
EUG�NIO VICTOR SCHMÖCKEL
o SEMANARIO MAIS ANTIGO DE SANTA

CATARINA
FUNDADO EM 10 DE MAIO DE 1919

o

ANO 65 JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA - Semaoa de 08 a 14 de outubro de 1983 Edlçlo NO 3.257

1

•

1

8

'I

•

a

..

Capital Sul Americana do
CtI.p6u
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EBCT: desconsideração
para com]araguádoSul
o Vice-presidente da As

sociação Comercial' e Indus
trial d. Jaragu' do Sul e

também stcret'rio-adjunto
de Cultura, Esporte é Tu- '

rismo de Santa Catarina,
Udo Wagner, foi recebido
em audiência dia 21 t em

Brasília, pelo presidente' da
.

Empresa Brasileira d. Cor
reios, e Telégrafos, Cei. Ad
valdo C.ardoso Botto de Bar
ros, . quando entregou pes
soalmente os reclamos da
comunidade, que deseja me

lhorias na agência local', a

lém da ampliação, reclama
da há �nos.

, Segundo Udo.Wagner, o
Coronel foi frio, mostrando
uma incrível falta de sensi
,bjJidade e 'tampouco dignou
,se a ler os documentos en

Itregues,.numa desconsidera
'S�o total e sem precedentes.

.

Mesmo argumentando à po-'
ltenc:ialidade do munidpio,
lque possui uma agência su

lper.avitária (uma das pou
,eas é oportuno dizer), o

e lPresidente da EBCT fez pou
co caso, não dando chance
a uma explanação mals da
ra da situação da agência,
construída em 1950.

IIA única coisa que ele

deixou claro foi que existem
coisas mais importan.tes e

prioritárias do que atender
a reivlndicafäo de Jaraguá
e que nada ser' feitc)", dis
se Udo, que saiu frustrado
da audiência, pela insensa
tex do. Coronel Advaldo. E
disse mais:' O Coronel teve

o desplante de sugerir uma

campanha para organizar a

comunidade a utilizar os

serviços da empresa em ho
rários distintos, evitando as

sim aglomeração na agên-
cia. Piada de mau gosto.

.

Essa atitude infeliz e pou
co polida do Coronel-Presi
ciente, revol'tou' a classe em

presarial (que dá sustentá
culo a agência local), que
tem defendido intransigen
temente urgentes melhorias
na agência, visando maior
comodidade aos usuários.
Ante esse fato, decidiu-se
partir para a mobilização de
toda bancada catarinense no

Congresso Nacional e sellel
tar, também, o empenho do
governador Esperidião Amin
numa tentativa a mais para
mudar o posicionamento
dos Correios e Telégrafos,
com o qual ninguém, con
corda.

Déficit habitacional
,

,

é preocupante
A Associação Comercial e'

In�ustrtal encerrou a pes
qUIsa sObre o problema ha
bitacionar em Jaraguá do
SvI, cujos resultados acusa
ram números preocupantes,
demonstrando que o prOble
trla da falta de residências

,
, ,

em especial para os traba
lhadores de baixa renCla;
volta a recrudescer em nos
sa

.

comunidade. Mesmo con

siderando que somente 74
das 180 empresas associadas
t�ham respondido a .pes
qUIsa, a situação preocupa,
por, nacta menos que 1.7l6
famílias n� possuem casa

�r.ópria, das quais, 'porém,
�,i,á possuem terreno.
OUtros dados revelados

pelo levantamento mostram

que 1.252 famílias têm
renda familiar até 3 salarios
mínimos (Cr$ 104.328,00),
936 com renda familiar en

tre 3 e 5 sal'ários mínimos
(Cr$ 104.328,00 a .

Cr$ 173.880,00). Nas 74

empresas que devolveram o

questionário, existem 1.752
famílias com até 4 pessoas,
368 famílias com 5 ou 6

pessoas é 141 famílias com

7 ou mais pessoas.

Setores de saúde e obras serão
prioridades em, 84

Crianças terão
. programavariadodia 12

Do Orçamento municipal
de 1984, que deverá ficar'
em torno de Cr$ 2 bilhões
e 600 milhões� os setores da
saúde, I'azer e assistincia
social terão reservados per
centuais de participação ra

zoáveis. Quem afirma é o

prefeito Durval Vasel, que
diz que a sua administração
tem especial preocupação
com a saúde e pretende im

plantar unidades sanitárias·
em todos os bairros d. Ja

raguá do Sul, pelo menos

uma em cada bairro, e nu

ma segunda etapa ao int8-
,rior.

O objetivo principal é o

de prestar melhor assistên
cia a população da periferia
e evitar o deslocamento pa
ra o centro, para atendimen
to junto a única unidade sa

nitária existente no municí
pio. Na área de lazer, desta
cou que será dada continui�
dade .ao trabalho de apoio
aos pequenos dubes do in·
terior e da' periferia, auxi·
liand<>-os com a terraplena
gem de seus campos d. fu·
tebol.

Na divisão de obras públi
cas, continuidade da pavio
mentação asfáltica, ou lajo
ta e paralelepípedo,

-

even·

tualmente. Para a execução"
sintomática desse plano, o

prefeito vê a necessidade
premente da' compra de
uma mini-usina asfáltica,
que

.

será concretizada no

próximo ano, para, no se

gundo semestre, entrar em

operação. _

O atendimento prioritá
rio serão para as ruas de
maior tráfego de veículos.
Compra de caminhões e ma

quinários constam da pro-
,

gramação - para 84. Atual�
mente a

.

muni'Cipal'idade
vem construindo o trevo no

final da Av. Getúlio Vargas,
possibilitando que após con

cluído seja implantada mão
única naquela artéria, até o

seu final. Da mesma f�rma,
foram executados reparos
no leito da rua Reinoldo
Rau, que apresenta defici
ências em virtude do t"fe-

go constante de veículos e

caminhões.
verão ser mesmo paraliza
das, ainda este mês.
Outra informação do Che

fe do Executivo, foi da com

pra de um reprodutor de
alta linhagem, com pedigree,
da raça

II jersey", adquirido
em Timbó. O animal tem

um ano e somente a partir
de janeiro será utilizado. Já

·

está no Agropecuário e cus

tou Cr$ 250 mil. A munici

palidade está adquirindo
um outro animal, da rasa
holandesa, para a cobertu
ra das reprodutoras, na é

poca do cio.

Esses dados serão .entre

gues à Prefeitura Municipal
que .. solici�oU;l rialização
dessa pesquisa, para poste
rior encaminhamérito à CO
HAB/SC.

A rua Reinoldo Rau terá
nos próximos meses todo o

.

seu leito melhor.ado, com a

colocação de um novo asfar
to, com a consequente reti
rada do atual material, de
péssima qualidade. O asfal
to no cruzamento das qua
tro grandes avenidas e na

Mal. Deodoro sérá retirado,
com a reposição do paraie'
lepípedo; ,acrescentou Va
sei que as obras de pavi
mentação a Schroeder, de-

Em comemoração ao "Dia
da Criança", a Secretaria de
Educação, .Cultura,

.

EsPorte
e Turismo, programou para
o dia 12 de outubro, uma

série' de atrações junto ao

Ginásio de Esportes Artu.r
Müller. Às 16 horas, o grupo
circense "Encena", de Curi

tiba, animará a 'petizada com

um show de bonecos dos
desenhos animados da tele
visão, palhaços e outras va

riedades, para, em seguida,
acontecer apresentação do

grupo folclórico infantil da
Sociedade Ginástica e Des

portiva São Bento. São 75

crianças, entre 7 e 13 anos,

que sob o comando da pro
fessora Mônica Malewschik
apresentarão danças típicas
do folclore aremão.

Serão duas horas e meia
de show, segundo o secretá
rio Balduíno Raulino, e tu

do gratuitamente, graças ao

apoio da Kohlbach, Marcat
to, Breithaupt, '·Indústrias
'Reunidas e Prefeitura Muni

cipal.
'

RUA DO RECREIO

A Divisão de Educação Fí-'
sica e Desportos da 19a.

UCRE, vai realizar 4a. feira,
dia 1�, a "Rua do Recreio",
'com inJcio às 8h30min. Na
..)Ja Joio Piccoli serão desen
volvidas atividades diversas,

tais como yolibol, futebol
de salãô, corfebol, fresco
bel, peteca, jogos de salão,
tênis de mesa, handebol, pa.
tinação, bicicross, corrida Cle
sa�o, cabo-de-guerra, cento

péia, entre outros.

FElRA DE ARTE/
· ARTESANATO

.

No próximo sábado, dia
15, na rua Artur Müller, a

3a., edição da Feira de Ar
te e Artesanato, com uma sé
rie de atraçõés paralelas, co
mo grupo folclórico de São

,

Bento, varal da poesia, nú
meros de palco e pau de
sebo, este dando prêmio de
Cr$ 10 mil em caderneta de

poupança, oferta do Banco
Bamerindus.

Dentro dos próximos dias,
os artesãos que participam

· da Feira, vão se reunir para
estabelecer intercâmbio e

definir participação- em ou

tras iniciativas do gênero.

EXPOSIÇAO DE
.ORQUrDEAS

No mês de novembro, na
segunda. quinzena, provavel
mente entre os dias 18 e 22,
em local airidä não defini
do, a I Eiposição dê Orquí�
deas e Plantas Ornamentais,
da AJAOPO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONVITE PARA MISSA, DE 30;0 DIA_
Ontem as tuas presenças a nos proteger e amar. Ho·

je o vazio das tuas ausências. Amanhã a certeza do reen

contro.
As famílias enl'utadas dos inesquecív�is

EDISON JORGE ZANON
ANELORE BLOSFELD ZANON
CRISTIANE ZANON
MÁRIO JOS� LICO -'

ai)1da consternadas com o trágico acont�lmento,
convidam' ,os parentes e amigos, para assistirem' a missa
de 30.0 dia, em intenção de suas almas, a ser celebrada
na Igreja Matriz São Sebastião, neste sábado, dia 8/10,
lis 19 horas.

Antecipam' agradecimentos.
Jaraguá do Sul, 8 de outubro de 1983

15 mil alunos recebem
a merenda escolar

Par� a execução do pro
grama Nacional de Alimen
taçio Escolar na microrre
glio, no primeiro semestre,
a Divisão Executiva de Ins

peção t;ieraIj19a. UCRE re

cebe� da Fundação de As-
.

sistência ao Estudante e Se
cretaria da Educação, 51522
kg de gêneros alimentfcios
destinados ao preparo e dís

tribuição (Ia merenda escOo

lar, repassados às unidades
escolares, com o apoio das

prefeituras municipais. Do

total, 5.667,50 kg fora� pa
ra Corupá, Guaramirim
6.570,50 kg, Jaflaguá do
Sul'29.463,50 kg, Massaran·
duba 7.188,20 kg e Schroe
der 2.632,30 kg. Foram a

tendidas e beneficiadas .,.'

15,302 crianças" compreen
didas entre pré-escofar e 1.0

grau.
A Divisão Executiva de

Inspeção Geral, em agosto
e setembro, com participa
ção dos Supervisores e Ins-

Teka Oxford
Agora, compra-se toda a linha
de produtos TEKA, em Jaraguá
doSul, a preços de fábrica.

TEKA - qualidade .em felpudos,
cama e mesa.

Vale a pena conhecer a

variedade de produtos ..
Você vai se surpreender com

os preços.

Conheça toda linha de produtos
OXF()RD.

Louça em fai.nç_... pura e a nova

linha grês.
Bons produtos para o .lar . e

para presentear.
Verifique os preços.

OXFORD ....:... qu.lidade em louça a

PI'eSQ'S de fábrica" ".�

Teka Oxford
Posto de Vendas em Jaraguá do Sul, defronte a Marisof.

"

, petores de Educação, deu ên
fase à importância da dls-

'

tribuição e conservação da'
merenda escolar nas esco

las. Com esse trabalho de
orientação

'

foram .atingidas
164 unidades escolares, sen-

,

do de Corupá 4 de pré-escoo ,

lar � 23 de 1.0 graui de Gua
ramirim 2 de pré-escolar e'
21 d� 1.°' graui Jaraguá do
Sul 9 de pré-escolar, 48 de
1.0 grau'e 4 entidades parti
cu,fares'i Massaranduba 8 de

pré-escolar e 35 de 1.° gr.;
e Schroeder 2 de pr�co
lar e 8 de 1.° grau.
'As unida�es escolares mu-.

nicipais de Guaramirim re

ceberão as orientaç�s : rio
deçorrer de outubro, na

reunião pedagógica mensa!.
E visando um trabalho mals

completo foram dadas ori

entações para o correto pre
enchimento do "Demonstra·
tivo trimestral da distribui
ção de refeições e consumo
de gêneros na escola".

Os 51.522 kg de gêneros
alimentícios distribuídos -

açúcar cristal, arroz, blseel
to, CSM, charque, crema

chocolate, 'farinha láctea,
feijão, frango, fub'; ,ei te
em pó, macarrão, massa se

pa com Ieg'ümes, mistura.de
bebidas, novo milk, ófeo de

soja,lPVT de galinha e ca ..-

ne, ,PTS, PVT simples e so

pa canja galinha - soma·
ram .: Cr$ 1-8.395.880,40, a

preços de custo.
GUARAMIRIM

A
.

Prefeitura MunIcipal
deste município programou
para .o dia 12 de outubro,
na Sociedade Diana, uma
soarê infantil, sem cobran
ça d� ingressos. E durante
a Semana da Criança, a mu

nicipalidade vai dlstrlbuir
nas escolas de 1.r' grau gu
loseimas pare. os alunos,
das redes municipal e esta-
dual.

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MARANATHA - CONVITE
O Secretariado de Emaús, realiza dia 16/10, a última
,MaÍ"anat��· de 83, em S. Bento do Sul, para jovens de to
da .a reglao. Até o dia 13/10 pOderão ser feitas inseri
ç�es na Secretaria Paroquial com os jovens do Secreta�
na�o de Emaús. A programação já está pronta. ParticipeI
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Foi encerrado em . Bràsí
lia; o Encontro Nacional de
Dir.iqentes de Educação; Cól
tura e Desporto, petroc.na-

do pelo Mi,rlistério da, 'ê:!u.
cacão e ,CU'ltura·, com .0 ob.
ietlvô de debater ternes.con,
slderàdos "de, lntêresse 'atual

"-do MEC '

.e das Secretiil'ias
de Educação, Cultora 6< Des
portos de "todos os Esfadcs,
No encontro foram analisa.

. das propostas concretas, so
bre as, quais foram tomadas
decisões e adotadas medi

. das imediatas e a curto e
méd.:.. prazos. . ",;-
O secretário-adjunto de

Cultura, Esporte e Turismo
de SC, Udo .Waqner.,.,. repre�,
sentou aquela secretaria. Os
Os secretários dessas Pâ�

, tas, solicitaram Ihqi.i1re�
percentuais do orçamento
do MEC sem prelulzo da ,e
ducacão, .cue é conslderada
prioritária.

Wagnerem
-Brasilia

os animais em que for apli
cado o produto.

De acordo com o dr. João
A Cidasc está colocando ao Manoel Bazetti Marquis, da
alcance dos criadores mals Cidasc de Jaraqué do Sul. o'
um meio de combater a ral- produto está a

-

dlscoslção
'

va dos herbívoros, ou seja, dos criadores cretultamente
a eltmluecão dos morceqos na aqêncla da Cidasc, ao la-
hematófaqos, que são os do da Prefeitura, todavia, a

transmissores da doença epllccão será sob orientação
nos bovinos, eqüinos, sulnos profissional, através de trei-
e outros similares. O com- namento e demonstrecão. O
bate é feito através do an- produto destiná-se a aplica-
ticoaqulante "Tecvamplcld", cão em bovinos que aore-
que atua eliminando aque- sentem suoadures por mor-
les vampiros que suqarem ceqos hematöfaqos.
�------�------------�

Cidase combate
mereeses vampiro.

Eletro Diesel Jaraguá Ltda. EditaL
"ÁUREA MÜLLER GRUBSA,
Tabeliã Desiqnada de Notas,
e Oficial de Protestos, de,Tí�"
tulos da Comarca de .Jara- ,

quá do Sul, Estado de Senta .

Catarina, na forma da lel,
etc. ..'

, '.

Faz saber a todos, quan- '

tos este edital virem que se

acham neste Cartório, pare
protestos os títulos contra:
ALVINO PERSIKE, Estr. Ba-'-

-

nanai do Sul, s/n, nesta'. A
DELINO SACHT,' Estr. Jara
guá '84,' a/c Antonio Muller, ,

nesta. ANTONIO LUNELLI, ,

Estr. Boa' Vista, Ribeiräo'
Grande do Norté nesta. COM
E REPRES. PIAZZA LTDA., R •

'Reinoldo Rau. 86 nesta. IVO
LENZ, Rio 'erro I,. nesta.
JORGE PINTER FILHO, Rua
Dugue de Caxias, 5-/-n, nest�.
'JOAO A; CORREA E OU; R.,
210, n.O 293, nesta. JOAO,
PEDRO RqZZACK, Rua Jor
ge Hemen:berg, 1828, nesta.'
LEONEL R. SCHEWINSKY'f
Ru.a ,Floriano Ptiixoto. 103"
nesta. MIRIAM RANGHETTf
,Estrada Gúamiranga, s/n.;
Guaràmirim. RUTH KIENEN
HENN, Rua Adelia Fischer,
s/n, nesta.

E, como os ditos devedo
res n50 foram encontrados,
e ou se recusar-am a aceitar.
a devida intimação, faz por
interrnédio do presente edi
tal pera, que os mesmos
compareçam neste Cartório,
na Rua Artur Müller, 78, no
pr;azo de-lei a fim dé fiqui"
dar o seu débito, ou então
dar razão por que não o faz,
sob pena de serem' os reíe
ridos títulos protestados na
forma da lel, etc.

-

ns /Jeracué do Sul, 06 de
outubro de 1983.

Aurea Müller Grúbba "

POSTO DE SERViÇO BOSCH

Agora em Jaraguá do Sul serviços em

bort:lbàs injetoras e bicos injetores.

,

Rua Joinville, n.O 2.799 -,- defronte a Weg II

Jaraguá do Sul .; sc.

Terras para
Reflorestamento
Compramos áreas dentro das seguintes especifi

cações:

• a) , Distância máxima da cidade de Jaraguá
do Sul 30 K.m.

b) Ondulação do terreno de o.� à 15.°.

c) Areas mínimas de 500.000 m2.
d � Documentação em dia.

,

\

Marisol S.A. 'Indústri,a do Vestuário

Jaraguá do Sul - SC.

Entre noMonza4portas poraquL.
E.leldaerfer Comércio

'

�e Vereills ,lida•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jar.gu' do Sul- Semana de 08 a 14 de: outubro/1983 Página 5CORR-EIO DO POVO

Estldo de Slfnta Catarina
. PREFa",rUAA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

O E C R E T O N.o 876/83
Nomeia o Representante da Congregação de
Profeuores da Faculdade de Estudos Sociais

.

no Conselho Curador da FERJ.

O Préfeito Munidpai de Jaraguá do Sul, no uso das

atribuições que lhe confere o item XXIX do artigo 70,
da Lei Complementar N.o 5, de 26 de novembro de 1975
e com base no § 2.� do artigo 7.° da Lei. Municipal N.O'
,4-39/73, de 31 de agosto de 1973,

DECRETA:
Art. 1.° - Fica nomeada a Professora LfGIA MARIA

EMMENDöRFER para representar a Conqreqação de Pro
fessores da Faculdade de Estudos Sociais no CONSELHO
CUR.ADOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL
JARAGUAENSE.

.

Art. 2.° - O .rnandeto será de dois anos, na forma
do § 1.0 do artigo 7.° da Lei Municipal N,o 439/73, de 31

,

de agosto de 1973.'
-

,
Art. 3.° - Este Decreto entrará emvigor no dia 1."

de outubro.de 1983, revogadas as disposições em con-

trário.
.

Jaraguá do Sul, 30 de setembro de 1983.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KONI:LL
Secret,? de Administração e Finanças

Estado d. Santa Catarina
PR'EFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

D E é R E T O N.o, 878/83
Nomeia o Representante dos Clubes de
Serviços no Conselho Curador da FERJ.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso das
etrlbuições que lhe confere o item XXIX do artigo 70,
da Lei Complémenter N:" 5, de 26 de novembro de 1975
e com base no § 2.0 do artigo 7.° da Lei Municipal N,O
439/73, de 31 de agosto de 1973,

O E C R E, T A:

Art. 1.0' - Fica nomeado o DR. PEDRO SI:!(GIO
STEIL parà representar os Clubes de Serviços de Jara-
91,1á db Sul no CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE ..

Art. 2.0' - O mandato será de dois anos, na. forma
do § 1.0 do artigo 7.á da Ler Municipal N.o 439/73, de 31
de agosto de 1973.

.Art, 3.0' - Este Decreto entrará em vigo: no dia 1.°
de outubro de 1983, revogadas as disposições em con-

t�rio.
.

Jaraguá do Sul, 30 de setembro de 1983.

DURVAL VASEL

Prefeito Municipal
IVO KONELL
Sec;ret.° de Administração e Finanças

Estado de Santa Catarina
. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

D E C R E T O H.o 877/83
Nomeia o Representante do Corpo Discent. da
Faculdade de Estudos Soci.is no
Conselho Curador da FERJ.

O Prefeito Municipal de.Jaraguá do Sul, nc uso das

atribuições que lhe confere o item XXIX do artigo 70,
da Lei Co_mplementar N.o 5, de 26 de novembro de ,1975
e com base 00 § 2.0 do artigo 7.° da Lei Municipal N."
439/73, de 31 de agosto de 1973,

O E C R E TA:'
Art 1.° - Fica nomeado o aluno LUIZ CI:SAR LAZ

ZARIS para representar o Corpo Discente da Faculdade
de Estudos Sociais no CONSELHO CURADOR DA FUN
DACÃO ED'uCACION;A.L REG10NAL JARAGUAENSE.

>

Art. 2.° - O mandato será de dois anos, na forma
do § 1.° do artigo 7.° da Lei Múnicipal N.o 439/73, de �,1 .

de agosto dê 1973. ','
Art. 3.° - Este D,ecreto entrará em vigor no dia 1.,"

de outubro de 1983, revoçadas as disposições em con

trário.

Jaraguá do Sul, 30 de setembro de 1983.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KQNELL

.

- Secret," de Administr�ç50 e Finanças

Estado d� Santa Catarina
PftEFEITURA MUNICIPAL DE JARAGOÁ DO SUL

O E C R E T O N.o 880/83
Nomei�'Vice-Oiretor da Faculdade de EstudOs SOciais.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o item .xXIX do artigo 70, da
Lei CompleQ1entar N." 5, de 26 de novembro de i975 e nos termos do artigo 69 do Regimer:'to da Faculdade de Estu.
des Sociais,

'

O E C R E TA:
Art. 1.° - Fica nomeado o DR. JOSÉ ALBERTO BARBOSA para exercer o cargo de Vice-Diretor de- F.ACULOADE

DE ESTUDOS SOCIAIS na Fundação Educacional Regional Jaraguaense. .,

.

Art. 2.° - O mandato será de 04 (quatro) anos, ,a partir do dia 1.0 de outubro de 1983.
.

Art. 3�0 - Este Decreto entrará em vigor no dia 1.° de outubro de 1983, revogadas as disposições em _contrário.
Jaraguá do Sul, 30 de setembro de 1983.

OURVAL VAS'EL - Prefeito Municipal IVO KONELL - Secret." de Administração e F'inanças
� � .. �

TrrULO DO BEIRA RIO

Vende-se um título usuário
do Beira. Rio Clube de Carn
po. Preço Cr$ 120mil à vis
ta. Tratar com Sérgio Poffo,
na AgênCia dos Correios ou

com Lindalva, no Fórum de :

Jaraguá do Sul.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

O E C R E T O N.o 879/83
Nomeia Diretora da FacuJdade
de Estudos Sociais.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso das

atribuições que lhe confere o item XXIX do artigo 70,
da Lei Complementar N.o 5, de 26 de novembro de 1975
e nos termos do artigo 69 do Regim�nto da Faculdade
de Estudos Sociais,

.

.

O E C R E T A:
'

.

Art. 1.° - Fica nomeada a Professera CARLA
SCHREINER para exercer o cargo de Diretora da FACUL
DADE DE ESTUDOS SOCIAIS na Fundação Edl,lcacional
Regional Jaraguaense.

Art. 2.° - O mandato será de 04 (quatro) anos, a

pertlr do dia 1.° de outubro de 1983�
.

Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor no dia 1.0'
de outubro de 1983, revogadas as disposições em con

trário.

Jaraguá do Sul, 30 de setembro de 1983.

DURVAL VASEL
Prefeito, Municipal

IVO KONELL
.Secret." de Administração e Finanças

"Carta
Aberta ao

Homem"
Esta trlensagem feita por,

uma mulher, exprime, taf-,
vez, a idéia de milhares de

.

mulheres do Mundo. "Haja
paz na terra e que ela co

mece por mim" foi o inicio
deste "desabafo(', que pres
segue:

"Sou mulher.
SUa esposa, sua namora·

da, sua mãe, sua filha, sua
irmã, sua amiga. Necessito
de sua ajuda.
Fui criada, para dar ao

mundo: docilidade, compre
ensão, serenidade, beleza e

amor. Estou verificando ser

extremamente difícil cum

prir a minha missão.

Muitas pessoas, em publi
cidade, filmes e na televi
são, têm ignorado minhas
qualidades int�riores e, re

petidamente, fazem uso de
mim como um símbolo do
lexo.

Isso me humilhai isso des
trói minha dignidade; isso'
nio me permite ser aquilo
que você deseja que eu se

ja, um exemplo de beleza,
inspiração e amor
- Amor pelos filhos; a·

mQr pelo esposo, amor a

Deus e aO meu Pars.

Necessito de. sua ajuda'
para restaurar minha verda
deira posição - para per·
mitir-me cumprir a finalid�
de para a qual fui criada.
Sei que você encontrará a

maneira de fazê-lol".

--------------------

Extraído da ·revista "O Re
sacfuz", publ icação da Or
dem Rosacruz - Amorc -
Cx. P: 307 - 80000..curitiba.

--_.--------------------

VENDERSE
A SERRARIA ALDROVAN·

DI LTDA., está colocando à
venda: uma -roda d'água, em
boas condiçõesi um dínamo)
uma roela dentada própria
p,ra 'serraria, alambique' de
cana ou engenHo de farinha;
Tratar na própria Serraria,
na lateral da rua João Franz·
ne;� em' Rio Morha.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Eagora,você?
De súbito, 8 casa veio abaixo,

litiralmente. E agora?
Numa sociedade humana,

que não,é de insetos, o flagelado
nio est6 sozinho.

Em Santa Catarina,
"Q Pequeno Primeiro" 010 é

. apenas "slogan". I: uma
verdade inad.iável. .

A soUdariedade e a

assistência estabelecem a

diferença entre o racional
e o irracional.

Os pequenos estão recebendo·
crédito e material para a

.

reconstrução das suas casas.
E trabalham ein regime de
mutirão, o grande mutirão da .

solidaried8de ·catarinense.
Mais de quinhentas:casas já

foram �eitas�· li com a força
do nosso trabalho, todas serão
recuperadas ou substitu fdas.

Com a graça de Santa
Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



c

Jaraguá do Sul- Semana de 08 a 14 de outubroj1983 CORREI.O DO POVO

o •
'11:.

.

.,.

Jaragúá do Sul - Semana de 08 a 14 de outubroj1983

, o'

Página 7

NOIVA[)() - Foi oficiali·
zado no dia 30 �e set�mbro
últim�, o noivado d�

,

jovem
e bon,ita' Joelma com o em
presário gaúcho Marco An
tênle. Ela é filha - do casal
amigo Arcellho "e' Anita, . Pic�
eell, d.a nossa 'soêledade 'e
ele, filho de Sebastião e Er
ema dos Santos, daseeleda
de de Itaqui-RS. Aos noivos,

,

os ,parabéns e votós de feli-
.

cidades mll,

migo Alcir Bittencourt, das
Lojas May, igualmel'!te par·
ticipou da Convenção. Agra-
decemos li lembrà"ça.

"

TEKA E OXFORD - De
fato muito bonito e acon

chegante o Posto de Venda
Teka e Oxford,' inaugurado
e aberto quinta-feira, de
fronte a' Marisol. A coluna
esteve' visitando o novo Pas
ta de. Venda . e recogiende.
Faça você também uma vi
sita. Fica na rua Joinville,
na SC-BR .301.

TOMELIN CONDECORADO
- O advogado e admlnls
trador Honório Tomelln, ca

tarlnense de Jaraguá do
Sul, há muito radicado. em
Minas Gerais, será uma das

personalidades que serão a

graciadas neste sábado, dla
8, com a Medalha Alferes
Tiradentes, em Belo Hori
zonte. Tomelin será home
nageado pelos serviços preso'
tados no campo educacio
nal, como criador e atual
diretor do Complexo UNA,
que mantém não só em Mi

nas, mas também em São,
Paulo, Rio de Janeiro, Sal-'
vador e Curitlba, várias fa
culdades e outras unidades
de ensino voltadas ao aper
felçoarnento

-

de profissio
nais nos setores de assesso

ria, pesqolse: e treinamen
to. É Jaraguá se destacan-'
do, marcando benito no pe
daço,

: f.

BONECAS VIVAS - Ca
rem Roberta Rosa; Jacheline
Dane, Maria euiza Donini
Soares, Eliane Raquel Perei-
'rà, Scheila Lubanski, 'Mor�

,

gana Francine Brandenburg,
CASAL ,KOCH ;_'De For- Camlla Chaves, Daniele Za-

talen, Ceará, onde, partid- nini, Cristi'ane Belize Bon'ez�

param da 24a. Cônvenção zi, Vanessa Fallgatter, Da-
Nacional do Comércio Lo-, niela Débora Gonçalves, Kar-'
jishl, os amigos Mauro (Le- Ia Schopping, Çhirlei Cris-
nir) Koch, ele presidente tina Scoz, Deise Kasteller e

do CDL e diretor-ad,minrs- Gilza Carla' Flóriani,' são 'as
,

trativo da Menegotti Veí- garotas que estão partici-
culos, enviaram a coluna: pando do concurso Bonecas
um belíssimo postaI'. O a- Vivas, do Lions, Cidade In�

'�������i�i8it����������������i�i����i�i��i���g�i���i���i���i�����i�?d
CASAL SCHÜNKE - BODAS DE PRATA �

O querido e simpático !I
casal Sigolf e C,acllda �
Menefiotti Schünke (fo

'

. �
to) completa dia 18 i

de outubro pr6ximo,
� seus 25 alios de felb

I casamento. Ontem, di2
� 7, o casal jubilar re-

I
cepcionou com' um

jant�r íntimo,' em .
SUl

residência, os familia,

i� res e part� aman�5
Il� para uma viagem tUrJS

ß tica a Portugal, Espa
� nha, Roma e Alems
i" nha, onde conhecerã(
n
as maravilhas do Ve
lho Mundo.'

dustrial. Esté tudo pronto
para d acontecimento, mar

cado para o dia 12, 4a. fei
ra, no Baependi, 'com uma

série de atrações. Participe
você também, aproveitando
o feriado.

jf_.},
rilene Maih�iro. Na' Igreja
Evangél ica, às 18h, Elemar
Dierschnabel e l ta Kammer
e às 20h30, José Roberto
Fructuoso e Guiomara Sch
mauch.

'

CORREIO DO POVO

Proclamas de Casamento
.' Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil dO

1.' Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
té! Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar, os seguintes:
,

.

Edital 13.377 de 28.09.1983
ARNALDO FAGUNDES e

MARISTELA JERESINHA
VENTURI

'

; Ele, brasileiro, solteiro;
operário, nascido em Jara
guá do -Sul, domiciliado e

residente na Rua. Marajó,
nesta cidade, filho de Lau
delino Avelino Fagundes e

de Benildé Zapellini Fagun
des. Ela, brasileira, soltei
ra, operária, nascida ,em'

Massaranduba, neste Esta-.
do, domiciliada e residente'
na Rua' José Teodoro Ribei
ro, nesta cidade, filha de .

Feliciano Venturi e de Mi
randa, Venturi.

Edital 13..378 de 28.0?1983
JOÃO RICARDO RASSELE e

MARIA; HELENA LULIO

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, r.escldo em Rio Edital 13.383 de 04.10.1983
dos Cedros, neste Estado, JORGE KIRSCHEN e

domiciliado e residente em RENr DE LIMA
Vila Lerizi,' neste distrito,
filho de Dario Zoboll e de
Amabile l"boli. Ela, brasi
leira, solteira, operária, nas
cida em Francisco Beltrão,
Paraná, domlclliada e resi
dente em Vila Lenzi, neste

distrito, filha d� Augustinho
Probst e de Elsa Antunes
Probst.

residente na Rua Domingos
Demarchi, nesta cidade, fi
lho de Vergílio Lazzaris e

de Pãúlina 'do Nas.cimento
Lazzaris. Ela, brasileira, sol
teira, funcionária públicá,
nascida em Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na

Rua João Piccoli, nesta; ci
dade, filha de Waldemar
Blank e de Wali Oldenburg
Blank.

Edital 13.380 de 29.09.1983
'NELSON DARIO lOBOLl e

TEREllNHA PROBST

costureira, nascida em Gua
ramirim, neste Estado, do
miciliada e residente na Rua
Bernardo Dornbusch, nesta
cidade, filha de Evaldo Wies
terleck e de Elvira Bruch
Wiesterleck.

Edital 13.382 de 04.1 0.198�
EDVINO PAULIN 6, JUSSARA
DE FATIMA LEClKO

Ele, brasileiro, solteiro,
fazendeiro, nascido em Gua
raniaçú, Paraná, domicilia
do e residente na 'SUa Gui
lherme Weege, nesta cidade,
filho de Eduardo Paulin e

de Eva Schidoski Paulin.
'Ela, brasileira, solteira, do

lar, nascida em Guarapuava,
Paraná, domiciliada e resi
dente na Rua Guilherme
,Weege, nesta cidade, filha
de Nelson Leczko e de Ci re
ne Maria Leczko.

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, nascido em Mate
lândia, Paraná, domiciliado
e residente na Rua Guana
bara, nesta cidade, filho de
João Kirschen e de Angeli
na Wasch Kirschen.' Ela,
brasileira, solteira, balco
nista, nascida em Rio, Ne

grinho, neste Estado, domi
ciliada e residente na Rua

Guanabara, nesta cidade, fi
lha de Jovino de Lima e de
Francisca de Lima.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, man

dei passar o presente Edi
t<!l, que será publicado pela
imprensa e em Cart6rio, on
de será afixado durante' 15
dias.

COISAS DA MAIOR ENCHENTE DO Se:CULO

* O Chefe da Representação do Governo de Santa
Catarina, Milton Sander, recebeu do Presidente da Câmara,
dos �putados, Flávio Marcílio, um cheque no valor de
Cr$ 1 milhão 167 mU, correspondentes aos descontos es·

pontâneos na' folha de pagamento de quase todos os par
lamentares com assento no Congrf'!so Nacional.' Sander
explicou que esses recursos já encaminhados para Santa
Catarina, serão utilizados no sOCorro aos flagelados das
enchentes de julho. Esteve presente ao ato, o líder do Go
verno na, Câmara.

"

NASCIMENTOS

Dia. 13 de setembro
Robson Patrick, filho

de Ademar (Maria) d�
Maçaneiro.

'

Dia 18 de setembro
Maicon Roberto, filho

de Sílvio '( Leonita) De
mattê.
Dia 20 de setembro

Geisa Cristina, filha de
Antônio (Isolde ) Jacin-
to. .

'

Dia 25 de setembro
Claudimar, filho de

Wolfgang (Itanir) Ein-

chenberger.
Josué Alessandre, fi

lho de Roberto (Maria)
Pereira.

Dia 26 de setembro
Eliana, filha de Alfre

do (Hildegart) Dumke.

Dia 27 de setembro
Jonas, filhó de Améri

co (Arlete) Spézia.
,

Dionei Duarte, filhó de
Pedro (Nair) Vieira.

Tássia Tereza, filha de
Ivanir (Elizabete) Lom
bardi.

Dia 28 de setembro
José Jaison, filho de

José (Perpétua) Schmidt.
Darciana, filha de IWa!

demar (lima} Wolodasc
zyk.
Gilberto, filho de Síl

vio (Anita) Leithold.
Dia 29 de setembro
Micheli Aparecida; fio"

lha de Nilson (Vilma)'
dos Santos.

Dia '30 de setembro
Fernando ,Cristofolini,

filho de Alter (Arcênia)
da Silva.
Caroline, filha de Gio

vani (Marlene) Braz.

Cátia, filha de Valde
mar (Irene) Raulino.

Dayane, filha de Olíní-
.

pio (Alacir) Pavanello.
'

Dia 02 de outubro
John Carlos, filho' d0

José (Diva) Berna!.

BEIRA RIO - Este clube,
através do departamento so

dai, está definindo detalhes
para a sua maiór promoção
dia 28/10, com sete horas
de música e sJ1ow. Às 22 h,
,começa com apresentação
do Grupo Folclórico Böh
merwald, de S. Bento 'e a

partir da primeira hora da
manhã seguinte, balle com

B�azil'ian Show Superstar,
com a presença do cantor
italiano Toni Angeli,

FESTA NA FIGUEIRA
A comunidade da Ilha da,
Figueira, convidando para a

sua festa anual, dias 11 e

12 da outubro, em louvor a

Nossa' Senhora Aparecida.
Começa .na terça, com mis
sa às 20 horas, festejos po
pulares e baile no Salão Vi
tória, prosseguindo na quar
ta-feira, com missa sertane
ja às 8h, festejos variados e

à tarde uma movimentada
soarê, no Vltória.

DESINDEXADAS - Estará
em Santa Catarina dias 12 e

13, o presidente João Figuei
redo, -quando' cumprirá ex-

.

t,ensa agenda. // Schroeder
<ompletou dia 3,

,

segunda
feira, 19 anos como muni.'
dplo emancipado. Parabéns
ao prefeito Aldo, ao vice
Ademar e a todos os schroe
denses. // Está a princípio
marcado para o período de
18 a 23 de novembro, a

I Exposição Jaraguaense de
Orquídeas e Plantas Orna
mentais, no Agropecuário. /
Na primeira quinzena de no

vembro, o Sr. Fernando Pai
va, diretor do Banco Itaú,
fará, uma palestra em Ja'ra
guá "do .Sul, sobre "Lea
sing". /1 Dia 6, 5a. feira, o
Clube' de Bolão Diana, do
Baependi, recebeu bollonis.
tas do Clube Santa Felicida
de, de Curitiba. j/ Baepen
di recebe dia 12, 120 crian
ças do Jardim de Infância
Cantinho da Paz, de Joinvil
Ie, que virão conhecer, o
maior clube social-esportivo
de Jaraguá do Sul. j/ A As
sociação Comercial e Indus·
trial de ,..Guaramirim realiza
dia 15, no Diana, Baile do
Chope, em benefício da
construção da sede pr6pria.
Uma boa!

, CASÓRIOS - Casam ho
je/na Matriz,. às 17b, Ha
milton Olinger e Irdes Vor
pagel, Maut{ Correa e DarH
8ernardete {(netschi; às 18
horas, Rudima'r Bruch e Ma-

CONGRAÇAMENTO - Dia
12 próximo, às 19h30, na

Arweg, aéontece as festivida
des de encerramento do

,

I Campeonato Extra·Oficial,
de Bolão Vale do Itapocu,
com a entrega de troféus e

medalhas. Está prevista uma

chopada de confraterniza·
ção.

OS TAVARES - O Rota
ry Clube de Jaraguá do Sul,
que na terça�feira emplacou
um novo companheiro, o

ToneIli, homenageou duran
te a reunião festiva o camp .

Mário Tavares e esposa Di-·
va, pelos seus 50 anos de
vida conjugal. 'Coube ao

com�. Guenther ã saudação.
JORNAL PATROCINA - O

"Correio do Povo" patroci
nou quinta-feira o anibu5
que levou cerca 'cIe 60 crian·
ças do casulo, acompanha
das das professoras e mães,
do C.E. Holando Marcelino
Gonçalves, à Corupá, onde
visitaram o Seminário e a

cidade.

DOIS TOQUES - Trocou
idade dia 3, o médico anes

tesista Dr. Á,lvaro. A ele, os

nossos cumprimentos! // Â
Sra. Vera Haakel recebeu 3a.
feira grupo de amigas para
um lànche e ni quarta-rfeira
quem recebeu foi as Sras.
Norma Salai Schrauth e lil- ..".. ..... _

da Guenther. 1/ Dia 22
próximo, inauguração da
nova churrasqu.eira na Co
munidade Evangélcia Lute-

, rana. Em pauta" uma gosto
sa carne na grelha.

BAILE DO MOTOQUEIRO
- No próximo dia 15, no

Botafogo, vai acontecer' o

"Baile do Motoqueiro", ini
ciando às 22 horas. A pro
moção é do Top Som, que
.vai sortear uma moto Yama-
ha TT.

'

BOTAFORA - Os associa
dos do Clube de Bolão 'Bo
tafora estiveram reunldos
quinte-feira, para um jantar
com as esposas, no Baepen
di, em comemoração aos a

niversários de Wigando Roe
der, Waldemar M. Rau, A
ristides A. Moretti e Rober
-to de Oliveira.

Com apenas Cr$ 3.000
você recebe, durante 1

ano, o melhor jornal
d.a região. Agora em

novo formato, com

maior tiragem e cir

culação. "Correio do
Povo" - fone 72-0091.

OUTUBRO COM PREÇOS ESPECIAIS É NA SUELI
, '

.

,

A CONFECÇÕES SUELI festeja outubro com promoções incr{veis e preços especiáis para marcar o mês
das crianças.

Descontos sensacionais. Facilidades nunca vistas.
Venha conferir e adquira saias, blusas, slaks, shorts, camisas, biquinis, vestidi,lih�s... jardineiras, cal·

ças para meninos, ênxoval para bebês, vestidos para ge�Lantes, vestidos p/a mamãe entre outros artigos da moda.

O garotão da ' .

foto é João'
Roberto SeidIeI
de Araújo, filho Aniversariam hoje: 08
de João Robertc Sr. Bruno Wolf, Sra. Fri-
(Rita Seidel) éle da, esposa de Oswaldo
Araújo,

'
'

Thiem; Sra. Irene Ziemann,
residentes em Sr. Udo Rawietsch, Sr. Da-

, S. Bento, e que nilo BaisaneIli, Eliane c-is.'
nodia 28/9, tina Gomes, Sr. César Moa-
comemorou seus '

dois aninhos. Sao, cvr Silva.
avós paternos o 'Aniyersariam domingo
Sr. Lauro (Irene Sra. Yolanda Morbis En-
Olsen) de Araújo gelmann, Sr. Elmo' Lemke,
e por parte dá
mãe, o Wilma Gerent, em Astorqa:
Comendador 'Ar:tderson Dorval Raduenz,
Alvim (Hella em Corupá; AdeJino Wolk-
Fuck) 'Seidel, mann, em Rio Cerro II; Sr.
nossos amigos Joel Dias Figueira, Fpolis.:de Corupá. A,
bonita idade foi, Sr. Carlos Moreira, em Jlle.
comemorada ' Sra. Ingeburg Marquardt
sábado à tarde,

'

,

, Hasse,
na S.R. MÓveis, Rudnick;.em Oxford, onde' Joãozinho Dia 10 de outubrorecebeu seus convidados.' •

Esperto como ele,' o aniversariante diz que é do Sra. Asta, esposa de José
Mengo quando está com o pai e com o ava (o sr, Lau- Watzko; Sra. Rose Marie
ro), mas quando está eem o "Opap�" Alvim, afirma Teixeira, em Jlle.; Edit Sch-
que é do Vasco. Pelo'" que a foto demónstra, ainda rnldt, em I tapocuzinho; Sra.resta eSPéran�a para o "Opapa" ganhar mals um tor-
cedor' para o seu Vascão. Luiza Bortolini, ne Lapa-Pk,

,

O. Sr, Norberto Kreutzfe.j_d, 1\
lírio Ruediger, Sandro Mar-

O NASCIMENTO DA FILHA DO, GOVERNADOR -:- cela Kanzler, Sra. Maria

Impressionado com a coragem é determinação de' uma Gonçalves Chiodini (Ita);
mulher catarinense, esta folha- enviou aos personagens Flávio Mehler.
envolvidos recorte de jornal que estampava clichê mos- Dia, 11 de outubro
trando D. Ângela e sue filna Maria, ao qual acrescentou' Sr. Lindolfo Schmidt, em

os seguintes dizeres: "Dorme anjinlO, pa� já vem!". Itapocuzinho; Sra. Margit
A mensagem foi' a Palácio pera os parabéns ao Governa- Horst Andersen, em Curiti-

elor, .cumpr'imentes à mamãe Âng�l<! e um beijo na ff""" ba--PR.; Sra. Maria Henn,
lóca Maria. Acontecia que o Governador se encontrava em Jaraguazinho; Marly
em Brasília, tratando dos' altos interesses do Estado. Bartei, em Itapocuzinho; Se-

Em Florianópolis, D: Ângela, Primeira Dama do Estado, nhora Irerie Stulzer, Edílson
sentiu que era chegada a h9ra do nascimento de mais Dayid,. filho de Ernesto e

,uma cataririense. Arrumou 'cis roupinhas na Agronômica Maria Ida TorineIli; Guilher-
e ela mesmo dirigiu seú veículo à Maternidade Carma!à me, filho de Rodolfo e 'Ma.

Dutra; ondé:se internou. Queria ter a filha gerada pela Terezinha Wackerhagen; Se-
forma tradicional, o qv� não foi possível, mas fê-Ia nas- nhora Carolina Rosa Brug-
cer pela cesária, a' que assistiu sem dizer um "ái". O nage, Sra. Helena Schmitz
recorte acompanhou ,o cartão, ressaltando a bravura 'Brugnago.
dessa mulher quP., então já acompanhada de uma linda, Dia 12 de ,outubro '

menina, a.guardava �,v6lta do esp/,-\o e. GOverlili.do,r, tar- Sr. Walter Strebe, Sr. Hil-
de da nqlte, para o encontro feU EIS que,Wgora, se berto Kaiser, Vivina, filha
fecha o drcuío: 'às 9h40 de 29 de setembro último,'o de Jaime e Alzira Mendon-
telex n.O 2004 da Casa Civil, do seguinte teor: "Agrade-' ça; Sr. Valber Vrej Masca

cemos felkitações enviadas ocasião nascimento guerida . renhas, em S. Paulo; Sra
Maria. Cordiais saudações AmIn,e Senhora". Frida, esposa de Aírton Sta,

roski; Marcelo Luís Rozza,
Sra. Maria Lisete Schmitz
Herbst.

'Dia 13 de outubro
Sra. Maria, esposa de AI

"

. GANDH�I....:...· Este é o aÇluardado fil.me que está em', bano Stinghen; Sra. Regina
cartaz no Cine Jaraquá . ."Gandhi" estréia neste sábado e, ' esposa de Eugênio Gascho;
será exibid,o até auinta-feira. em tqdos 0ds horários de Sr. Sílvio Paulo Prodöhl� em
exibição. censura ,livre, com três horas e duração. É Curitiba; Rosânqela Fátima
uma das mäiores produções do dnemil mundial.

Ferrazza, Schirley S. Stein.
Dia 14 de outubro

Sra. Hildeqard Albus Ba
ratto, Sra. Anita Voigt, Sr.

ANIVERSARIANTES

Ele,
.

brasHeiro, solteiro,
operário, nascido .em Porto
União, neste Estado, domici
liado 'e residente na Rua
Emilio Carlos Jordan, nesta

cidade, filho de Paulo Rasse
le e de Frida Rassele� Ela,
brasileira; solteira, professo
ra, nascida em São Paulo,
São Paulo, domiciliada e re

sidente na Rua Emilio Car.
los· Jordan, nesta cidade,
filha de Armando Luli ê de
Izabel Mari-a Rosa �a Silva.

Edital 13.379 de 28.09.1983
MARCOS AURÉLIO' LAllA·
RIS e VENITA BLANK

Ele, brasileiro, solteiro,
vendedor, nascido em Jara ..

gl!á do Sul, domiciliado e

FALECIMENTOS

,Ora 2S de setembro' 1983
Fritz Christian Reif, 89 a.

Dia 02 de outubro 1983
Fernando Cristofolini da
Silva, 2 dias.
Angelina Carlini Furlani, 77
anos.

Edital 13.381 de·29.09.1983
ANTONIO MANIESKI e
ELSI WIESTERLECK

"'��-----------------------------�----------------------------------�------------_.----------------------------,�

Clóvis Marcelino Gonçal
ves, funcionário de "A

Comercial"; Sra. lolanda
Barg Perin.

"Aos aniversariélntes,
os cumprimentos desta
folha".

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, nascido em Rio do

, Oeste, neste Estado, domi.
ciliado ,e residente na Rua
Daniel Rumpel, nesta cida
de, filho de Nicolau Mani
eski e de Araci Manieski.
Ela, 1:>raslleira, solt�ira,

Confecções' Sueli Ltda. -

Na Mar�cnal Deodoro 1.085 e na Reinaldo Rau 530" os ender�ços"ACl boa compra.'

,

NO CINEMA

AS'SISTÊNCIA TÉCNI6A-ELET�ONICA JARAGUÁ Ltda.

Equipé altárnente especializada em c�nsertos de
"

calculadoras eletrônicas, somàdoras, máquinas de es

crever ê-léiHcas e manuais, relógios-ponto, registra-
,

'

�, v • '

doras e mimeógrafos. , .
;

'Tecnicos cursados j\:lnto ,a Olivettl e DIsmac cio

Brasil. Atende-se junto: a sua empresa.
,

A ASTRÔNIC fica na rua Rei';�ído Rau, 752, jun�:
lo a Tete Confecções, telefone 72-0534 --Jguá do Sul.
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Fundado em 10/maio/1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Vidor Schmöckel - Jorn. Prof. ORT-SC
n.O 729 e Diretor de Empresa Jornalístlca n.O 20. Mem

bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca

tarina. Redator: Flávio José Brugnago - ORT-SC n.O 126/
80 ..Redação, Administração e Publicidade: Rua Coronel
Procópio Gomes de Oliveira n." 290 - Cx. Postal 19-
Fone 72-0091 - 89250-Jara€luá do Sul � Sc. Composi
�ão e impressão: Cemposiçâo Gráfica e Editora ZF -

êlumenaú.
Assinatura para Jaraguá do Sul: CrS 3.000,00
Outras cídades: Cr$ 3.500,00
Número atrasado: Cr$ 150,00
Número' avulso: Cr$ 100,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza & Cia.

Ltda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro

pai Propaganda Representações Ltda.
Este jornal é associado a.AOJORI/SC e ABRAJORI.

•

Veículos a álcool:

Corcel II L - azul 1981
Brasilia - branco 1981
Volks/1300 i.. -·branco

'

1980
Chevette SL - beoe 1981
Veículos a qasolina: .

Del-Rev Ouro 4p. - prata metál. \. 1982
Corcel II L - amarelo -1980
Corcel II ST - brancco 1978
Corcel II ST - beoe 1978
Corcel II ST - bece 1978
Corcel cupê - beoe 1977
Passat LS - amarelo 1979
Passat LS - beqe

-

. . . . . . . . . . . . .. 1978
Passat LS - branco 1977
Brasilia - amarelo 1979
Brasília - amarelo 1979
Brasilia - beqe 1976
Volks/1300 L.: - beqe 1980
Volks/1300 L - marron 1978
Volks/1300 L - marron 1978
Opala 4p. - beoe 1976
Chevette SL - verde .. . . . . . . . .. 1980
Chevette SL - verde . . . . .. 1978
Kombi • branco 1977
J, b· 1980eep - eoe .................•

1981F-100 álcool - Ocre
OF-400 ,- emarelo 1988F-4000 - Larania 197 .

Veículos em Promoção:
Corcel II ST w branco . . . . .. 1979
Chevette Hatch - verde 1980

MORETTI, JORDAN & CIA. LTDA.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158

Fones: 72-1777 e 72-1995

.

VIAÇÃO CANARINHO
TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, EXCURSOES

.

A "Canarinho" preocupa-se com a sua ·Iocomoção,
coJoc;ando à disposição moderníssimos ônibus, com

pessoal especializado, possibilitando uma viagem
tranquilà, rápida e segura.

Programe beml Programe Canarillho,
o transporte carjnhoso.

CONFIRA A HISTÓRIA ...

'" HÁ 38 ANOS

_ Viaj�r para o Rio de Janeiro não
era coisa fácil, não. Por isso merecia re

gistro no "Correio do Povo", de Jaraguá
do Sul', a viagem que Waldel)1ar Luz, es
crivão distrital 'da então Hansa, atual Rlu
nicípio de Cerupã, fez à Cidade Maravilho
sa, em gozo de merecidas férias. Tá ven

do, Comp. Everton?

Barão de Itapocu

_ A Turma de 1953 das normalistas
regionais que terminam o curso"escolhiam
para paraninfo .e dr. Murillo Barreto de
Azevedo, advogado, esportista e professor
de. educação física de Jaraguá do Sul.

- A política fervia nesse começo de
pós guerra, com a realização de éleições
em 2 de dezembro, para os cargos de Pre
sidente da República, Conselheiros, Depu
tados, Governador e Assembléia Legislati-

. va e a esperada .Constituição 'Es�adual que
. deveria ser outorgada por governadores
ou interventores até o dia 10 de Novem�
bro de 1945, segundo deerete-lei., Jaraguá
do Sul estava engajado no processo: "Pelo
esforço COmum el,vamos. a 6.923 o núme
ro de eleitores. É preciso, agora, que 'até
23 de Novembro todos retirem os títulos,
para cumprir o dever cívico do voto!" Ja
raguá e Corupá.

.

'_ A então Liga Ja,raguaense de Futebol,
realizava Assembléia Extraordinária, para
alterar os estatutos, modificação que era

publicada somente em outubro de 1953,
passando a ser Liga Jaraguaense de Des
portos, com a sigla L.J.D., que mais tar

de passaria a ser L.Ja. D., para 'diférenciar
da congênere de Joinville. Artur Müller era
o presidente, dr. Murill'o Barreto. de Aze
vedo o secretário e Raimundo Emmendoer
fer o -tesoureiro .

... HÁ.20 ANOS

_ Era o tempo em que se comentava
o assassinato da milionária Dana de Tefé
pelo advogado Leopoldo Heitor, cuja sen·,
tença condenatória tinhél! sido recentemen-
te anulada. Mas e delegado RondaI efetua
va diligências na Fazenda Manga Larga e.

descobria partes do .corpo da milionária,
cujas unhas conservavam ainda um pou
co de esmalte. Os pedaços do corpo esta ..

vam sepultadQs no chiqueiro da fazenda,
o qual estava todo cimentado. O Cimento
fora aplicado propositalmente logo após
o sepurtamento de Dana, voltando a des
coberta a comprometer seriamente ·0 ad

vogado, que era levado novamente a júri. •

.

- O vereador Schmöckel tinha apro
vado requerimento de congratulações ao

Rotary Club de Jaraguá, levantando ainda

para conhecimento da Casa, o andamento
do projeto de lei do eX-veredor Vitório

Lazzaris, que dispunha sobre a criação da
Banda Municipal de Jaraguá do Sul.

- Os navios da Marinha de Guerra
do Brasil que faziam o patrulhamento do
Atlântico, entre Natal e Dakar, tiveram
ordem de recolher-se'aos respectivos por
tos, por estar encerrada a missão que lhes
fora atribuida.

_ O Cél. Marques Porto, chefe do
serviço de saúde da F.E.B., informava que
86% dos doentes da Força Expedicioná
ria. recuperaram a saú�e. Passaram por
aquele serviço 10.536 soldados, dos quais
9.137 foram recuperados. Registraram-se
3 casos de tifo, doença dos órgãos respira
tórios 81; hepatite infecciosa, 40; malária,

. 41; doenças venéreas, 912 e trenchoot (pé
de trincheira) 183.

HÁ 30 ANOS

- Outra grande novidade para a é

poca era a comissão volante para exames

de motoristas, que normalmente era rea

lizado apenas na eapita I d� Estado e com

muitas despesas de viagem e estadiá. As
sim a comissão examinadora para obter
a c�rteira de motorista estaria dia 2 ein

Florianópolis, 5 a 7 de outubro em Join

ville,9 e 10 em Jaraguá do Sul e 12 e 13,
em Blumenau.

_ Pelo Edital n.· 3.418, de 23.9.53
corria o proclama de casamento, recebido
c'o Oficiál do Registro Civil de Rio Negri
nho de Angelo "iazera, filho de Affonso·
Piazera .e de Elizabeth Wolf Piazera e

Fraya Ida Fuchsberger, filhá de Francis
co Fuchsberger e de Elisabeth Fuchsberger.

HÁ 10 ANOS

O Grêmio da Juventude Jaraguaense
empossava a nova diretoria: Presidente:
Arno Siementkowski; Vice - Yvonne Ali
ce Schmöckel. Conselho: Victor Emmen

cIoerfer, Antonio José Gonçalves, Dealber
to Jorge da Silva, Valdir Bruch, Marlene
Franzner Gilse Braun, Tânia Silva, Resans
Hruschk�, Valdir Conti e Régia Maria Em- .

mendoerfer.

- Jaraguá do Sul saudava a passa
gem do centenário de São Bento do Sul,
ocorrido a 23 de setembro.. O Vale do Ita

pocu home,nageava os irmãos do altiplano.
O CL Piccione escrevia artigo: "SAO BEN
TO DO SUL: Trabalho - União - Mila

gre" .

\

SERVIÇOS CONTÁBEIS? SEGUROS'? CONTRATOS?
FOTOCOPIAS? SERVIÇOS A�R�OS VARIG?

.

Se o seu prQblema 'é este a solução é esta:

ORGANIZAÇAO CÇNTÁBIL "A COMERCIAL" LTOA.
Rua CeI. Prqçõpio �omes, 290. - Telefone 72-0091..

\;: ..... ,
.
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I COMERCIAL FLORIANI
REVENDA E ASSISnNCIA T�CNICA autorizáda de

eale. SHARP e DISMAC para Jaraguá do Sui e regilo•.
Temos toda linha de máquinas de escrever

OLiVETTI, manual e elétricas.
.

Grande quantidade de máquinas USADAS: OLlVETT I
e REMINGTOM com 06 meses de Garantia.

Ofíclna de máquinas de escritório em geral,.e
Relógios de Ponto Rod Bel.

.

ACESSÓRIOS EM GERAL.
Rúa Venâncio da Silva Porto,331 .. Jaraguá do Sul�SC.

,

Cl

-----------�--�----___,___,___,___,___,___,___,___,___,---.

RELOJOARIA AVENIDA

Presenteie com jóias e as maís finas
sugestões da RELOJOARIA -AVENIDA.

'Marechal e Getúlio 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 HELE-NA

\
.

Tubos de concreto pará suas obras
Rua Joinville, 1.016 < Telef.one: 72-1101

.,------------------------�---------------------

.--��___,___,--��--�___,___,___,___,�___,___,___,____".-.

A moda certa em roupas e calçados é com a

CINDERELA, onde estão as melhores opçõeJ
para cada estação.

CINDERELA

Veste bem, A,moda·certa, na
Gúmercindo e na Getúlio Vargas•.

DESPACHANTE. VICTOR
'. .

.

Emplacamentos ",":. 'Iransferêncías -- Negativas
Seguro Obrigatório - Carteira de Motorista e

Carteira de 'Identidade.
Av. Mal. Deodoro,557

(iunto a firma Emmendoerfer)
Telefones: 72..0060, 72 ..0327 e 72..0655

D OS Jornais do Estado
SeteÍnbro/Outubr0-83

Carecem por completo de fundamento as informações
de que o sr, Ernarie Ga.fvêas já teria sido escolhido vence

dor do Prêmio Nobel de Economia versão 83. A idéia che

gou a ser cogitada. Pequenos cálculos e estrondosos erros

numéricos, porém, levaram os abalizados membros da Aca
demia de Estocolmo a mandar para o espaço tal hipótese.

.

-**-

"Ou O Presidente cia República sabe· o que está fazen

do, q"ando est-á do lado da política empreendida pelo Mi
nistro Leitão de Abreu, ou não está governando esta Na�

.

ção, sendo o ministro da Casa Civil o porta-voz das ehama
das forças ocultas". Foram colocações feitas da tribuna

pelo Senador Mário Maia (PMDB-AC) ao ler e comentar ar
tigo pubricado ontem pelo jornaJ Correio Braziliense, 'inti
tulado "Culpa do Leitão", de autoria do vice-líder do PDS
no· Senado, Carlos A.lberto. fara. o peemede�ista a matéria
"reveste-se d.· um alto. grau;. Independência e coragem".

** '

- -"�,,-o

. Azar do catarinense Lico que te,tá que voltar aos Esta
dos Unidos '(Nova Jersey) para ume nova cirurgia nos me

niscos do joelho direito, operação semelhante a que fez
este ano, no mesmo lugar, só que no joelho esquerdo, A ..

contusão também é semelhante a que teve no joelho es

querdo e que foi operado nos Estado� Unidos, fazendo uma

artroscopia. \).
/. -**_

,
.

.

.
O Professor D&i'cy Bessone, recebendo ein Minas o'

Ministro Colbery do Couto e Silva, fembrou-Ihe que ele as

sumira a paternidade de um filho excepcional, o SNI. "Is
so", .respOndeu o Ministro, '''acontece nas melhores. famí
Uas. Nenhum de n6s escapa ao risco de ter um filho excep-
cional".

.

-Ó, --**-

Ainda um polltlco ministro atribui ao Vice-Presidente
. Aureliano Chaves observeção que ele teria feito ao ex-êrn
baixador norte-emerlcano Montley, a quem teria dito que,

. se os Estados Unidos aconselhevam a assinatura da segun
.da carta de intenções preparada pera j,e�ociação com o

FMI, seria 'de todo conveniente fechar a CIA no Brasil.
-.-**-

O Presidente· João F,gueiredo, como se sabe, soube da
derrota do Governo na Câmara q.uando participava de um

ch'urrasco de confraternização gaúcha, na inauguração do
Centro de Tradições Regionais cio Rio Grande do Sul. Os
Jornal. disseram que ele nio se abal.ou. Outra versão, ee-

Ihida de um político à)resent.,
.

disse que o presidente . domi
nou a pr6pria emoção e tetl._"·
comentado: "Foi no Rio Gran-.
de do Sul que aprendi o choro
emotivo".

-**-

A crise interna do PMDB é
um episódio facilmente vin-

«

culável à sucessão presidencial
e às propostas de necoclacãc
ampla feitas pelo Presidente da
República. O Governador Fran
co Montaro foi, aliás; surpre
endente ao declarar em São
Paulo que ou será direta á elei
cão presidencial ou virá a dita
dura. Ou o -Governador acre
dita na eleicão direta ou trans-:
feriu-se para o oruoo radical
da Oposição.

-**-

Há mals de lS dias vários in
tegrahtes da equipe de Gover- .

no puseram seus cargos à dis-
,

posição ou foram demitidos. A
não ser os diretores da Bescri.
que foram rerpaneh.dos, conti
nuam·indefinidas -as pOSições
de Almir Stadler (cunhado de
Henrique Córdova), Subchefe
da Casa Civil para As�untos di
Juventude; . Miro Moraes, Su�
perintendente d, Fundacão Ca.
tarinense de Cultura, que fon
demitido; Roberto Amórim, Df.
reter da Besc Financeira e Nei
de Costa (sua sOAra), Pr....
dente da Fundação Catarinen
se de .Educado Especial, Que
também colocaram os cargos
à disposição. Até aQOra não_
sabe se es renunciantes ficam
ou saem. A situação uera n.tUo
rais cons,rangimentos.

.

-**-

A lei de contecern recfproca
do tempo de serviço para fjns
de aposentadoria, recém-apre
vada pela Assembléia LeQislati
ve, recebeu emenda de par.la
mentares que ocasionou. uma
profunda transformação nes.
obletivos estabelecidos no prO
ieto inicial encaminhado pelo
Governador. A emenda' supri
miu o oarécrêfo 1.0 do artigo
1.° do oroleto, que. declara' in'
transfirível oera a conta�ddo tempo de servleo presta o

à União e aos municípios..

üuem tem Hondä, agora tem um Clube
o CLUBE HONDA ,é o novo lançamento da HONDA. Nele você só. tem vanta

.

.gens: você é sempre 'um _clier,lte preferencial, tem benefício,s no concessionärio e

participa de todas as promoções especiais organizadas pelo CLUBE. HONDA,. como

cOl'!vênios com hotéis e campings, concursos, etc. .

,

. E mais: ganha grátis a a�sinat!Jl"a da "REVISTA .00 CLUBE HONOA". Tu· .

do o que você tem a fazer é vestir a cami se,ta do CI.:UBE HONDA. Faça-nos uma vi

sita. para maiores informações.

Jardim Säg Luiz

Revendedor Autorizadot

H01\TnA

COMPRE O SEU WTE NO JARDIM SÃO LUIZ POR APENAS
Cr$ 26.600,00 POR MaS.

.

.

JARDIMSAO LUIZ A SUA OPÇAO DE MORADIA NO
JARAGUA ESQUERDO.
EMPREENDIMENTOS IMOBIl .ARIOS

MARCATTO LTDA.
CRECI-093 - 11." REGIAO

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136
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E.SPORTES
CRUZ DE MALTA A UM

pASSO DO TrTULO

Começou domingo a de
cisão do Torneio IIMário Vi
tório Rassweiler", da Liga
Ja'rilguaens� de Futebol," en

tre Cruzeiro e Cruz de Mal-

• ta, que disputam o título
numa melhor de ,3 pontos.
Em Massaranduba, o placar
final aéusou empate a 1 gol,
onde a equipe jaraguaense
levou enorme caravana. A
manhã, dia 9, voltam a de
frontar-se, desta feita em

Rio da Luz, em prélio mar

cado para às 15 hor.as, onde
é· aguardada a presença de .

um pöbllce superior a' mil
pessoas. Uma vitória de
qualquer uma das equipes
i� lhe assegura o titule,

.

Pela decisão do juvenil,
O na Barra do Rio Cerro, Bo- .

tafogo e João Pessoa empa
taram sem abertura de con

tagem, e neste flnel-de-se
mana jogam no Estädic J.
Lúcio da Costa, em condi
ções idênticas. Ap6s OI tér
mino do Torneio o Cruz de
Malta pensa em realizar
uma grande promoção, pa
ra arrecadar fundos desti
nados a construção do a

lambrado, para que assim
a equipe tenha condições de
disputar o Campeonato da
('2a. Divisão de Amadores da
.FCF, caso· a equipe seja
.�i1mpeã, amanhã, conforme
(promessa de Valdir Arno
,�t.ricker,

�EG\.INDONA NESTE
DQMINGO

.

O Campeonato .da 2a. Di
visão da UF, tem início
:marcado para este domin
go, nas Chaves IIA" e "B", .

em que estão o XV de No
vembro, Vila Lenzl, Rio Cer
ro, São Paulo, Jaraguá Fa
bril, Fluminense, -Ponte Pre
ta e Grêmio Garibaldi. Os
j�os da rodada inaugural
sso estes: XV de Novembro
)( Rio Cerro Vila lenzi x
São Paulo, J;raguá Fabril x

Fluminense, Ponte Preta x

Gr�mio Garibaldi.

ESTADUAL DE
FUTEBOL DE SALÃO

.. As equipes que represen
tam Jaraguá do Sul no Cam
peonato Estadual de Fute
bol de Salão voltaram a se

mOvimentar sábado e do-
. mingo passados, na cidade
de Mafra. No sábado cate
goria juvenil, Mafra' 2x2
Mirtes e no adulto Mafra
6Í(1 8reithaupt; n� domin-

. gO� Mafra 4x2 Besc.. Com
est�s réSultados a classifi
cação na Chave 'Norte é es-

ta: adulto.....: Mafra 9 pon
tos" Besc 6, Tigre 5 e Gua
,rani 4; no juvenil -'- Tigre
8, Guarani 5, Mirtes :3 e

Mafra 2 .. Neste final-de-se
mana não haverá rodada,
em virtude da realização do
Campeonato. Brasileiro de
Futebol de Salão.

(Guaquari) cl 3.138, luís
Carlos Ristow (Senta Paú)
c/3.128, Ilson Bastos (Gua
quari) cl 3.121, Lides Bo
rinelli (Caxias) c/3.120; A
lois Bublitz (Canarinho) cl
3.115, Ademar Schünke (Al
vorada) c/ 3.115, Gilmar
.Valz (Fantásticos) e/13.113
e Herwardth Slebert (Alvo
rada) c/ 3.111 palitos. Na

. próxima sernana vai aconte
cer a festa de encerramento
com a dlstrlbuiçêc de tro

féus e medalhas.

PROVAS DE
CROSS-COUNTRY

. No pr6ximo dia 16, �

no

Parque da Malwee, a DIFID
da 19a. UCRE, irá promover
provas de "cross-country",
em três categorias, cujas

inscrições estão abertas com

o Prof. Caglioni. Por outro
lado, na terça-feira, no CE
JAS, o Prof. Newton de Al
buquerque Mello, do Rio de
Janeiro, ministrou um cur

so sobre volibol.

SANTA LUZIA vs R. MOLHA
SAI AMANHÃ

'

A partida decisiva do tí
tulo do Campeonato' Muni
cipal de Futebol Varzeanc,
transferida de domingo pas
sado em razão das chuvas,
deve acontecer amanhã à
tarde, caso não chova. Ks
13h30, na preliminar em

disputa do terceiro lugar,
jogarão Figueirense x Ban

gu, ficando para às 15 ho
ras a emoção do jogo deci
sivo entre Santa luzia e Rio
Molha, no Estádio Ma� Wi
Ihelm, do CA Baependi.

JOGOS ESCOLARES
REGIONAIS

A Divisão de Educação Fí
sica e Desportos da 19a.
UCRE, promoverá nos dias
.24, 25, 26, 27, 31 e 1.0 de
novembro, <?s IV'Jogq.s Es
colares Regionais -- Mirim
e Infantil, nas modalidades
de volibol, basquete, hande
bol e atletismo. A inscrição
dos estabelecimentos vai até
o dia 14, às 17h30. O con

gresso técnico está marcado
para o dia 18, às T 6 horas,
na 19a. UCRE.

VITÓRIA CONQUISTA
TfTtJLO NO BOLÃO·
Concluiu-se com sucesso,

o I Campeonato Extra-Ofi
cial de Bolão "Vale doTta
pocu" - Bola 23 cm, que
reuniu dez equipes de socie
dades de Jaraqué do Sul,
Schroeder e Corupá. O títu
lo foi levantado pelo Vitó
ria (Schroeder), que ao

longo do campeonato so

mou 24.955 palitos, segui
do, pela ordem, pejo Alvora
da (Rio Cerro) com 24.936
palitos, Canarinho (Vieiren
se ) com 24.830, Caxias
(Santa luzia) com 24.758,
Guequarl (Baependi ) com

,24.631, Senta Púa (Baepen
di) com 24.488, Fantásti
cos (Vieirense) com 24.308,
Gl,Iarani (Corupá) c/23.904,
Tudo Azul (Corupá) com

23.411 e na lanterna o Az
.de Ouro (Baependi) com

22.384 palitos derrubados.
j Individualmente, os me·,
Ihores atletas classificados
foram: Herberto Hinkeldai
(Vit6ria) cl 3.181 paHtos,
I ngo Siebert (Alvorada) cl
3. i 38, Valmor 130rnhaUsen

PELADÁO: SAI A
SE�UNDA RODADA·

O Campeonato Aberto de
Futebol de Salão-Peladão,
da Divisão Municipal de Es

portes, teve jogos dias 1.° e

2, pelas Chaves "O"" "E" e

. "F", cujos resultados são:
Cerlnthlans 1 x2 Malvice,
Jarag'uá Fabril, 1 x4 Fant
mann, Reunidas 2x3 Oba
Oba, Vidràçaria Pieper Ox3
S. Judas Tadeu, Vit6ria 1x5
Novo Horizonte, Água· Ver
de 2x3 Moitas,· Vasco 5xO
Vldraçarla Hillc, Satélite
1x1 Unibanco, Cristo Rei
Ox1 Odia Im6veis, .Armal
wee 2x 1 Fluminense, lonta
B 2x2 Auto Peças Jaraguá e

Marisol 2xO Juventude, O
Peladão/83 tem jogos neste

sábado, no Agropecuário, a

partir das 14 horas, entre

Zonta A x Cyrus, I nternaclo
nal x Rio Molhar Ajax x A

mérica, Generais Lee x Ser
raria Aldrovandi, Colorado
x Rádio/Gazeta, Vila Nova
x Barnabés, Gumz Irmãos
x Met. Zanonl e Fininvest x

Cornl. Jaraguá; amanhá, a

partir das 8h, jogam Senai
x Arsepum, Gráfica Avenida
x Confec. Neuza, Metralhas
x Cruzeiro e Wiest x Cone-

.
za. Na quarta-feira, dia 12,
uma nova rodada vai acon

tecer, a partir das 8 horas:

Água Verde x Vit6ria, Vas

co x Novo Horizonte, Saté
lite x Moitas, Unibanco x

Vidro Hille,. Armalwee x

Cristo 'Rei, Zonta B x Odia
Imóveis, Marisol x Flumi
nense, Juventude x Aut� P�- I

ças Jaraguá, J. Fabril x Co

rinthians, Reunidas x Mal
vice, Vidro Pieper x Fant
mann e S. Judas x Oba Oba.

QUADRANGULAR
INFAN.TO-JUVENIL

Está em desenvolvimento,
um quadranqular infanto

juvenil de futebol, que na

rodada*inaugural, no último
. fina'l-de-semana, apresentou
os resultados São Luís 1 xl
Duarte Magalhães, Divina
Providência Ox5 S. luís, Di
vina 2xl Cruz de Malta e S.
luís 5x4 Duarte Magalhães.
Quatro' partidas movimen
tam o quadrangular neste

final-de-semana.

Estado de Sànta Catarina
. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

O E C R E TO N,o 868/83
o Reconhece oficialmente vias de circulação

no perfm�tro urbano da cidade,
Cj Prefeito Municipal de Jaraguá cio Sul, no uso de

suas atribuições e nos termos da legislação vigente, em
.

especial o Art. 48 da lei Municipal N.? 575175, de 25 de
novembro de 1975, alterada pela lei Municipal N.o
614/76, de 12 de maio de 1976,

O E C R E TA:
Art. 1.0 - Ficam aceitas e oficialmente reconheci

das' as vias de clrculeção localizàdas lateralmente à Rua
60 - Joaquim Francisco de Paula, Zona Urbana .deste
Município, contendo als. 386,40 m2 e a 2a. 439,25 m2,
com respeito aos seus leitos carroçáveis, abrangendo
825,65 m2 do im6vel territorial de propriedade de LAU
RO KLEIN, matriculado nesta Circunscrição Imobiliária
sob o N.o 9.838.

Art. 2.° - As citadas superfícies passarão a inte
grar o Patrlrnônio Público Municipal, na categoria de
bens de uso comum dó povo, após o ato de transcrição
da Escritura Pública de Doação no Cartórlo de Registro
de Im6veis desta Comarca; com base na planta e Certi
dão N.o 224-A,I83, anexas ao presente Decreto, ocasião
em que a la. receberá o N.o 405 e a 2a. o N.o 406, ambas.
ainda inominadas oficialmente.

Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrá
rio. �

.: Jaraguá do Sul, 29 de setembro de 1983.

DURVAl VASEL
Prefeito Municipal
IVO KONEll
Secret," de Admlnlstração e Finançàs.

Juízo � Direito da Comarca de Jaraguá do Sul
.

.. EDITAL DE CITAÇAO
.

O Doutor Hamilton PUnio Alves, Juiz de Direito .da 1,"
Vara da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, na forma da Lei etc ...

. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de cl- .

tacão, com o prazo de trinta (30) dias virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que por parte
de MARIO DONINI firma individual estabelecida à Rua
Coronel Emílio Carlos Jourdan n.O 83, nesta cidade e Co ..

marca; através de seu bastante procurador, advogado
dr. Humberto Pradl, foi requerida a ação de USUCAPIÃO
N.o 9.313, para aquisição do sequlnte im6vel: Uma área
de terras de 191,58m2. localizada nesta Comarca, na

Rua 52 - Expedicionário Cabo Harry Hadlich, fazendo
frente em duas linhas, ala. em 6m com terras de Ha
roldo Meldola e a 2a. em 12m com terras da autora,
fundos em 18m com terras da autora, extremando pelo
lado esquerdo em 11,91m com terras de Iise Bachmann
Wichra!, e pelo lado direito em .duas línhea..e la. em

8, 11m com terras de Erich Ittner e a 2a. em 3,80m com

terras de Haroldo Meldola. DESPACHO DE FLS. 11 e

verso. I-Cite-se os confrontantes por mandado e os lnte
ressados incertos e ausentes por. edital, com o prazo
de 30 dias, marcando..se a audiência de justificação de
posse pera o dia 17.10.83, às 9:30 hs., sob as penas do
art. 285 e 319 de CPC. II-Cite-se também a pessoa em

cujo. nome esteja transcrito o Imóvel, valendo a citação
para todos os atos do processo. 111�Dê-se ciência, por:
carta, a Fazenda Pública, IV-Ciente o MP. It-se JS. 29.8.83
(as) Hamilton Plínio Alves - Juiz de Direito da 1 a. Va
ra. E, para que checue ao conhecimento de todos os in
teressados ausentes; incertos e desconhecidos, foi expe
dido o presente edital que sew;í publicado na forma da
lei e afixado no local de costume, no átrio do Forum,
correndo o prazo de 15 dias, pera contestarem, queren
do, a contar da. intimação da sentença que justificar a

posse, sob pena de serem tidos c;omo verdadeiros os

fatos aleqados pelos a.utores. Dado e pasiac!o nesta ci
dade de Jaraquá do Sul, aos dois dias do mês de setem
bro do ano de mil novecentos e oitenta! e três. Eu, Adol
pho Mahfud, Escrivão, o subscrevi. Hamilton Plínio Al-
VeS, Juiz de Direito da la. Va-ra. .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Coisas da Maior Cheia
do Século

BATERIAS NOVAS, USADAS, RECONDICIONAMENTOS',
RECARGAS, E CONSERTOS EM GERAL. * o Deputado Nélson Morro subiu à tribuna da Câ

mara pare aumentar o coro em favor da liberação dos re

cursos prometidos a Santa Catarina e que até agora per
manece no terreno vazio das palavras. Disse, entre outras

coisas, que se a ajuda não vier rápida este Estado sentir
se-á' desarmado de seu modelo sócio-econômico, na con

tingência. de amargar, por falta de apoio e auxílio, dias
de frustração e tristeza.

I �----------------------�---�
* De Clécio Espezim - Florianópolis: A gota que

caiu cá no sul, pingou noite inteira, foi ereseende, crescen

do... éscorreu terra adentro. TapOu riso, seJTI nenhum avi
so. Tapou mesa, casa e muito ciclo de amigo. Sem batuque
e bandolim, fez�se o choro' na favela, fez-se o grito em te
da a cidade. Pingo d'água, feitiço d'água que de : gota vi
rou poça. E ao meio de toda essa ,trama ficou um ímpeto
comovente de amor. E mais uma vez o povo brasileiro num

gesto fraterno, se consome até a alma, para estender: aju-
da aos nagelados da seca do nordeste. E nessa ciranda

Eletricista em geral, manutenção ind�strta', '. parece que estamos a nos acostumar, quem sabe ainda
montagem de painéis, consertos de caldeira à óleo, com a es�rallça do surgimento do mi'lagre brasileiro.
caldeiras a lenha e serviços de encanador. * A revista "Isto 1:;' que foi às bancas faz uma apre-
Rua Fritz Bartei, 610 _ Fone 72-1429 - Jaraguá do Sul dação individual dos primeiros seis meses de atuação de

I ..;_ • cada um dos governadores eleitos em 15 de novembro de
1982, afirmando que todos eles apresentaram-se para a

posse "com o ar de estudantes no primeiro die de aula".
Sobre Esperidião Amin, diz a reportagem: "A maior en"

chente da história de Santa Catarina levou-lhe os cader
nos. Juntou os restos do PDS e do PMDB, unificou o Esta
do, passou os pires inutilmente em Brasííia, mas ficou fa
moso no País por dizer poucas e boas ao Ministro Delfim
Netto, que lhe recomendava atrasar o pagamento do tun
clonalisrno. Da relação dos 22, o mineiro Tancredo Neves
e Amin foram os únicos a receber a maior nota: 10.

* Os desalojados, desabrigados e as pessoas que per-

� . ---�.1 der�m seus. ter��os devido �s enéhentes de julho último,
serao os primeiros a construirem suas casas num terreno

,
de 135 mil metros quadrados, de propriedade da prefeitu
ra de Blumenau. Os lotes e o material para a construção
das casas serão cobrados a Ul]l preço simbólico. A mão-de
obra para o trabalho será dos próprios futuros moradores
que receberão orientação da prefei,tura, para construírem
suas residências num limite de eerea de 40 metros. No.
'terreno que fica no bairro do Salto, serão implantados
dois loteamentos.

* "Ninguém agüenta mais : tanta corrupção. Chega
um momento em que não se pode mais calar. I: uma roba
Iheira de deixar corados os governos anteriores à revolu

ção de 1964. Enquanto os flagelados de Santa Catarina
não conseguiram' receber os Cr$ 27 bilhões dos convênios
firmados pelo Presidente interino Aureliano 'Chaves, a Co
rôa-Brastel teve Cr$ 30 bilhões liberados com um telefone
ma". Desabafo de algum prócer oposicionista? Embora

pareça, não o é. Trata-se, isto sim, de declarações do De-

putado .Theodorico Ferraço. Do PDS. Afirmações. desse ti

po, a cada dia mais frequentes, servem para demonstrar,
entre outras coisas, a dlflculdade a ser enfrentada pelo

,

Presidente Figueiredo para controlar o colégio eleitoral"
fazendo-o' aceitar a candidatura que sair de seu colete pa
ra a Presidência da República. Os tempos, enfim, parece
que começama ser realmente outros.

* Pior do que os saques aos supermercados no Rio,
foi o que aconteceu no último final-de-semana em Bom Jar
dim da Serra, cidade situada no planalto sul catarinense.
Sem flagelados na cidade, Dona Angela Amin decidiu por
mandar um caminhão cheio de donativos para a Prefeitu
ra local. O Prefeito reteve 05 donativos na sede do Lions

.

irritando a população rocal que queria que os donativos
fossem enviados para onde era de direito, ou seja, p�ra os

flagelados atingidos pelas enchentes de julho. Conseqüên
cia: a população revoltada acabou botando fogo na casa,
queimando não só 05 dónativos como destruindo a sede
do Lions. Como a cidade. não tem Corpo de Bombeiros,
por muito pouco que a tragédia não se alastra. ';

, * O Presiden\e da República assinou o decreto n.O
88.757, liberandö Cr$ 33 bilhões 11 milhões para os três
Estados do Sul. Do total, Cr$ 15;9 bilhões destinam-se à
Santa Catarina. Os recursos deverão ser .entregues pessoal'
mente por Figueiredo, quando de sua visita a este Estado,
na próxima se!"ana.

Verifique nossos serviços e o nosso atendimento.

Rua Pastor Ferdinand Schluenzen, n," 295 • Fone 72-0155
Jaraguá do Sul - SC.

'

o

Arno Olavo Duarte
ELETRICISTA AUTONOMO

10 ANOS DE EXPERI�NCIA NO RAMO

Afonso - Piazera ' Neto
.

- Engenheiro Civil -
,

'

PROJETOS E CONSTRUÇõES EM· ·GERAL

Av. Getúlio Vargas, 158
1.° Andar - Fone: 72-0186

89250-Jaraguá do Sul
Santa Catarina

, '

r
AGORA EM JARAGUA

.

CUnica Dr. Jorge Luís,
Camargo, Inchauste

--- CIRURGIA GÉRAL
- PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO INTESTI-

NO GROSSO)
- GASTROENTEROLOGIA
- LAPAROSCOPIÄ

Atendimento das 16h30 às 19h30, na Av. Mal. De0-
doro da Fonseca n.O 1.086, ao lado da loja La Ca
sita - Fone 72-1907. .

Passagens aéreas e serviço de cargas e encomendas
Varig/Cruzeiro oara a região da Grande Jaraguá do
.Sul, é com a Organização Contábil "A Comet:cial" SiC
Ltda. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 290 __:. Fone
72"0091 -, anexa a redação deste jornal.

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

-

ocasiões é com o

LANZNASTER
O SEU RÉLOJOEIRO -

.

que tudo lhe faz para servir bem.
.

Fica na Marechal Deodoro, 364

Salvador- -'- "Ireeê, 9u,
deu o grito de alerta para a

seca deste ano no Nordeste,
tem vivido até agora só de
propaganda., De ajuda concre

ta, podemos dizer que não een-
'

seguimos nada. Agora mesmo

eu estou com mil mulheres na

porta do campo de futebol, a

guardando alimentos dessas
campanhas que fizeram por aí.
Todo o dia essa. cena se repete

'

e eu tenho que dar uma satis
fação e pedir paciência a essa

gente". O desabafo do Prefeito
de I red, Hildebrando Seixas,
foi feito pelo telefone, quando
ele reclamou que de uma cam

panha de caráter estadual, o
,

"S.O.S.", só recebeu 17 tonela
das de alimentos,' "que .,ão de
ram para nadá" e que da cam

panha "Nord�stino, o Brasil
em busca de soluções", a1é,a
gora ele àinda não recebeu' Mo,'
nhum fipo de ajuda, nem em

doações de alimentos e nem
em' verbas para socorrer os

flagelados da seca na sua r..
, gião.

Recife - Cerca de 1.500
mulheres e homens, carregan�'
do sacos e sacolas vazias, in-;
vadiram ontem pela manhã o

município de Tabira,' no Ser
tão do Pajeú, a 400 km do R...
cife. Era dia de feira e es fla
gelados, que' diziam estar con'
fome ainda, começaram a s.
quear as barracas d,e alimet':' ,

tos. Contidos pela polícia, ii
dirigiram à sede da Prefeitut.,
onde, uma hora cktpois, rec.,
beram alimentos. Em meio.,
grande confusão e nervosismO
- os jornais da Prefeitura fO
ram invadidos, apesar da p.....
sença da polícia - o vice-pr..
feito Rosaldo Sampaio Brito,
do PMDB; disse por telefone,
que nunca viu coisa igual' e
culpou a televisão: "estão avi
sando todo o dia que vai c�
gar alimentos e o povo fléa a"

creditando que chegou e que
o prefeito I'!ão quer distribuir;,
aí aumenta o problema e vem'
o saque".

'

Recife - A Sudene autO"
rizou à Prefeitura do município'
sertanejo de Patos, na Paraíbaj
a !llistar mais d,e 500 pessoas
da zona rural que invadiram a

cidade, pela manhã, em busca
de allmentes e ameaçaram sa

quear .armazéns e supermerca
dos. Ao transmitir esta infor
mação, um alto funcionário da

- Sudene explicou que nos pró'
ximos dias é possível que aU'

menta multe a,s tentativas de

saque em todo o Nordeste, por'
que lia população se encont�a
terrivelmente excitada depOIS
cjue soube pel'a televisão que
seriam enviados alimentos e

doações de todo o País para O

sertão".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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As Anotacões de Flávio.José
I

* Na quinta-feira, durante todo o dia, 'o secretá
rio da Educação, Moacir Thomazi e o secretário da Ad
ministração, Paulo Gouvêa da Costa, estiveram em Ja
raguá do Sul, acompánhados de essessores, mantendo
contactos cóm o professorado, diretores de órgãos esta�
duais baseados na microrregião, classes empresarial e

polftica. Na quinta-feira e ontem também, foram insta
ladas representações do IPESe. em Schroeder, M8ssaran ..

duba, Corupá e. Barra Velha, que ficarão subordlnades
a Agência Regional ,de Jaraguá do Sul.

* A Associação Comercial e Industrial elegerá dia
17 a sua nova diretoria, quando reunirá as�i.ados e o

conselho deliberativo, quando igualmente haverá a apre
sentação do balanço geral e discussão do. relat6rio de
atividades. Na presidência, por mais um ano, como é
praxe, deverá permanecer o empresário Bruno Brei-,
thaupt.

,

* Com recursos provenientes do FAS e do banco
alemão, no valor aproximado de Cr$ 442 milhões; serão
entregues à população catarlnense nos próximos meses
as primeiras 27 unidades sanitárias constantes do plano
"do governo estadual de levar aos municípios o atendi
mento médico imediato. Dentre os beneficiados com

unidades tipo "C" (149,70m2), estão Barra, Velha e Co-
, rupá: Schroeder teve aprovado pelo governador Amin,
convênio de Cr$ 1,3 milhão cOI)1 a Cidasc, pera presta
ção de serviços de assistência médico-veterinária.

:
�

* Durante a, reunião ahnoço do CDL, 4a. feira,
quando o presidente Mauro KQCh Jez um relato de sua

. participação na 24a. Convenção Nacional .do Comércio
L9jista, em Fortaleza, Ceará, integrantes da Comissão
Municipal de TV, apontaram problemas relacionados as

'repetidoras e lançaram idéia, que será amadurecida, nO
,

sentido de que as lojas que vendam télevisores, contri
buam mensalmente com determinada quantia, para pagá
mento de um técnico que ficaria disponível as 24 horas
do dia, evitando que quando de algum problema neces

site a vinda de um técnico da estação geradora. DIsse
ram também do interesse da municipalidade em melhe

.

rar o acesso e implantar a energia aérea até as repetido
ras, o quemelheraré a r�cepção de·s.om e Imagem.

* A Secretaria da Agricultura e do Abastecimen
to, pelo seu titular Vilson Kleinübing, vai prestar todo

.' o atendimento técnico necessário a implantação da her
'te caseira junto a APAE de Jaraguá do Sul. O projeto
será acompanhado e atendido pela Acaresc, Escritório
Regional de Jaraguá. A informação é da presidente Ja
nete Chiodini Marcatto.

* Tramita na Câmara de Vereadores, . pedido do
.Executivo para celebrar convênio com a Secretaria da

·

Educação, visando estabelecer cooperação técnica e fi
naneira, no valor de Cr$ 1.700 mil, contribuindo para
a. expansão e a' melhoria do ensino de 1.0 grau . minis
trado sob a responsabilidade municipal, àtravés .da arti
�ulaçãó per�anente entre as administrações estadual ES

municipal. A Câmara aprovou, em sua última -. reunião,
· em primeira votação, projeto que denomina de Santílié1,
Pures Rengel, a rua 315, lateral da rua José Theodoro'
Ribeiro, com um voto contrário�

,

* O prefeito Durval Vasel participará 'dies 28 e

29, 'em Tubarão, do 3.° Encontro Estadual dos Prefei
tos do PMDB, juntamente com assessores, oportunldá-

·

de em que serão deb&tidos aspectos ligados à saúde,
eduçação, cultura, esporte, agricultura, entre outros. A
promoção é da Fundação Pedroso Horta.

.

* De 12 a 14 de novembro� em Balneário Cambo
riú; realiiar-se-á o 4.0 Congresso Brasileiro d!os Jornais,
do Interior, cujo tema �entral versará so�re

IIAdminis
tração_de Jornal do Interior na Atual Conjunturà". A
Comissão Central esteve reunida sábado pela manhã em

Camboriú e à tarde, a Associação dos Jornais do Inte- .

rior de' Santa Catarina elegeu sua nova diretoria, sen
do reconduzido a presidênçia, o jornalista José 'Pas
choal 8aggio. O colunista foi reéleito 2.0 tesoureiro da
ADJORI/SC.

. 'SANTA CATARINA EM DESTAQUE
Cinqüentenário da Imigração Austríaca

TREZE TrLIAS O TIROL BRASILEIRO'

No dia 13. de outubro de
1933 ocorreu' no Estado de
Santa Catarina, a fundação
de Treze Tílias que é quan
do chegaram no altiplano
catarlnense os primeiros' ti
roleses, amparados e lidera
aos pelo t'x ..ministro da A..

gricultura da Áustria" An
dreas Thaler, encabeçando
um grupo de 82 pessoas.
i A memória histórica re

vela que, á conselho do
Cônsul Austr(aco, Walter V.
Schuschnigg, o ministro es

colheu a região do então
Munidpio de Cruzeiro, hoje
conhecido como a proqres
sista Joaçaba, chamada' pe
los. nativos de São Bento,
distante 15 quilômetros da
'Estação Ferrovlérlá de I ta
pü], florescente mumcrpro
de lblcaré dos dies atuais.

O pequeno agrupamento
humano, em 'meio de ale"
gres afazeres, característica.
do tirolês, desenvolvia co

munitariamente a ereção do
casario para se transformar
numa atuante povoação,
sempre alimentado por va-'
riado grupo de jovens que

.

se formavam na ÁiJ.stria, in
jetando redobrados ânimos
nos pidneiros fundadores, o
que foi, então, subitaménte
interrompida em 1938, fpelo
movimento hitlerista que
culminou com a anexação
da Áustria à Alemanha, am
pliando as áreas físicas do
.então sonhado "Reich" ger
mânico.'
A localidade de Treze Tí-

Uas, que também séria co

nhecida por "DREIZEHN
LINDEN" baseado no poema
de Werner Weber, muito a

preciado' pelo ex-ministro
da Agricultura, desenvolvia
se .celeremente, quando em

1939, ano do início da 2a.
Grande Guerra Mundial,
uma enchente .colhla An
dreas Thaler pela fatalida-·
de, perecendo afogado, quan
do enfrentava as revoltosas
águas na luta titânica de
'salvar uma ponte construí
da sobre o, riacho Papuan,
consternando toda a popu
lação, seus amigos .das pri
meiras . jornadas da nova

Pátria.
Em 29 de abril de 1963,

quase trinta anos após, o

edific.ante trabalho da co

lônia austríaca conquistava
a sua emancipação para tor-

. nar-se o Município 'de Tre-
ze Tílias', um dos 199 mu

nicípios catarinenses que
engrandecem e projetam o

Estado de, Santa Catarina.
O Município tem urY)a su

, perfície de Hi8 quHômetros
quadrados e; segundo o

Censo Demográficó de 1980,

conta com 3.555' habitantes,
.

.portadcr de um' clima tem

perado, agradável .e salubre; .

à uma altura de 700 metros
sobre O nível do mar.

Suas ruas largas e' bem.
· calçadas denotam o interes ..

se de seus habitantes de
manter um bom visual de
sua, sede, onde palmeiras

,

nos canteiros centrais das
vias públicas, dão um as

pecto caracterfstlco à clda- ,

de.
Possivelmente guardando

es hábitos. de além, mar, o
município conta com cerca

de 60 açudes, que se desti
nam para a-pesca de 'lazer e
a pecuária de leite produz a .

apreciável quantia de 75.000
litros diários dessa rica
substância nutritiva.
O que mais divulgou e

continua divulqando a pro
gressista cidade de origem
eustríeca, é sem dúvida a

Banda dos Tiroleses que cor
reu mundo com seus ale
gres, acordes, animando fes
tivais do chopp no Rio de
Janeiro e

.

as festas de tra-'

dição ger-mânica de muitos
municípios catarinenses, in
clusive as festas de imigra
ção, de homenagem ao Dia
do Colono, da fundação de
Jaraguá do Sul e a festa do
Tiro de Rei, pelo Espírito
Santo.

Não menos importante e
ã técnica e a consciência
profissional de seus arte-

· sãos na arte de esculpir em
madeira, com espécimes ex�

postos na própria cidade,
havendo a notícia de que,
quando da visita de Sua
Santidade João Paulo II ao

Brasil, teria sido o Santo
Padre acreelade com fina
peça de escultura sacra;
muito eloqlada, fazendo jús
a essa distinção, uma vez
Que 95% da população pro
fessa a religião católica.
Conta ainda o munícíolo

com um hospltal c/26 lei�
tos, 1 Posto de Saúde, duas
farmácias, sete eqremiações
e quatro entidades cultu-·

rais-artísticas.
.

" A comemoração dos cin
qüenta arios da checada dos
austríacos em Treze Tílias
terá festivo desenvolvimen-.
to de 11 a 16. de outubro de

1983, com a oresenca de
autoridades da Áustria a .

prestigiar o evento da iml
qração austrfaca no Brasil.

.

Este semanário cumpri
menta toda a população. de
Treze Tílias pelo alcance de

. tão significativa data, atra
vés de sua atual administra
ção, nas pessoas do Prefeito
MuniCipal, sr. Afonso Dresch
e do Vice, sr. Fermino De
Ras e um especial abraço
ao ex-prefeito, o rOtariano .

Nelcido. Käfer, pela realiza-.
cão administrativa. dUrante
b seu mandato à frente da
mun icipaTidade trezetil iense.
Dreizehnlinden, gut Holz!
Eugênio Victor' Schmöck�l,

Outubro/83,

Fique sahendê
Entrou em vigor' dia

5, quarta-feira, em 900 su

permercados, de Santa Cata.
rina, o

. congelamento dos
preços de 44 produtos, que
vem recebendo crftlces por
não incluir gêneros allmen
tícios de primeira necessi
dade 'na lista dos "congela.
dos".

- Nos dias 15 e. 16/10,
em Jaraguá do Sul, será rea

lixada uma assembléia diGo.
cesana de líderes da comu

nidade, .com' a participação
de representantes das 39
par6quias da Diocese d� )Go
inville. Cerca de 4()() pes
soas P!lrticipar.�o e Jaragl'í
foi a ddade.escolhida por
ser ponto central da Dioc.
se.

- Estão abertas na 19a.
UCRE, até o dia 21 de outu

bro, as inscrições pera os e

xames supletivos de 1..0 e

2.° graus, para candi,datos
de ambos OS sexos. Para o

1.° grau o candidato deverá
ter 18 anos completos e pe
ra o 2.° 'grau 21 anos.' As"
provas- estão marcadas pa
ra o período de 1.° a 4. de
dezembro.

-- Com duração de 120
horas, começa dia 31/10.

. termina dia 15/12," no·$é
nai-Centro de Treinamento
de Jaraguá do Sul; o curSO
de "Comandos 'Elétricos",
destinado a el'ementos que
atuam n�' áreal dé .eletriclda
de. Haverei duas turmas,
com aulas nos períodos mi·

tutino e vespertino.'

- Começa amanhã, dia
9, no Salão da ComlJnidada

- Evangélica Luterana, para
jovens 'a partir de 15 anOS,

-um curso sobre "Sexualida
de". Será sempre' aos do
mingos, apés-o culto das 19
horas. Inscrições no 'l9€al,
ao preço de Cr$ 850.

,

� No próximo dia 30, etI1

comemoração aös 1950 all�s
de nascimento de Jesus CriS

to,
. celebrando O Ano S.II"

to da Redenção, está P�
gramada uma peregrinaçao
até a Gruta do Rio Molhal
a pé, onde serão celebradas
missas às 8, 10 e 16 horaS.

I

;__ O GrupO FolclóriCO
Búmba Meu Boi, tem apre
sent:ação marcada para es�tarde, às 15 horas, na .E: .

Max Schubert, em Três RIOS
em comemoração a' Semana
dá CrIánça.

.
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