor a chamou. -

' .

.

A longa existência de Tante Hermine que agora dar-
me o sono dos justos, foi um continuado exemplo de
c.)rreção, <.Ie vida exemplar, 'de amor ao próximo ê de
bondade .

Sua morte foi plácida e tr·anquila:
Ela sentia que cumprira seu dever,' que sua 'passa

gem por este múndo' fôra profícua e útil.
A paz, a grànd�, paz de Deus, reinava. em seu cora

..ção.

Durante gerações inteiras o Seu nome será lembra
do, como a mãe amiga e protetqra, sobrevivendo ao' seu
amado esp6so e seu ainda pranteado filh.o, preocupada

�

com o bem estar de Lischen, sua nora, de seus netos,
suas esposas e filhos déstes. �.; ",

Tante Hermine éra um coração carit<;ltivo e simples.
o seu sepultamelJto deu-se às' 10 horas do dia 11

de Jl1aio de 1983, para o Cemitério da locálidade, junto
de seu esposo, com grande acompanhamento.

'

·Que Deus guarde sua boní.ssima alma!
Aqui fica a saudade do afilhado
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