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JARAGUÁ DO SUL CIDADE SfMBOLO DA FA�IA JOURDAN.

SfNTESE
- Hoje, 19 de novembro,

é o Dia da Bindelra. Para

marcar a data, a 19a. UCRE

programou para as 11 h45m,
no Ginásio de Esportes Ar
tur Müller, Curto de Inci

neração Solene dá Bandeira
'Nacional, que será presidido
por/um Oflciàl do 62.0 Bata
Ihão de Infantaria ele Join
ville e terá çomo oradora
oficiai· a Sra. lelir Izabel
Angelo Gaspodini, Coorde
nador. da "Comissão Esta
cfual de Moral e Cívica ·da

Secretari,a da Educação.
-- A· classe empresarial

está iniciando
.
movimento

com vistas a ,obter junto ao

Instituto de Resseguros do
Brasil, a reclàssificação de
categqria, com Q que se ob
teria uma sensível diminui-

'

ção no vílor da taxa de se

�urança e seguros contra
.ncindios. A Associação Co
merciai e Industrial de Ja
raguá do Sul está oficiando
a Prefeitura Municipal, para
q�e seja errada uma COJ11is�
sao_ especial para apresen
taçao de estudos detalhados
sobre a questão ao IRB. Es ..
te assunto fôi discutido pe
ros empresários 4a. feira:

i

- O Superintendente d�
Receita Federal para o PR e

SC, Dr. Massad Deud filho
"

que virá a Jaraguá do Sul a�
companhado .

do seu asses

sor_ Dr. Luís Fernando Na

��rro Lins, vai cumprir
.

.as 24 e 25 uma extensa a
genda no campo social e

tP�ofissional. No dia 24, es
a p

•

rev.sto almoço no Par-
que-Malwee e às 18h30 no
"C t

r
.

'
.

.e� ro Empresarial, profe-
rir. palestra sobre "Tribu
!os Federais", para, às 20 h,
:�ntar no Baependi, cuja
Ista de ad�são já está cor-
rendo V" ,

In -, .•
'Sltara também as

t
dustr'a5 Reunidas Marcat-
o M •

.,

.;. ar.sol e Weg e reunir-

se.á com representantes de

d•s entidades filantrópicase qu '
,

do
em e convidado, quan-

j_
lerá tratado sobre o lel

F�o � um Jote de bens een

r:ta os pera Receita Fede

� ,
e qUe ,acontecerá em Ja-

tt.., � Sul. A renda re
Vtrter' a essas entidades.

Asfalto: Amin vem a
.

"

Jaraguá em janeiro
Os prefeitos Dutval Va

sei e Aldo Pasold, de Jara

guá do Sul e Schroeder, fo
ram recebidos quarta-feira
à .terde em Palácio pelo go
vernador Esperidião Amin,"
quando trataram de reivin
dicar recursos para a con-

.

clusão da Rodovia JGS-346,
que liga as duas cidades.
Consoante o prefeito jara
,guaense, a audiência foi

produtiva e se os recursos

não foram prometidos, as

perspectivas são . as melho
res possíveis, tendo o go
vernador assumldo compro
mlsso de vir a Jaraguá do

Sul," accmpenhado do se-

cretário. Marcos Rovaris,
dos Transportes e Obras,
na primeira semana de ja
neiro, para ver in Ieee a o

bra já iniciada e anunciar "

a sua decisão de ajudai- ou

não o seu término.
Vasel na oportunidade

. solicitou também, dentre
outros, recursos para a se

gunda ponte, neva cadeia
pública, gestões pare me

lhorias nos Correios, convê-
'

nlo para movimentação da
conta TlP e elevação da Coo"
marca para 4a. entrância,
considerando que no próxl-.
mo ano comemora o seu

cinquentenário.

Casa da Cultura e

Passeio Público juntos

PDT quer" formar
diret6rio em Jaraguá

Granizo e· ventos

provocam prejuízos

A organização de diretó
rios em todos os munícfplos
mais importantes de Santa

Catarina, constitui-se uma

das metas do Partido De

mocrético Trabalhista," o

POT do Brizola. Como
. pri

meiro passo seria a forma

ção de núcleos do partido,
que abrigaria sob a mesma

bandeira os defensores do
socialismo democrático.

E o POT vol ta os 01hos
pära Jaraguá do' Sul, onde
pretende fixar-se muito em

brevê, segundo S(lvio Ran-

A forte torrnenta que se

abateu sobre a ,região de'

Jaraguá do. Sul na terça-fel
ra à noite, acompanhada de
ventos e chuva de granizo,
causou estragos e prejuí
zos de milhões de cruzelros,
atingindo todos os setores.

No seu rastro de destrui

ção, destelhou centenas de

casas, destruiu totalmente
as garagens da prefeitura e

danificou" fachadas das ca

sas comerciais.
Algumas· escolas foram

igualmente atingidas pela
violência sla tempestade e

gel de Figueiredo, um dos
artlculedores do partido no

Estado, em informação ex
clusiva ao "Correio do Po
vo". De acordo com Sflvio

Rangel, o POT, que prepara
as bases para a sua tran�
"formação em Partido Socia-
lista Brasileiro, pensa em

reunir os dissidentes e des
contentes do POS e PMOB
de Jar'aguá do Sul e partir
pera um trabalho a procura
de adeptos da mensagem
socialista democrata, para
a formação de um partido
forte.

ár-vores foram deslocadas.
O Clube Atlético Baependi
- pela segunda vez este a

no""- teve arrancado trinta
telhões da arquibancada do
Estádio Max Wilhelm, com

prejuízos superjores· a Cr$
1 milhão.
As chuvas causaram trens-

I'

tornes em residências, lo

jas e estabelecimentos
.

in

dustriais, danificando da
mesma forma o leito de ro

dovias. A agricultura sofreu
também, mas. os prejuízos
ainda não estão totalmente
contabilizados ..

A implantação de um Pas

seio Público, em área ane

xa a futura Casa da Cultu
ra e Teatro de Jaraguá do
Sul,' foi discutido entre a

Prefeitura Municipal e a So
ciedade Cultura Artística,
na última semana. Ao fi

mil, chegou-se a conclusão
de que o terreno, doado a

no passado pela municipa
lidade a SCAR, poderia ter

dupla utilidade, juntando a

Casa da Cultura, cujo pro
jeto será reestudado e re

locado, com o Passeio PÚ-

.

blico Municipal, que pro
porcionaria uma ampla á
rea de lazer.

A municipalidade tem in

tenções de reativar a antiga
lagoa, implantando no cen

tro uma ilha, onde seria
construído um coreto, inter

ligado por uma ponte. No
seu. interior, cisnes e peda
linhos completeriern o vi

sual. Uma série de atrativos
outros estão nos planos,
que deverão ser executados
no próximo ano, segundo o

prefeito Vasel.
Para .0 presidente da

SCAR, Mario Sousa, a idéia
de relocar e reestudar o

projeto da Casa da Cultu
ra é válida, prevalecendo o

bom senso de ambos.

'Olh� "O Peixe' vírâa 'JS

Vereador não quer
faixas de propagandas
Proibição de colocação nhas d� conscientização co-

da faixas de propaganda e munitária.
.

promoções comerciais den- Segundo. o vereador, a

. tro do per(metro urbano da indicação originou-se de so-

cidade. Essa é a proposta licitações de vários comer-

aprovada pela Câmara, de ciantes Co próprio é um de-
autoria do vereador-presl-. les), "haja vista as dlficol-
dente José Gilberto Menel," dsdes que as mesmas ceu-

ao Prefeito Municipal, que sam ao comércio, bem co-

exclui, no entanto, as faixas mo no tocante ao trânsito,
. das associações, entidades sendo até considerado des-
de classe e para fins filan- respeito ao embelezamento

trópicos e' demais campa- da cidade", argumentou.
"

Á flálavra morde no jornàl. S6 é mansa e obediente par.
.

vender seu produto. Venha falar c�np�co.
"

�NÚNCIO EM JORNAL: MENSAGEM QUE
ÇONVENCE E PERMANECE.

"

A implantação do Pro

grama "Olha o Peixe", da
Secretaria "da Agricultura,
em Jaraguá do Sul, foi ana
lisada " pelo Colegiado da
Admlnlstração Pública, em
sua reunião do último dia

7, proposta pelo médico
veterinário João Marques,
da Cidasc. O Programa con

siste no fornecimento, a

preço de custo, de gêneros
de primeira necessidade às
camadas mais carentes, com

.

ü· participação comunitária.

Os estudos de viabilida
de estão sendo feitos, haja
vlsta que Jataguá do Sul es
tá lnclufdo no plano está

dual que .prevê a instalação
elo "Olha o Peixe". Já hou-·
veram correspondênéiàs e

reuniões e agora o Grupo
de 'Trabalho formado pera
tal, parte para a colheita
de subsídios em. Jolnvllle,
onde ações Inerentes ao P-ro

grama serão 'acompenhadas,
'desde a embalagem até a.
distribuição dos alimentos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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REGRESSEI DA MORTE
(Conto de JOSE CASTILHO PINTO)

, Com emeu jeito humilde, atencioso e sobretudo honesto
,'�e tratar as pessoas, fiz muitos amigos em es quais confiava
inteiramente.

.

Eu era ambicioso, mas uma ambição não de me tornar

r!có, �mportante ou cC?l�náve!, mas a�nas de conseguir uma

sltuaçao que me permttísse viver condignamente com minha
família.. ,

"

' 'I t,
E na busca desse objetivo instalei num ponto bom da ci:

dade' uma'Agência de Prestação de Serviços e Pequenos Finan
cimentos (APRESEF), e atirei-me ao trabalho cheio de ânimo
e certo de vencer como tantos outros tinham vencido no mes-

mo ramo. ,

'

, Trabalhei, labutei com' inteligência, dinamismo e honesti
dade, maSt os meus negócios não prosperavam, e por reco

mendação de técnicos então consultados mudei toda a equipe
e sistema de trabalho o que de nada adiantou, pois as coisas
centlnuaram saindo erradas parecendo mesm_o que vim ao
mundo destinado a não ter um I'ugar ao sol.'

, Mesmo assim, não desanimei, continuei trabalhando ar

duamente na esperança de superar a crise e assim passa
ram-se dois anos. Ao final ,desse período fiz um balanço de
tudo e conclui que não era possível continuar, pois a situa-
'ção agravara-se muito alcançando as dívidas a casa dos nove

milhões de cruzeiros e tendia á aumentar no fim do mês, já
próximo, com os'encargos de aluguel doimóvel, ordenado dos
cqlaboradores, taxas de luz, de água, telefóne etc., por sinal
já em atraso.

'

,
Aí me desesperei e pensei no suicídio, pois suicidando.'

me ficaria I'ivre da pressão dos credores e da vergonha de
ter' fracassado e de outras tantas humilhações. E com este
pensamento comprei uma corda e tomei uma estrada que
começava na periferia da cidade é ia terminar numa' mata,
aonde entrei é escolhi uma árvore de boa altura para nela
me suicidar por enforcamento. E minutos antes de tentar
o suicídio .Iembrel-me do meu tempo de infância e os fol
guedos inocentes com os colegas, na minha cidade natal no in
terior distante. Recordei meus estimados pais e frmãos, de mi
nha querida esposa e filhos, os demais parentes e também dos
tais arniqos a que me referLacima,. depositários- de minha to
tal' confiança e muito dos quais 10m suas más horas eu tinha
auxiliado e que agora se negaram a me ajudar quando a eles
recorri. Depois chorei, derramei muitas lágrimas e resolvido
a acabar com tudo subi na árvore pré-determinada empunhan
do ii corda e num galho bem forte amarrei uma ponta e na

outra fiz a laçada que coloquei no pescoço. Aí rezei e quan
do me dispunha a jogar-me no ar para ficar pendurado na

corda e assim morrer enforcado, dirigi um olhar para bal
��������������������������--����������-'xo earredo�sed�b� nom�o dumam"egade��malt�
I-------..;...:�.._-�����-·-"--��-�-��-�-�-�-���--. pouço distante da "árvore, um objeto a brilhar intensamente,

cintilação que aumentava eenferme o ângulo de onde eu olha
va. Intrigado; desci da árvore e ao aproximar-me da macega
notei que se tratavà duma maleta de cor preta tipo 007, mas
de tamanho .bem maior, toda cromada nos contornos, cro

magem que ocasionava aquele brilho intenso. A maleta esta

va meio inclinada e bem fechada mas não chaviada, e ao

abrí-Ia encontrei no seu interior notas de dinheiro bem con

servadas reunidas em maços amarrados CO)11 elástico. Folhei
úm dos maços e contei 100 notas de cinco mil' cruzeiros
(Cr$ '5.000,00); verifiquei diversos outros e cada um tinha
o mesmo número de notas de igual valor, pelo que deduzi
que eram todos assim. Passei então a contar os maços que
somaram 120 e que na base de Cr$ 500.000,00 cada um,
totalizavam sessenta milhões de cruzeiros (Cr$§O.OOO.009,OO)
dinheiro que daria para saldar todas as minhas dívidas e ain
da sobraria uma quantia avultada. Preso de enorme 'tensão
fechei a maleta e ao fazer isso de súbito fui tomado por
aquele senso de honestidade que sem.pre me 'acompanhou,
danâo lugar a este sério dilema: Guardo o achado e fico em

silêncio?... Dele dou ciência ao órgão policiai? .. Aqui o velho
sentimento de honradez tornou a gritar, levando-me a comu

nicar o caso do achado ao delegado de polícia e este, após
as investigações de praxe e de considerar que nos últimos
anos nenhuma queixa foi reaistrada na delegacia local sobre
estravie, roubo ou desvio de dinheiro, conclui que o achado
ficaria na inteira posse de quem o encontrou para dele fazer
o uso que quisesse. Aliviado, eufórico e depois cheio de hu
mildade aioelhei-me e passéi a orar com toda fé agradecen
dó ao Divino Criador o encontro desse achado com o que
resólvl meus problemas financeiros e até regressei da morte

uma vez que sem ele, o achado, era eerte o meu suicídio
por enforcamento.' Jaraaué do Sul, 05/11/83.

.,,7;
, Sóaquivocê REVENDEDOR
femagal.1tia �

J=-r__
Aqui você ganha em precisa0 e ganha em qualidade,
Porque você tem aqui o serviço e os equipamenlos

aprovados pela PIópria Ford, Mas näe paga um preço
diferente por isso,

Aumente a precisA0 do seu carro: use somente peças
,

e serviços genulnos Ford,

Tenha um Natal tranquilo e
A MORETTI, JORDAN ESTÁ OFERECENDO DESCONTOS AT!: 16%
SÄO OU CONSERTO QUE VOC� FIZER NO SEU VEfCULO FORD.
PROMOÇÃO VÁLIDA PÁRA NOVEMBRO/DEZ�MBRO 83.

[!%olI

barato,
EM CADA REVI-

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Juízo de Direito da Corri arca de Jaraguá do Sul
, EDITAL DÊ CITAÇAO '

O DOUTOR SÉRGIO LUIZ ROSA DE BEM, Estrada que llqa Nereu Ramos ,à Estrada
JUIZ DA 2a. VARA DA COMARCA DE JA': Itapocú-Hansa neste município, fazendo

rRAARGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CA- frente com 6,00m5. na margem esquerda
,INA, NA FÖRMA DA LEI, ETC... do Rio Itapocú, travessão dos fundos
FAZ SABER a' todos quantos o pre- com 40,50ms. com terras do requerente'

sente edita] de citação, com o prazo de Alcir Genésio Moretti, estremando do la-
(30) dias virem ou dele conhecimento ti- do direito com 220,00ms. com a Estrada

dverem e interessar ,possa, que por parte que liqa Nereu Ramos à Estrada ltepocü-
e ALCIR GENtSIO MORETTI e ODETE Hansa e pelo lado esquerdo com 214,OOm.
FL<?RIANI MORETTI, braslleiros, casados, com terras do requerente Alcir Genésio
reSidentes e domiciliados na Estrada lta- Moretti. DESPACHO DE FLS. 12 e verso:

pocu, Hansa, nesta Cidade e Comarca a- I-R. Hoje. ll-Deslono o dia 16 dez. 1983,
traves de seu bastante procurador advo- às 16 horas, pare' a realização da Audiên-
,Qado_ dr. Reinoldo }/Iurara, foi réquerida cia preliminar de Justlficacão de posse.
a: acao de USUCAPIAO N.o 906, para aqui- III-Cite-se com as advertências legais, pa-
slçâo das. sequintes áreas: 1) Um terreno ra comparecerem a referida audiência e

gru7r5al1 sem benfeitorias, com
'

a área de se o quizerem, contestar a ação, no prazo
, ,00 m2, distante 11 km do centro legal, que fluirá da decisão que declarar

�ad ci�ade de Jaraquá do Sul, situado no a' justificada a posse, os confrontantes e
a o imoer da Estrada que liqa a Vila de suas esposas e por edital. com o prazo de
Nereu Ramos à Estrada I tapocú-Hansa trinta (30) dias, que deverá ser publica-
neste município, fazendo frente com 95,00 do na Imprensa Oficial e local e afixado
rns. com a Estrada, antiqa que liqava Ne- no local de costume, aos interessados au-

reu !<�mos à Estrada It�pocu-Hansa, tra- sentes, incertos e desconhecidos. IV-Cien-
vessão dos fundos com 170,00ms. na mar- tifique-se por carta "AR" para os fins do

Qeml edsqu�rd? .do Rio Itapocu, estremando § 2.", inciso II, do Artlee 942 do Código
no a o direito com 3300ms. com a es- de Processo Civil. os representantes da

trad!, que liqa Nereu Ra'mos à Estrada Ita- Fazenda Pública da União do Estado e do,
pocu Hansa e do lado esquerdo c/ 180,00 Município. V-Intime-se as testemunhas er-

ms. com terras de Arno Zimmermann. roladas na inicial, bem como, ao Dr. Pro-
2) Um ,terreno rural' sem benfeitorias, motor de Justiça. VI-f-se.JS. 8/9/83. (as)

�m a area de 9.121,00 ms2, distante 11 Sérqio Luiz Rosa de Bem -':- Juiz de Di-

S
rns do centro da cidade de Jaraquá do reito da 2a. Vara. 1:, para que chegue ao

ui, �Ituado no lado ímpar da Estrada conhecimento de todos os .Interessados au-

�ue liqa Nereu Ramos à Estrada Itapocú- sentes, incertos e desconhecidos, foi expe-

c
ansa nesta município, fazendo frente dido o presente edital, que, será publicado

I.om 97,00 ms. com a estrada antiga que na forma da lei e afixado no local de cos-

Iqava Nereu Ramos à Estrada Itapocú- turne. no átrio do Forum, correndo o pra-
Haosa, travessão dos fundso com 42,OOms zo de 15 aias, para contestarem, queren-

�m terres do requerente Alcir Genésio do 'a contar da sentença que iustificar a

12c;ettl, estremando no lado direito com po�se, sob 'pena de serem tldóscorno ver-

lad
.Oüms, com a Estrada antiga e pelo dadeiros os fatos alegados pelos autores.

t
o esquerdo com 187,00ms. com' a Es- Dado e passado nesta' cidade de Jaraguá

Irada que liqa Nereu Ramos à Estrada do Sul, aos.nove dias do mês de setembro

btap..?�ú-I-!ansa. 3) Um terreno rural -sem do ano de mi] novecentos e oitenta e três.

d�nl�ltonas, com a área de 4.826,00ms2, Eu Ädolpho Mahfud, Escrivão, o subs-

/stant� 11 kms. do centro da cidade ele cr�vi. • S'érqio Luiz Rosa de Bem, Juiz de
ara,gua do Sul, situado no lado' par da Dlrelto da 2a:Vara. -

Instaladora Elétrica
C O N T I Ltda.
Rua Guilherme leege, IH - fuoe: 12-0091

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(Gente & Informações1
,----;..-------------- -------'

NASCIMENTOSANIVERSARIANTES

Aniversariam hoje: 19
Sr. Rubens Nicoluzzi, Sra.

Olga, esposa de João Lúcio
da Costa; Sr. Rudolfo Bleich
Sr: Pedro Eugênio Brugnago,
em S. Paulo.

.

Aniversariam domingo
Sra. Olga Henschel Mahn-

.

ke, Sra. Olga, esposa de Al
varo Stinghen; Sr. 'Marcos
Spengler, em Curitiba; Sra.
Otília Zepella Alperstaedt,
em Itapocuzinho; Sre , Ma
ria Alba Stinghen.
Dia 21 de novembro
Sr. Alfredo Horst, Sr. Al

fredo Baeumle, Sra. Ivone
Mascarenhas

. Scklba, em

Ctba.; João Maria de Godói,
Sra. Priscilla Monain Silva
Moura, em Ctba.
Dia 22 de novembro
Sra. Cecília, 'esposa de AI

van Karsten; Sr. Camilo An
dreatta, Sra. Alaíde, esposa
de Alfredo Langer; Sra. Es
rneralda Schmitz Vegini,
Arminda Küster, em Rio
Cerro II; Sra. Ceolírla Meu
rer, em Atalanta; Sra. Celi
na Winter Bartel. em Ponta
Porã-MS� Sr. Orlando Pans
tein, Srta. Rosane Krüger.
Dia 23 de novembro
.. Sra. Zulmira. Coutinho
MUller, Regina de Fátima
Morbis, Sra. Odila Plrrnann
Souza,. Sra. Sidônia Szils
Gielow.
Dia 24 de novembro

Sra. Carolina, esposa de
Engelberto Freiberger; Sr.
Herbert Schneider, em Rio
do Sul; Sra. Selma Bruhns,
em Joinville.
Dia 25 de novembro

Sra. Hermínia, esposa de
Santos Tomaselli; Catarina
Scheuer, Alessandro Alcides
Gonzaga, Sra. Catarina W..

Kitzberger, Sra. Catarina
Holler dos Santos, Alessan
dra Cristina dos Santos.

IIAos aniversariantes, os

nossos votos de felicldades".

Dia 02 novembro'
Roberto, filho de Vicen

(Mari.a) Pauli.
.

Dia 03 novembro
Fábio, filho de .Gentll (

zabel ) Alegre; Josiane, fll
de Osmarino (Marlí)
neider; Prisci Ia, filha
Luís (Roselí) Martins,
Dia 04 novembro

Mài�kon, filho
(Edite) Schwarz.
Dia 06 novembro
Thornés Andreas, filho

Adilson (Marlise) Porath,
Dia 07 novembro

. Cristian Maycon, filho
I. Ademar (Cleonice) Rod

gues; Jones, filho de
. (Ana) de França; Elvis
ciel, fil ho de Da I ú (I ngrite
Jung; André Luís, filho
João (Anair) Pedri.

Dia 08 novembro
Ivonete, filha de In

(Ursula ) Kreutzfeld; Ama
da Graslele, filha de Ade
(Isabel) Fagundes; San
Mara, filha de Ernesto (
ria) Schneider.
Dia 09' novembro
Külhian, filho de Osc

(Helga) Engelmann; Edual
do, filho de Hilário (Darli
Bridaroll,
Dia 10 novembro

Robson, filho;' de
(Maria) Schumacker; Refi

.

ta, filha de Odilon (fria
Fraga; Juliana Clarissa,
lha de Mário (Maria) �

ring.
Dia 11 novembro
Grasiele Aparecida, ·fi!

de Arno (Dalva) Witte,
Dia 12 novembro
Márcia, filha de Ademt.

(Idalina) Arndt.
Dia 13 novembro
Jean, filho de Celso (

reei) Francener.
Dia 14 novembro
Tiago, filho de

(Elizete ) Watzko.

ODONTÓLOGOS - Vá
rios profissionais da área
odontológica que exercem

atividades em Jaraguá do
Sul, participaram no últi-

. mo f.inal-de-semana, do 3.°

Congresso Catarlnense de
Odontologia, onde foram ac

bordados através de simpó
sios, conferências, fóruns
clínicos e 'científicos, a 0-

dontopediatria, Prevenção e

Diagnósticos, Foi no Centro

Integrado de Cultura, na Ca

pital do Estado.
,

.

ORQUrDEAS - Foi aber
ta ontem à noite, a I Expo
sição de Orquídeas e Plan
tas Ornamentais, no pärque
Agropecuário, com mais .de
quatrQcentas espécimens em
exposição e à venda. O en-·

cerramento está marcado
para segunda-feira. E hoje,
novamente, a Feira de Arte
e Artesanato, na rua Artur
MüUer.

ABRAJORI � Constituiu
'se em sucesso absoluto, o

IV Congresso Brasileiro dos
Jornais do Interior e I Con
gresso dos Jornais do' Inte
rior de Santa Catarina, no

f1nal e início desta semana,
em Balneário' Camboriú.
Centenas de jornais interia
rançs, de vários Estados,
marcaram presença: Na a

bertura, sábado, estavam,
dentre outras autoridades,
o governador Esperidião
Amin e O ex-Ministro Hélio
Beltrão, este lncluslve dis
pensando a imprensa o tra
tamentô digno de um gran
de homem público.

, PRONAV - A coluna a

gradece a primeira dama
do Município, Sra. Maria
Luiza Vasel, também Coor
denadora da Pronav/LBA,
pelo convite para . a posse
festiva da nova �Iiretoria do
Núcleo de Voluntárias de
Jaraguá do Sul,

.

dia 22, às
17 horas, no C.A. Baependi.
ARWEG _ Do amigo Cé

lio Alberto Eisenhut, presl- .

dente da Arweg, chegando
.

convite para o baile de en

cerramento, que acontecerá
às 22 horas deste die 19,
no .Juventus, com a Banda
Lyra da Aurora. Na oportu
nidade serão "ént"regues as
premiações aos cinco

.

nie
Ihores departamentos es

portivos de 1983.
CASAM HOJE _ Nossa

agênda deste sábado regis
tra o enlace matrimonial,
às:'17h, na Capela N. Sra.
das Graças, . de Paulo Ei-'

.

chinger.ISalete Maria Sch·
midt e às 19h, na Comuni
dade S. Francisco ele Assis,
Vilmar Balsanelli/Luzia Fen-

Rio Cerro.
BALLET _ Para quem a

precia o ballet, o Instituto
Colômbia, de Joinvllle, pro
gramou uma apresentação
na próxima terça-feira, dia
22, as 18 horas, no Clube
Atlético Baependi. A apre
sentação é franqueada ao

público.
BAZAR DE NATAL _ A

Casa da Amizade, formada
pelas esposas de rotarianos,
está promovendo desde on

tem, na rua Reinoldo Rau,
proximidades do Supermer
cado Breithaupt, o 3.° Ba
zar de Natal, cOIJI renda
destinada ao Natal da Crian
ça Pobre. O Bazar continua
neste sábado e à venda estão
bolachas caseiras, massas,
enfeites natalinos, panos de
prato, toalhas rendadas, en
tre outros artigos. Prestigie.
essa meritória iniciativa.

JANTAR-DANÇANTE _

Os terceiranistas do curso
de Administração do Colé
gio São Luís, programaram
para a. noite deste sábado,
dia 19 _. que é o dia da
bandeira, para . quem não
sabe _ um [antar-dançan
te, em regozi ja a chegada
ao final do ano .letivo e for
matura.

HELENE HAFEMANN _

Registramos com pesar, o
falecimento da Sra. Herene
Lipinski Haffemann, ocorri
do às 15 horas do dia 9, em
Jaraguá do SuJ. Deixou en

lutados o esposo Rodolfo,
três filhos, três noras e se
te netos. À família enluta
da, as nossas condolências.

ZIGUE-ZAGUÉ - Os alu
nos da Escola de Música
da SCAR, tem apresentação
marcada para o dia 6 de
dezembro, no Baependi. //
Antes dessa data, no infcio
de dezembro,' acontecerá o
I Salão Jaraguaense de Ar
tes Plásticas, i.unto ao Cen
tro de Informações Turísti
.cas. I/A Carroçarias Argi
Ltda. remetendo' prospecto
à redação, comunicando o

sucesso alcançado com o

seu mals novo lançamento,
as capotas de fibra' (fiber
q!ass) para plck-up. Bola
branca! // O feriadão le
vou centenas de jaraguaen
ses às praias. O astro-rei.
colaborou e muitas cabeças
coroadas voltaram bronzes
'das do litoral. // Ainda
circulando cumprimentos
ao empresário Eggon João
da Silva, pela distinção re

cebida como "Destaque Em

presarlal de Santa' Catari
na", !

rich. Na Igreja Evangélica
do centro, às 20h, Johnas
Ralph Behling/Leila Maria"
Francisco. Aos nubentes, fe-
licidades!

.

JORNADA HOSPITALAR
- Jaraguá do Sul" marcou

presença, de 16 a 18 deste
mês, em Florianópolis, da
2a, Jornada Hospitalar Ca
tarinense, que objetivou a

integração das' 'unidades
hospitalares do Estado, com
a troca de conhecimentos e

experiências, que resultem
em umá forma uniformiza
da de àdministração técnica.

A FOZ DO IGUAÇU - A
primeira excursão premevl-.
da pela Jaraguá Turismo A·
gencla de Viagens, parte
dia 25, sexta-feira, a Foz do
Iguaçu.! Argentina/ Para
guai, com visita as catara

tas, Itaipu e outros locais
turísticos. O retorno está
previsto para o dia 27.
�ATRrCULAS PARA 84 -

A Escola Particular Jaraguá
e o Jardim de Infância Pes
talozzi têm definido o ca

lendário de matrículas pa
ra o próximo ano letivo.
Na Escola Jaraguá (la. a

öas. séries) dlas 28/29 pa ..

ra os alunos atuais, dias
3Q/11 e 1.°/12 para os e

gressos do pré do Jardim de
Infância Pestalozzí e' dias
06 e 07/12, para alunos no

vos. No "Pestalozzi", dia
23 para alunes atuais e seus

irmãos, dias 28/29 para os

Irmãos dos atuais alunos
da Escola Jaraguá e dias 6
e 7/12, para alunos novos.

NO AMIZADE - A E.R.
Alberto' Bauer programou,
atravé!i da direção e APP,
baUe público com escolha
da rainha e princesas, [un-

I
to ao Salão Amb:ade, hoje,
às 22 horas, com. música de
"Os Frenéticos"'. Neste . sá
bado também, no S.alão Barg
em Rio da Luz, bailê com

.

"Os Montanari".
EM SANTA LUZIA _ Se

'rá nesfe sábado, às 20 ho
ras, a feste pela conquista'
do I Campeonato Municípal
de Futebol Vaheano pelo
Santä Luzia, no Salão' Ca
xias', Na oportunidade serão
'e''ltre'gues os troféus e con
feridos diplomas. Estaremos
lá,

. .
.

CRISMA - Centenas de
jovens católicos' da comu

nida.de jaraguaense irão re

ceber neste sábado, o sa-'

cramento da Crisma. Às 1�
horas serão crismcrdos os

jovens junto .

a Matriz São
Sebastião e São Judas e às
19h30,

.

na Capela N. Sra.
das Graças, na Barra do

CONCURSO DE ORNAMENTAÇÕES NATALINAS
. ..

FICHA- DE INSCRiÇÃO I
•

Nome da pessoa, entidade ou grupo responsável pelo
trabalho ou montagem:
...

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

--�
_-- .. ----,.-

'.- Endereço ou telefone para contato: c
-

----_.':------------ .. _-- _----------------_ ---_ .. ------_._------ " .. ------------_ -:
.

- Endereço onde se encontra o trabalho: ,..;

Comercial T )_,Categoria; residencial (:
A SECET/ CDL

Solicito rnscrlção no Concurso de Ornarnenté!çõJ.:Natalinas e me declaro de pleno acordo com as con I

ções do Regulamento.
Jaraqué do .sul, de :.: ..

Nome e assinatura do Responsável:
.............................................................................:

,;/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



@

. Jaraguá do Sul - Semana de 19 a ZS de novembroJ1983 Página 5CORREIO .DO POVO

"

de Guaramirim, neste Esta- na Rua Majo!\' Julio Ferrei-

do, domiciliada e residente ra, nesta cidade, filho de

em Guaramirim, neste Esta- José Gesser e. Olga Gorges
do, filha de Norberto Flllp- Gesser. Ela, brasileira, sol-

pi e Edith Maria Venturi Fi- teira, comerciária, natural

lippi.
' de Jaraguá do Sul, domici-

liada e residente na Rua Co-Edital 13.457 de 14.11.1983
rupé, nesta cidade, filha de

LUIZ ANTONIO DA CUNHA
Adelino Holler e Maria

e IRONDINA CAETANO Mueller Holler.
Ele, ,brasileiro, solteiro,

,

industriário, natural deGua- Edital 13.462 de 14.11.1983
,

ramlrlm, neste Estado, do- EDSON GOTHS e MARGA.
miciliado e residente rm RET MARIA CAMPESTRINI
Guaramirim, neste Estado, Ele, brasileiro, solteiro,
filho de Braz Amandio da operário, natural, de Jara-
Cunha e Massimina da Sil- guá do Sul, domiciliado e

va Cunha. Ela, brasileira, residente na Rua Cabo Har-
solteira, indústriária, natu- ry Hadlich, nesta cidade, fi-
ral de Ascurra, neste Esta-, lho de Ewaldo Güths e Ro-

do, domiciliada' e residente salina Flores Güths. Ela,
em Ilha da Figueira, neste brasileira, solteira, operária,
distrito, filha de Alfredo natural de Rio dos Cedros,
Caetano e Maria Caetano. neste Estado, domiciliada �
Edital13.458de ]4.11.1983 residente na Rua Padre AI-

DENIS GUSTAFSON e
berto Jacobs, nesta cidade,

MARLf HASSE, filha de Dino Campestrini e

Ele, brasileiro,' solteiro, Gema Campestrini.
engenheiro quimico, natu- Edital 13.463 de 14.11.1983
ral de Campinas, São Paulo, JOÃO' JOSÉ HIDERALDO
domiciliado e residente em DOS SANTOS e MARIA
Curitiba" Parané, filho de ALVINA STINGHEN
John Elwood Gustafson e Ele, brasileiro, solteiro, .

Lecticia Norma Gustafson. servente, natural de Ibira-
Ela, brasileira, solteira, prc- .

ma, neste Estado, domlcllla-fessora, natural de Jeraqué do e residente na Rua Joãodo Sul, domiciliada e resi- Sami Tavares; nesta cidade,dente na Rua Procópio Go- filho de José Peseher dos
mes, nesta cidade, filha de Santos e Cecilia dos Santos ..Wigand Hasse e Ingeborg Ela, brasileira; solteira, cos-Marquardt Hasse. '

tureira, natural de Rio dos
Edital 13.459 de 14.11.1983 Cedros, neste Estado, do-
OSNI RENGEL e TEREZI. miciliada e residente' na
NHA SUELI DA CUNHA· Rua João Franzner,

'

nesta
Ele, brasileiro, solteiro, cidade, filha de Elpidio

pedreiro, natural de Massa- Stinghen e, Rosa Stinghen.
randuba, neste Estado, do-
miciHado e residente na R. Edital 13.464 de ,14.11.1983

Jorge Czerniewicz, nesta ci- JOSÉ ZELINDRO e

dade, filho de Ewaldo Reh- MARLI DA SILVA
gel e Lon] Skerke Rengel. Ele, brasileiro, solteiro,
Ela, brasileira, solteira o- operário, natural de Trom-

pe ráffll r natural de P;esi- budo Central, neste Estado, '

dente Getulio, neste Estado" domiciliado e residente na

domiciliada e residente em Rua Santa Catarina, nesta

Tlmbö, neste 'Estado, filha cidade, filho de Francisco
de Paulo Caetano da Cunha' Zelindro e Cecília Zelindro.
e Idalina da Cunha. Ela, brasileira, solteira, cos-

Edltal 13.460 de 14.11.1983
tureira, natural de José Boi-

ClO teux, neste Estado, dpmici-,VIS LUIS WENHOLZ e llada e residente em Blume-AlCILEIA ODAIL MAFRA
nau, neste Estado, filha de

Ele, brasileiro, solteiro, Ibraim José da Silva e Er-
operário, natural de São nestlna da Silva.Leopoldo, Rio Grande do
Sul, domiciliado e residente Edital 13.465'de 14.11.1983
e� '!ha da Figueira, neste GILMAR DA COSTA �
dlstnto, filho de Clovis We- MARILISE MARIA SARTI
nholz e Oliria Antônia We- Ele, brasileiro, solteiro,
n'nolz. Ela, brasileira, soltei- industriário, natural de . Rio
ra, balconista, natural de do Oeste, neste Estado, do-

, Camboriú, neste Estado do- miciliado e residente em
rniciliada . e residente' em Santa Luzia, neste distrito,
"�a da Figueira, nesté dis- filho de Bruno da Costa e

tnto, filha de Edio Silveira Jandira 'da Costa. Ela, bra-

�afra e Odall Caldeira Ma- sllelra, soltelra, industriá- ,

ra.
'

ria, natural de Jaraguá do
Edital 13.461 de 14.11.1983 Sul, domiciliada e residente
IRINEU GESSER e MARISA em Nereu Ramos, neste dls-

MARLENE HOLLER . trlto, filha de Dlslderlo Sar-

Ele, brasileiro, solteiro ti e Lourdes Maria Murara
ân' I' ,

S t'a Iste quimico, natural" ar I.

� Guaramirim, neste -Esta-
.

Edital 13.466 de 14.11.1983
o, domiciliàdo e residente OSMAIR LUIZ GADOT1't e

.
Olg'a Otilia Vizintanhe.

'Edital q.471 de 14.11.1983
GENTIL BAGGIO FOLCHINI
e JOANA DARKI LEIER

Ele, brasileiro, solteiro,
engenheiro eletricista, natu
ral de Grão Pará, neste Es
tado" domicillado e residen
te na Rua Epitácio Pessoa,
nesta cidade, filho de Adel
pho Eliseu Folchini e Vergi
nia Jolto Baggio Folchin].

.

Ela, brasileira, solteira, ban
cária, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente
na Rua João Planinscheck,
nesta cidade, filha de José
Leier e Laudelina Leier.

MARIA EMILIA ZANELLA
MORETTI

Ele, - brasileiro, solteiro;
auxiliar administrativo, na

tural de Jaraguá do Sul, do
mlclliado e residente na R.
Luiz Sarti, nesta cidade, fi�
lho -de Luiz Gadotti e Maria
langhelini GadottL Ela, bra
sileira, solteira, auxiliar de
escritório, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e

residente na Rua I tapccu
Hansa, nesta cidade, filha
de Alindo Moretti e Olga
Zanella Moretti.

Edital 13.467 de 14.11.1983
ARNO JOSÉ BAADER e

SALETE' TEREZIN"'A NUNES
Ele, brasiteiro, solteiro, Edital 13.472 de 14.11.1983

torneiro, natural de Jaraguá MARIO PEGGAU e

do Sul, domiciliado e, resl- IRACEMA KRISANSKI

dente na Rua José Teodoro' Ele, brasileiro, solteiro,
Ribeiro, nesta cidade, filho lavrador, natural de Coru-

de Leopoldo Alberto Baâder I' pá, neste Estado, domlcllla-
e Iza Krueger Baader. Ela, do e residente na Rua Epi-'
'brasileira, solteira, auxiliar tácio Pessoa, nesta cidade,
de escritório, natural de Jo- filho de João Peggau'e Cle-

inville, neste Estado, dornl- mentina Peggau. Ela, brasl-

ciliada e residente na Rua leira, solteira, do lar, natu-
Heinz Mahnke, nesta clda- ral de Corupá, neste Esta-

de, filha de Ovldlo Nunes e do, domicil'iada e residente

ledi Maria Nunes. na Rua Epitácio Pessoa, nes- ,

ta cidade, filha de Walde-
Edital 13.468 de 14.11.1983 mar Krisanski e Alzira Kri-
WILMAR Do ESprRITO sanski .

'

SANTO CARDOSO E FRAN·
CISCA JULIÃO DA COSTA Edital 13.473 de 16.11.1983

VILSON RODRIGUES SIL·
Ele, brasileiro, solteiro, VEIRA e MARrA CECILIA

operário, natural de Toledo, ROHLING
.

Paraná, domiciliado e resi- E!e,' brasileiro, solteiro,
dente na Rua Joinvllle, nes-
ta cidade, filho de Marcilio
Cardoso e Amelia Leandro.
Ela, brasileira, solteira, o

perária, natural de Varzea
Alegre, Ceará, domiciliada e
residente em Jaraguá.Es
querda, neste distrito, filha
de Luiz Julião da Costa e

Ter�zinha' Maximo da Costa.

Edital 13.469 de 14.11.1963
CARMO ENING e MARIA
_SALETE ALVES FERREIRA'
i Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Manoel
Ribas, Paraná, domidliado
e 'residente em Vila Rau,
neste distrito, filho de Adol- '

fo Ening e Olinda Ening.
Elá, brasileira, solteira, ope
rária, natural de Monte Cas
telo, neste Estado, domici
liada e residente em Jara

guá-Esquerdo, neste distri
to, filha de Valfrido Alves
Ferreira e Fr,ancisca Domin

go Ferreíre.
,'.
",

Edital: 13.470 de 14.11.1983·
EDISON MACHADO e

MARISA VIZINTANHE
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Floria
n6p'0Iis, neste Estado, domi
ciliado e residente Iii'! Rua

Roberto Zlemann, nesta ci

dade, filho de Benta Macha
do. Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Eneas
Marques, Paraná, domicilia
da e residente na Rua João
Piecoli, nesta cidade, filha
de Laudeliho Vizint�nhe e,

mecanico, natural de . Rio
Pardo, Rio Grande' do Sul,
domiciliado e 'residente na
Rua Henrique Piazera, nesta
cidade, filho de Albino Oli
veira Silveira e Alayde Ro

drigues Silveira. Ela, brasi
leira, .solteira, corretora de
imóveis, natural de Braço
do Norte, neste Estado, do
miciliada e residente na R.

Angelo Rubini, nesta cida
de, filha de Lucas Antonio
Rohling e Maria Edite Coe
lho.

'

Edital 13.474 de 16.11.1983
LUIZ HENRIQUE ROSA e

MARISTELA DA CUNHA
Ele, brasileiro, solteiro,

çorrierciário, natural de Tu
barão, neste Estado, ' domi
ciliado e residente na Rua
Bernardo Dornbusch, nesta
cidade, filho de Vilmar
Henrique Rosa e lone Viei
ra- Rosa. Ela, brasileira, s01-
teira, auxiliar de escrltórlo,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada' e residente na

Rua Leopoldo Malheiro, ní
cidade, filha de José Marcos
da Cunha e Bernadete de
Souza Cunha.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, man

dei passar o presente Edi
taI, que será publicado pe
la imprensa e em Cartório,
onde será afixado durante
15 dias.

TOPÓGRAFO
Ingo João Benkendorf

MEDiÇÕES DE TERRENOS EM GERAL

'Escritório: Rua Reinaldo Rau 86 - Edifício
Mário Tavares, Sala 3 - 1.0 andar.

Contactos: Fone 72-0593

O MiLAGRE DA ROSA
�

, Eu não eneentrava res.posta. Estava vazio. Não eem-
, preendia porque ninguém me permitia prestar um servi

ço. Dirigia-me a todos, procurando dar um pouco de
,

mim mesmo. Uma vez, disseram-me: "Primeiro, terás

que descobrir e conhecer o teu próprio Eu"; só depois
poderás servir".

Busquei o meu Eu, e quando comecei a descobrir,
tentei de novo servir e com mais interesse do que antes.

Porém, da mesma forma, quanto mais tentava, menos

era capaz de dar algo de mim "queles com quem en-

trava em contato. ,

Bastava apenas existir, an6nima e serenamente. Ela
não procurava nem tentavá servir-me. Simplesmente a

cumulava a beleza da sua pr6pria forma, e aguar�v!t,
viva, verdadeira. Ela nada mais necessitava, .perém, de
vido à minha ansiedade, ela se tornou algo mais. Ela'
não me �iu .que eu a orhasse, mas, quando o fiz, el�
serviu-me por estar à minha disposição.

Pronta para servir a qualquer pessoa que necessi
tasse daquilo que ela realmente era -:- umá ro.sa -
.Jl servia e um jamais o havia conseguido. Agora, não
ettqu mais vazio. Já obtive a resposta. ,

Extraído da Revista "O Rosacruz", publicação da Ordem

Rosacruz - Amor�, Cx. Postal 307 - 60000-Curitib,a-PR.
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Áurea ,Müller Grubba, o
ficiai do Registro . Civil do
1.0 Dsitrito da Comarca de
Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil. Faz
saber que compareceram
em Cartório, exibindo os
documentos exigidos pela.
lei, a fim de se habiHtarem
para casar, os seguintes:

Edital 13.434 de 09.11.1983
AURINO ALOIZI.e MÉRI .

TERESINHA DALARI
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Jaraguá
do Sul, dornlclliado e resi-

· dente em Barra do Rio Cer
ro, neste distrito, filho de
Gido Aloizi e Vera Lemke
Aloizi. Ela, brasileira, soltei
ra, do lar, nàtural de Jara
guá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Padre AI.
berto Jacob, nesta cidade,
filha de Antonio Dalari e

Ivone Julião Dalari.
Edital 13.435 de 09.11.1983
SEBASTIAO .LEITE DE
OLIVEIRA e ELIANA RITA
DEMA'Í'TE
.: Ele, brasileiro, solteiro,

·

comerciante, natural de 1-
també, Paraná, domiciliado
e residente na ,Ruà Floriano

· Peixoto, nesta cidade, filho
de Benedito Leite de Ollveí
ra e Maria Cerrano de Oli
veira. Ela, brasileira, soltei
ra, professora, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada
e 'residente na Rua Epitádo
Pessoa, nesta cidade, filha
de Llno Alvaro Dernette e

Rita Zanghelini Dematte.
Edital 13.436 de 09.11.1983
EDELMAR KUHLMANN e

BERNARDETE TECILLA
Ele, brasileiro, solteiro.:

mecanico textil natural de
Lontras, neste Estado, do
miciliado e residente em

Barra' do Rio Cerro, rieste
. distrito, filho de Berthold
Kuhlmann e Lony Kuhl-'
mann. Ela, brasileira, sol
teira, operária, natural de

.. Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente em Barra: do R.
Cêrro, neste distrito, filha
de Serviano Tecifla e Wanda
de Souza Tecllla.

Edital 13.437 de 09.11.1983
FERNANDO STEINERT e'

DITL;EIN GIESE
.

Cópia recebida do cartório
de Blumenau, neste Estado.

.

Ele, brasjleiro, solteiro,
indústriário, natural deste
'Estado, domiciliado e resi
dente em Rio Cêrro II, neste
distrito, 'fHho de Tugend
Steinert e Irene �Borchardt
Steinert. Ela,' braSileira, sol.
teira, industriária; natural·
deste Estado, domiciliad� .e·
residente em I�Qupava -

Blumenau, neste Estado, fi
lha de Alex.Giese e Edith •.

Giese.

Edital 13.438 de 09;U.1983
VALNEI IZIDORO BERWAN-

.

Proclamas de Casamento'
GER CASTILHOS e KARLA residente em Santa . Luzia,

.

ROSANI PIAzzí neste distrlto, filho de José
C()NCEIÇAO .

Meura e Bernardina Maria
Cópia recebida do cartório Meura� Ela,. brasileira, sol-
da 4a. zona de Porto Alegre, teira, operária, natura" de
Rio 'Grande do Sul. Jaragli do Sul, domiciliada

Ele, brasileiro, solteiro, e residente em Santa Luzia,
técnico metalúrgico, natural néste distrito, fj:lha

.

de AI-
'de Porto Alegre, RclJo Grande fredo Piccoli e Delma Mar-
do Sul, domiciliado e tesi- tinelli Piccoli.
dente nestá cidade, filho de Edital 13.443 de 10.11.1983
Izidoro Marcondes Castilhos MILTON SEBASTílO
e Maria Cordelia Berwanger STEPHANI e H'LDA RAMOS
Castilhos .. Ela, brasileira, Ele, brasileiro, solteiro,
solteira, professora, natural .

motorista, natural de Jara-
de General . Camara, Rio guá do Sul, domiciliado e
Grande do Sul, domiciliada . residente na Rua João Franz
e residente em ,

. Porto Ale- /

ner, nesta cidade, filho de
qre, Rio Grande do Sul, fii Alberto Stephani e Elisabeth
lha de Moyses Miranda Con- Pellis Stephani. Ela,. brasi-celção e Adelia Plazz! Con- lelra, solteira, balconista, na- .

ceição. rural de Jaraguá do Sul, do-
Edital 13:439 de .10.11.1983 mlclllada 'e residente na R;
GERALDO LEITHOLD. Francisco, Zacarias Lenzi,
DENISE MARIA MENEL nesta cidade, filha de Anto-

Ele, brasileiro, solteiro, nlo Manoel Ramos e Ilda'
eletricista. natural de Jara- Sodemberg Ramos.
guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Francisco
EditaH3.4.44 de 10.11.19.83

Zaearlas Lenzl, nesta cldade, ADEUNO -SPEZIA .. LONITA

filho de Adão Leithold e In-
CARMINE VALCANAIA

grada Pereira Lelthold. Ela, Ele, brasileiro, solteiro,
brasileira, solteira, balconis-' industrial, natural de Jara- .

.

ta, naiu ral de Corupá., neste guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua João Ja
Estado, domiciliada e resl- nuário Airoso, nesta cidade;dente em·Nereu Ramos, nes-
te distrlto, filha de Alfredo

filho de Hereilio Spezia e

Menel e
.

Florentina Ban-
Maria Madalena Spezis. Ela,

khardt Meneio brasileira,- solteira, lndus-
triária, natural de Rio dos

Edital 13.440 de 10.11.1983 Cedros, neste Estado, doml-
PEDRO FERRARI e ROSMA- ctlleda e residente na Rua
RI APARECIDA DIAS Francisco Hruschke, nesta

Ele, brasileiro, solteiro, cidade, filha de Orlando
operário, nátural de ·Tim. Valcenale e Alwina Valce-

-

b6, neste Estado, domlcllla- naia.
do e residente em Ifha da Edital 13.445 de 11.11.1983
Figueira, neste distrito, fi- VALM6R MANSUITA elho de Carmelo Ferrari e de RENALDI DUWE
Honorata Ferrari. Ela, brasi- Ele, brasileiro, solteiro,'Ieira, solteira, costureira, servente, natural de Massa-natural de São Valentim, randuba,. nêste Estado do-
Rio Grande do Sul, doml- miciliado e residente ria R.ciliada e residente em Vila Epitácio Pessoa, nesta clda-
Nova, neste distrito, filha de, filho de João Mansvita e
de Dejafmo Dias e Tereslnha Ollmpla Cane. Ela, brasllel-

. Pavoski Dlas,
. r.Cl, solt., aux. de cozinha,-na.-

Edita113.441 de 10.11.1983 tural de' Tlmbö, nesreEsta-
AGENOR MÁRCIO HORN- do, domiciliada e residente

.

BURG e IRIA MARIA na Rua Epitá'cio Pessoa, nes-
PANSTEIN . ta cidade, filha de Henrique

Ele, brasileiro, solteiro" Duwe e �elena Duwe.
servente, natural de Jaraguá: Edital 13.446.de 11.11.1983
do Sul, domiciliado e resi- DÁRIO JUNKES e MAITIA

.

dente em Barra do Rio 'Cêr- •. TERESINHA LESCOWICZ
ro, neste distrito, filho de Ele,

.

brasileiro,. soltejro,Rolando Hornburg e Alzira industriário, natural de Ja-
Freiberger Hamburg.' Ela, ragu{ do Sul, domiçiliaâo e
brasíleira, solteira, operár{a, residente na Rua Sarni Ta-
natural de Jaraguá ·do Sul, vares, nesta cidade, fUho de
domiciliada e residente em 1<iliano Junkes e Inocencia
Jaraguá 84, neste distrito, Bassani Junkes. Ela, brasi-
filha d� BertoJdo Panstein e leira, solteira, industriária,
Anna I;ichinger Panstein. natural de Jaragúá do Sul,
Edital 13.442 de 10.11.1983 dpmiciliada e. residente em

JAIR ROBERTO MEURA e Estrada Garibaldi; neste( clis- .

IRACr PICCOLI
.

trito,' filha de Elvira Lesco-

f;Je, brasileiro, solteiro, " wi.cz.
. ,

lavra�r, nptural de Gustá, 'Edital 13.447·de 11.11.1983
neste Estado, domiciliado e. WILSO.N JÔ�e E�IZIO e

"

ROSELENE SJLVA
'Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Jaraguá
do Sul,. domiciliado e resi
dente em Ribeirão Molha,
neste distrito, filho de Braz
Elizio e Mathilde Moretti
Elizio. Ela, brasileira, sol
teira,' costureira, natural de
Jaraguá do Sul, domicllla
da e residente na Rua João
Sami Tavares, nesta cida
de, filha de Francisco de.
Assis Silva e Irene Debatim

.

Silva.
Edital 13 . .448 de.l1.11.1.983
JOSe HI�SCHEN,FISCHER e'
MARISTELA MURARA
.

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Mate
lândia, Parané, domiciliado
e. residente na Rua Pará,
nesta cidade, frlho de Paulo
Hirschen Fischer . Junior e

Ana Fodi Fischer. Ela, bra
sileira, solteira, operária,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em .

Nereu Ramos, neste distrito,
filha de Marcelo Murara e

Virginia Ferrazze Murara.

Edital 13.449 de.ll.11.1983
JOS' ALICIO MARTINS e

TEREZINHA DE JESUS PE
REIRA

Ele, brasileiro, solteiro,
operária,' natural de Rio
Negro, Paraná, domiciliado
e residente em Vila Lenzi,
neste distrito, filho' de Ma
ria Martins. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de
Leben Régis, neste Estado,'
domiciliada e residente ·em

Vila Lenzi, neste distrito,
·

filha de Otacilio Alves Pe
reira e Zozima Gomes das
Almas,

Edital 13..450 de 11.11.1983
ADEMAR JOSII! VOLPI e
MARIA DE LOURDES
POLLAUF

Ele, brasileiro, solteiro,
mecenlco, natural de Luís-
Alves, neste Estado, domt
ciliado e residente na

.

Rua
.

Corupá, nes(a cidade, fllho
de Luiz Volpí e Nathalla
Cisz Volpi. Ela, brasileira,
solteira, operária, natura.1
de Jaraguá do Sul, domici
liada e re!!idente .na Rua

Joaquim Francisco de Paula,
nesta cidade, filha de Luis

·

Pollauf e Li fi i . Erdmann
· Pollauf.

.

Edital� 13.451 de 11.11.1983
MÁRIO PEREIRA e NELSE·
MÀR�ROSA SILVERIO

r:le, brasileiro, solteir9,
operário, natural de Jaraguá .

do Sul, domiciliado e res!-
· dente em Vila' Lenzi, neste·
.distrito� filho de Zozino
AntGnio Pereira e Helena
Ferrat Pereira. Ela, brasi,tei
ra, solteira, operária, n�tu
ral de jaraguá do Sul, do
miciliada e residente em Vi-

Ia Lenzi, neste distrito;
lha de Antonio Amauri
_yerio e Idalcides Sllverle,
Êdital 13.452 de 14.,11.1
LORIVAL JESUINO e

NICA CHIQUELEIRO.
. Ele, bresileiro, soltei
operário, natural de Ja
guá dõ Sul, domiciliado
residente em Ilha da.
gueira, neste distrito, fi!
de José Lucas Jesuino
Maurila Nunes Jesuino.
brasileira, solteira, do I
natural de Presidente
lia, neste Estado, domici!
da e residente em Ilha
Figueira, neste distrito;
lha de Gili -Chlquelelro e

ga Tjdrtch.
Edital 13.453 de 14.11.1
ADAO MICHALACK e

ELVENr NEUMANN
Ele, brasileiro, soltei

operário, natural de
dito Novo, neste Est
domiciliado e residente
Barril do Rio Cêrro,
distrito, filho de Bolesi
Michalack e Helena Mi
lak. Ela, brasileira, soltei
costureira, natural de
rechal Candida Rondon,
rané, domiciliada e resi
te em Barra do Rio Cê
neste distrito, filha de Ar
lindo Neumann e Delfi
Griep Neumann.

Edital 13.454 de 14.11.1
CARLOS ROBE�TO THEI5I
e IRACEMA RITA DERETtl

Ele, brasileiro, soltei
vendedor, natural de Blu
nau, neste Estado, domic:ili
do e residente. na Rua Joi
ville, nesta cidade, filho
Rosalia Theiss, E·la, brasil'
ra, 'solteira, costureira,
tural de Massaranduba,
te Estado, domiciliada e

sidente na Rua Joinvil
nesta cidade, filha de Rica
do Deretti Ei Mar.ia Derett!,
Edital "3.455 de 14.11.19!l
ISMAEL VALENTIM CA
PRARO e CLARleE PET.RY

, Ele, brasileiro, soltei
pedreiró,' natural de . i

Trento, neste Estado, dom
.

ciliado e residente er:n I!
da Figueira, neste distri
filho de Ovídio Capraro
Lidia Cristina Cipriani
praro. 'Ela, brasileira, S

te'ira, industriária,
'

natO,
de Toledo, Paraná, domi
liada e residente em Vil
Lenzi, neste distrito, fil
de, AnseJ'mo Petry e Gla�
Marcelino Petry.
Edital 13.456 de 14.11.1!VILMAR GERVASIO !«iN
e MARIA MARILDA FiLl'"

Elle, brasileiro, soltei
. auxiliar de escritório, nal
ral

.

de Jaraguá
.

do Sul,
miciliado e residente .

Rl:Ia Alagoas, nesta ci
filho de Undolfo Kon.s
. i.solde Kons. Ela, brqsil�
s�iteiré!;' operária,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

D E C R E T O N.O 888/83
'

Aprova projeto de parcelamento
do solo e!11 forma de loteamento.

'O PREFEITO MUNICIPAL .DE, JARAGUkDO SUL, no
uso de suas atribuições e nos termos da legislação vi
gente, notadamente a Lei Federal N.o 6.766, de 19, de
dezembro de 1979; a Lei Estadual N.ó 6.063, de 24 de
maio de 1982 e a Lei Munícipa.' .N.<>, 575/75; de 25 de
novembro de 1975, alterada pela Lei Municipal Nß'614/
76, de 12 de maio de 1976,

.

O É C g E T A:
Art. 1.° - Fica aprovado o projeto de parcelamen

to do solo em forma de loteamento, contendo (>2.806,50
m2, entre 10.4 lotes edificáveis, 1 lote pera uso público
especial de 4 ruas, compreendendo parte do imóvel ter
rltorlal de proprledade de RICARDO OnOKAR HRUSCH
KA, transcrito nesta Circunscrição Imobiliária sob o N.o
9.177, situado no lado par da Rua 8,-, João Januário
Ayroso, atual Zona Urbana deste Município,' tudo con-
forme. planta anexa a este Decreto. '

'

Art. 2.° - As superfícies destinadas ao uso comum

do povo, doadas pelo loteador e aceitas pela Municipa
lidade passarão a integrar o Patrimônio Público' Muni
cipal quando do eto de registro do loteamento em Car
tório competente. Tais superffcies são as seguintes:
a) Rua "A�/, com 4.492,50 m2, possuindo leito carroçá.

vel de 1q,oa m de largura por 449,25 01 de- com
prirriento médio; Rua "B", com 4.927,50 012, pos
suindo leito cerroçével de 10,00 m de .Iargura por
492,75 m de çomprimento mecUo; Rua IIC", com
1.230.,0.0. m2, possuindo leito carroçável de 10,00 m

de largura por 12. ,0.0. m de comprlmento. médio;
Rua "O", com, 1.192,50,012, possuindo o trecho
contendo 942,50 m2, leito cârroçável ,de 10,00 m

,'de largura por' 94,25m de comprimento médio e o
. trecho contendo 250.,0.0 m2, leito carroçável de 5,00
m de largura por 50.,00. m de çomprimento médio. '

Art. 3.° - O loteamento passa. a se denominar
"Jardim Hruschka" e a Rua"A" recebe o N.o 40.8, a Rua
"B" o N.o 407, a Rua "C" o N.o 409 e a 'Rua "O" o
N.? 410., todas ainda inominadas oficialmente.

Art. 4.° - A área de 8.574,00 m2, correspondente
ao lote N.o lOS, compõe-se de 2.84�,70 m2, r.eferente à
superfície destinada ao uso público especial, do presen
te loteamento; 2.651,30 m2, referente ,à superfície des-

.

tinada ao uso público especial do loteamento "Jardim
Guse", apróvado pelo Decreto Municipal N.<>' 864/83, e

3.0.74,0.0 m2, superfície esta também destinada ao uso

público especial.
Art. 5.° � O loteamento ora aprovado deverá ser

registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Co
marca no prazo máximo de 180 (cento e oitentá) dias,
contados a partir da data de publicação deste Decreto,
sob pena de caducidade da aprovação.

Art. 6.° - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dlsposlções em con

trério,
Jal'aguá do Sul, 16 de novembro de 1983.

, DURVAL -VASEL
. Prefeit.o Municipal
IVO KONELL '.

,Secret.O de Admini$tra�ão e .Finanças

.

Pre�enteie bem a quem você äma
..

·

,Na Joalheria A P�ROLAí' 'vöcê encontra artigos
parél "presentes e decoração, peças de.· joalheria, relo
joaria, objetos em prata, cristal e porcelana que real
çam. o seu requinte e bom gosto. Em anexo, a Ótica
Moderna com os últimos lançamentos da moda.

Faça-nos uma visita:
'

Joalheria APÉROLA
..� _

óTICA MODERNA
'

R. Rei,holdo Rau 289 - Fone 72-1�2� - Ji}raguá do Sul

Michigan é do
Grupo Weg

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDOSTRIAS DE ALiMENTAÇAO '

.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLE:IA GERAL ORDINÁRIA

de Emprego
Pessoal da Prefeitura Mu

do Sul, solicita o COolpa
do prazo de 72 horas, do
JLER, portador da Certei-

62.962, Sérle 00005-SC: O

to caracterizará abandono
cordo com o Artigo 482,

A Eletromotores Weg' S.A.
adquiriu 93% das ações da
fábrica de Tintas Michigan
S.A., localizada em Guara
mirim, assumindo assim o

controle aCionário de uma

empresa com amplas condi
ções de expansão no merca

do brasileiro de tintas é a

fins. As neqoclações .se con

cretizaram tendo em vista
a política de verticalizáção
e diversificação do

'

Grupo
Weg e o conhecimento téc
nico que possui sobre os

produtos fabricados' pela
Michigan, alguns dos quais
já vinha utilizando em gran
de escala.
Além 'disso, existe ' um

grande potencial de merca
do a ser- explorado _,... de
pendente de estímulo finan
ceiro - tanto para as tln
tas e vernizes Gomo pere os

demais fabricados da sua

pauta de produção, incluin
do produt-os químicos para
fins Indestrials.

A nove empresa do Gru
po Weg terá a denominação
de Weg Quí.mica s.A., com

capital social de .

_Cr$ 882.768.112,00 e se

propõe febrlcar corantes,
pigmentos e outras maté
rias tintoriais, tintas em,

geral, vernizes e placas im
permeabilizantes, solventes,
resinas e produtos quími
cos pera fins industriais.

O Conselho de Adminis-
_________________-----....,.. , tração da Weg QuímÍéa é
_____- .....,.------_-- .

formado pelos Srs. Eggon
João da Silva, Gerd Edgar
Baumer, Werner Ricardo
Voig,� e Geraldo Wernin
ghaus. Para o cargo de Di
retor-SUperintendente, foi
nomeado o Sr. Walter Jans
sen Neto, ,que deixa a ge
rência do Departamento de
Vencias da Eletromotores
Weg S.A.

AVISO
A Juntá de Serviço Mni

tar de Jaragl!á do Sul, so

licita o comparecimento,
dos jovens nasciclos no ano
.de 1965, alistados ,no pri
meiro se{l1estre de .1983"
para requererem .

o certifi
cado de dispensa 'de incor
poração, exceto aqueles dis
pensados, enquadr_ados co

mo situação especial. Do
cumentos a serem apresen
tados: certificado .de alista
mento militar; 1 foto 3x4
e pagamento da taxa de Cr$
711,00: Äfendfmento de '16
a 25/11, das 8h30 às 11 e

dás 131130 às 151i30. Soli
cita-�e as empresas o enca·
minhamento de seus funcio
náries, para a regülarizaçãó

.

da situação.
.

Pelo presente edital, ficam convocados. todos os as

sociadós do Sindicato dos Trabalhadores nas Indúst�ià5
de Alimentação de Jaraguá do Sul, em pleno gozo de
seus direitos sindicais, para se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária" die 21 de novembro de 1983, às 19h
em primeira ou às 19,30 horas em segunda. convoca-

, ção, no Salão Paroquial da Igreja' Matriz, para dellbe-
. rarem sobre a seçufnte ordem do dta:' ,

, .'

I, 18 de novembro de 1983

1) Venda dó veículo.

Jaraguá doSul, 16 de novembro de 1983.

HANZ EGON BUROW
Presidente '

o extravio de uma folha
o do Brasil de n.O 791702
RIS �/OU, o qual está de
o íunto à aoêncle.
uá do Sulnovembro/Tvêâ

TRABALHADORES NAS
ÚRGICAS, MECÂNICAS E
LI!TRICO DE J. DO SUL

CONVOCAÇÃO
Edital ficam' convocados
s do Sindicato dos Tra-
ústrias Metalúrgicas, Me
iel. Elétrico de Jaraguá do
-se em Assembléia Geral
imo dia 22 de novembro
ras em primei ra 'convoca
da convocação urna hora
r número de associados
sede sita à Rua João Pia"
ra tomarem conheclmen
obre a seguinte ordem do

SINDICATO DOS, TRABALHADORES NAS
INDOSTRIAS DE ALIMENTAÇAO

EDITAL DE CONVOCACÀO
A�SEMBLI:IA GERAL ÖRDiNÁRIA

Pelo presente edital; ficam convocados todos os

associados do Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias de Alimentação de Jaraguá do Sul, em .pleno go
zo de seus direitos sindicais, para se reunirem em As
sembléia Geral Ordinária, dia 21 de novembro de 1983,
às 18 horas em primeira ou às 18,30 horas em segun-

,

da convocação, no salão Paroquial da Igreja Matriz, .pa
ra deliberarem sobre a seguinte ordem. do dia:

1) Aprovação e apreciação por escrutínio secreto

da proposta orçamentária para o exerdcio de
1984, juntamente com o respectivo parecer do
Conselho Fiscal.

Jaraguá do Sul, léde novembro de 1983.

, discussão e votação por
reto, da .proposta ORÇA
ra o exercjclo de 1984.'
ui, 16 de novo de 1983.
S. MEDEIROS
residente

,HÀNZ EGON BUROW
Presidente

-

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICI�AL DE JARAGUÁ DO SUL

LEI N.o 937./83
�eajusta vencimentos do Funcionalismo
Público' Municipal Estatutário, ativo e inativo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no
uso de suas atrlbulções,

. FAZ SABER a todos .os habitantes deste Munidpio
que a .Cârp�r�'Jde Vereadores aprovou.e ele sanciona 'a

'

seguinte Lei:
. ..

,

Art. 1.° -:- Ficem reajustados os vencimentos dos
Fvncionérlos Públicos Municippis 'Estatutários, ativos e

'

inativo�, nos. seguil1tes, percentuais: ,

- 59% (cinquenta por cento). para .Os Funcioná
rios com vencimentos até 03 (três) salários mí

. nimos vigentes a partir de. 1.° de novembro
de 1983.

- 40% (quárenta por cento) para os i=unCionários
cujos veli.cimentos são acil1?a_de 03 (três) sal�
rios mínimos vigentes a partir de 1.° de no

vembro de 1983.
!,rt. 2.° _:_ As despesas decorrentes.da presente Lei,

correrão por conta de recursos' próprios do Orçamento
vigente.. .' ,

Art. 3.° ---:- Esta Lei entrará em, vigor no dia 1.° de
·novembro de 1983, revogadas as disposições. em, coo

, trário.
Jaràg\)á do Sul, 16 de novembro de 1983.

DURVAL VASEL
Prefeito- Municipal
IVO KQNELL
Secret.a de Administração e Finanças.

EDITAL _
GRUBBA, Tabeliã Designacial de Protestos de Títulos
raguá do Sul, Estado de
forma da lei etc
os quantos �steL �cÍital vi-'
neste Cartório para pro

Contra: ANTONIO ALVES

'B Deodoro, s/n, nesta. A
EDUSCHI, Av. Mal, Deo

ARLOS ALBERTO VIEIRA
mahn, 120, nesta, DANIEL
se Fontana, s/n, próximo
n�sta, FELICIANO VENTU
Iro,499, nesta. JOAO A.

B
210, n.O 293, nesta. JO�

F��II Rua Alagóas, 410,
11M FLORIANO Rua

ta, RUTH' KIENEN HENN,
'-t, sln, nesta. RENATOT R'b

'

. leiro, 4370, nesta.
I RUa Angelo Rubini 704

. RECK, nesta.
' ,

��os devedores não foram
faz recus.aram a aceitar a

qUe
Por Inter:médio do pre
os mesmos compare

'fi� �ual.Ar�ur Müller, 78,
raiii

e Iquldar o seu dé
o'

o por que não o faz,
das, r.ef�rJdos títulos pro

el, etc.

Mó�,I,II, 17 n�v de 1983.
er.Gruf:lba

CORREIO DO POVO

SINDICATO DAS INDOSTRIAS DO VESTUÁRIO DE
JARAGUÁ DO SUL

Av. Getúlio Vargas, 621 - Jaraguá do Sul (SC).

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da entidade supra convoca as firmas
associadas para participarem da Assembléia Geral Ex

trordinária a realizar-se no dia 30 de novembro de

1983, às 16 horas, no Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul, a fim de deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

Leitura discussão e aprovação da Previsão Orça
mentáría parao exercício de 1984.

Não havendo, à hora acima mencionada" quorum
legal Para instalação da Assembléia, a mesma será rea

lizda a partir das 17 do mesmo dia e no mesmo local,
com a presença de qualquer número de associados.

Ja raguá do Su I, 11 de novembro de 1983
DORVAL MARCATTO
Presidente

SINDICATO DAS' INDOSTRIAS �ETALURGICAS,
MECANICAS E DO MATERIAL ELÉTRICO DE,

JARAGUÁ DO SUL
Av. Getúlio Vargas, 621 - Jaraguá do Sul (SC)

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da entidade 'supra convoca as firmas

associadas para participarem da Assembléia Geral Ex

traordinária a realizar-se no dia 30 de novembro d:
1983, às 16 horas, no Centro Empresa�ial de Jaragua
do Sul, a fim de deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

Leitura, discussão e aprovação da Previsão Orça
mentária para o exercício de 1984.

Não havendo, à hora acima mencionada, quorum
legal para instalação da Assembléia, a mes.mêl será rea

lizada a partir das 17 horas do mesmo dia e no mes

mo local, com a presença de qualquer-'�úmero de asso-

ciados. �f>'-
, _ .

l.\�
"",

Jaraguá do Sul, 11 de novembro de 1983
EGGON JOÃO DA SILVA
Présidente

.
.

SINDICATO DAS INDOSTRIAS DA CONSTRUÇAO E DO'
, MOBIÜÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL,

.�:::��. .;:'f�,�·:��,.,.�!::�,�:�··"'· .:-�.r�.
.,

;�.� �
'es

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO.,

.

O Presidente da enfidade supra convoca as firmas

associadas para participarem da Assembléia Geral Ex

traordinária a realizar-se no dia 30 de novembro d:
1983, às 16 horas, no Centro Empresarial de Jaragua
do Sul, a fim de deliberar sobre a seguinte

ORDEM.DO DIA

Leitura, -discussão e aprovação da. Previsão Orça
mentária para o exercício de 1984.

Não havendo, à hora aeima mencionada, qu�rum
legÇlI para instalação da Assembléia,. a mesma sera rea

lizada a partir das 17 do mesmo dia e no mesmo 1.0-
cal, com a presença de qualquer número de associa

dos.
Jaraguá do Sul, 11 de novembro de 1983

JOSÉ CARLOS NEVES
Presidente

CARTAZ DO CINEMA - "Os Caçadores da Serpente Dourada" é o

filme em cartaz no Cine Jaraquá, a partir de hole .até terça-t'�ira,
às 20h15. Na quarta e quinte-feire será exibido a película."V�dias
pelo Prazer'!. E a partir de 26(11: "Finalmente, as 1001 NOlte� .

._
"
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n.O 729 e Diretor de Empresa JornaHstica n.o 20. Mem
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca-
-tarina. Redator: Flávio José Brugnago - ORT-SC n.O 1261
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Procópio Gomes de Oliveira n.O 290 _: Cx. Postal 19 _.
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.

Assinatura para Jaraguá do Sul: .. ; ... Cr$ 3.000,00
Outras cidades: ...................• Cr$ 3.500,00
Número atrasado: Cr$ 150,00
Número avulso: Cr$ 100,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza- & tia.
Ltde, Tébula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro-

.

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

Veículos a álcool:
Del-Rev G'_ vermelho .

V,"
••.••. ,.

P
ovaqe - cinza .

Mrati - cinza .

onza SL/E - marron .

1982
1983
1983
1982.

VeícuJ'os a gasolina

Del-Rev GI:. - branco 1982

�orcelll Van - branco 1982
orce II L - prata ; 1982
CorcelIl - branco '1982
Corcel fi - beqe 1981

,

Corcel II L - amarelo 1980
Corcel I L - branco 1979
Corcel " LDO - branco 1979
Corcel" • vermelho 1979
Corcel H L - beqe champanhe .. 1978
Bellna II � 1980
Vovaoe - verde 1982
Passat LS - amarelo 1979
Brasília - amarelo' 1979
Völks/1300 - preto 1969
Opala' 4 oortes > beoe 1976
Chevette Hatch - beoe 1980
Chevette � beqe ;..... 1974
Kombi· branco 1979
Fovota - azul T967
F-400 - Ocre 1981
F-4000 - beqe ,.......

1980

Veículos em consignacão:

Bellna " LDO - beqe champanhe. 1978

CCorcel II L - verde met. 1978
orcei II GT • vermelho 1978

Corcel " L - branco .... :::::: 1978
Del-Rev GL álcool - cinza nobre. 1982

VIAÇÃO CANARINHO

TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, EXCUR�OES
A' "Canarinho" preocupa-se com a sua locomoção,
colocando à dlsposlção modernlssimcs ôntbus, com

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

,Programe beml Programe Clnlrinho,
o transporte carinhoso.

CONFIRA A HISTÓRIA ...
Barão de Itapo�cu

. .. HA 38 ANOS

- Com a presença de grande núme
ro de pessoas, era instalado o núcleo da
Liga EI�itoral Católica de Barra

.

do Rio

,Cerro., A solenidade era presidida pelo
sr. Joaquim Piazera, presidente da Liga,
'sendo aclamados os nomes

. para compor
referido núcleo: Luiz Satler, Clemente Pra
di, Albano PicolJi, José Nasato e Antonio'
José Ferreira. Explica�do os fins a qúe se

destinava a Liga, usou da palavra o sr.
. Artur Müller. Em ônibus especial, seguiam
diversos elementos da. Liga para Itapocud
.mo, onde, sob a presidência do P. Alberto,
�ra .instalado, outro núcleo, de que faziam
parte: Germano Gascho, Luiz Maffeuolli,

. Ezelino Rósá, Eugênio Pradi, Ignácio To
mauelli e Giocondo �ectrl. Em São João:
Artur Bortolini, "Alexandre Avanei, Alberto
Stenger, João Mlthias Martins, Augusto
Tomelin e Cefeste Prestirii. Em Nereu Ra
mos: Lino Pilzera, Candido Zanghelini,
Angelo Florla.,i e Cesar Francheski. '

- A mania da promessa não é de ho
je. A promessa política, é claro. Em 1945
a imprensa local estampava a seguinte
piada: "São em grande número as obras
iniciadas pela Prefeitúra e promeslas fei·
tas para engodo dos eleitores, obras essas.

que serão paralisadas logo depois das elei
ções. Em Nereu Ramos, o engenheiro �- o
filcal estavlm fincando as estacas para
localislção de um prédio escolar, quando
passou um colono, já conhecedor dessas
m,anhas. Olhou e gritou espirituosamente:
..:... "Finca- de araribá, porque essa maciei
ra aí apodrece em um anol".

solidarizando-se com . o requerimento os

representantes dos. demais partidos, en

cerrando-se a seguir a sessão. Com rela

ção à fábrica de pólvora vale lembrar que,
desde a instalação da mesma, em Rib.
Grande da Luz, até o seu definitivo fecha
mento, era gerente o estimado cidadão,
Guilherme Spengler, hoje com 90 e pou
cos anos de idade e que, por duas vezes

escapou milagrosamente de ser colhido.

pela fatalidade, permitindo ao mesmo le
var uma.. perigosa profissão que se esten-

.

deu de 1912 até o dia 6 de nevembre de
1953. Vale dizer que viveu em constante·

perigo ao longo de 41 anos.

... HÁ 30 ANOS

- O Prefeito Artur Müller compare
cia à Câmara de Vereadores, para apre
sentar extenso relatório sobre os danos

. da tromba d'água que se abateu especial
mente nas localidades de Estrada Isabel,
Felipe Schmidt, Rio Novo, Correias, Pedra
de Amolar, Rio Paulo, no 2.° diltrito e Re
torcida e Ribeirão Rodrigues, no primej�
roo O vereador Alfredo Lange, do PTB,
propunha voto de louvor ao .Prefeito pela
maneira êficaz e firme com que vem een

du.zindo os servlços de reconstrução das
rodovias danificadas pelas enchentes. Má
rio Nicolini tecia considerações em torno

da explosão da fábrica de pólvora, termi·
nando por considerar a reconstruçio da
mesma perigosa à segurança da cidade e

arredores. Alvim Seidel, por sua ve:z, pro,.
poz voto de pesar � suspensão dos trab..
lhos em virtude do luto do' município,
pelo trágico desaparecimento de 10 0pe
rários, vítimas da explosão ali' verificada,.

, .. HÁ 20 ANOS

- O Diretor do "Correio do Povo",
Eugênio ,Victor Schmöckel, endereçava
memorando' ao dr. Mário Tavares da
Cunha Mello, DD. Secretário do Interior e

Justiça, soliCitando reexame dos preços
das assinaturas do Diário Oficial, enten
dendo ter havido discriminação dos con

tadores e economistas que precisavam es

tar atentos. às pubticações 'de seus Clien
tel. Mário enviava dias depois um telegr�
ma: "Atendida sua justa ponderação Diá
rio Oficial próxima semaria republicará ta

bela incluindo classes economistas e con-'
tadores: Abraços - Mário Tavares da'
Cunha Mello, Secretário do Interior e Jus

tiça". istavam de parabéns as classes dos
contadores e .economistas com a oportu
na medida do. representante j�raguaense
na Capital do Estado.

. .. .HÁ' ,10, ANOS _

...;_ As mulheres também saiam às

ruas para reclamar contra a carne, �omo
hoje. Fritz do Itapocu' estava fulo: "I! uma

gozação "alto gabarito",· irmãozinho: isto

é o inverso do que disse o ministro: as

carnes trazeiras são mais caras que as di

anteiras; ai dianteiras entram pelo trazei·
roo Ouál Ouá! Ouál - Donas de casa tão

de prontidão para um simp6sio (alto ga�
.

barito) sobre o baixo gabarito do tutú e

dos comes-menos-bebés. O consumidor tá

chateado de ser con�umido; agora quer
consumir. Resta uma dúvida: se el'e vai

pela trazeira ou pela dianteira pot causa
dos preços das carnes, ora vival - O "tu

ristl" olhou' o prato do restaurante, e re

clamou: - Garç9nl pedi sopa e este pra
to tá molhado? - Q Garçon, s�riQ, grave,
circunspecto: - "ls$O" af' a sopa que
molhou o pra_toa - A avitcalhação 'começa,
pela calha, ou a cllha começa com a vaca?
Auf Wlederseh'n.

SERViÇOS CONTÁBEIS? SEGUROS? CONTRATOS?
FOTOCÓPIAS? SERViÇOS AI!REOS VARIG?

� o seu problema é este a solução é esta:

Organizacäo Contábil"A Comercial" ltda.
•

, '.. I:.
•

"

Rua .Cel. Pro�io Gomes, 290 - Telefone 72-0091 .:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jar�guál do Sul- Semana d. 19 a 25 de novembro/1983 Página 8CORREIO DO POVO

BATERIAS NOVAS, USADAS, RECONDICIONAMENTOS,
RECARGAS, E CONSERTOS EM GERAL.

Verifique nossos serviços fi o nosso atendimento.

Rua Pastor Ferdinand Schluen, n.O 295 - Fone 72�0755
Jaraguá do Sul - SC.

Arno Dlavc Duarte
ELETRICISTA AUTONOMO

10 ANOS DE EXPERI�NCIA NO RAMO

Eletricista em geral, manutenção industrial, monta
gem de painéis, consertos de caldeira à 61eo, caldeiras
a lenha e serviços de encanador.

Rua Fritz: Bartei, 610 -:- Fone 72-1429 - Ja·raguá do Sul

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

Afonso Piazera Neto
- Engenheiro Civil -

PROJETOS E CONSTRUÇOES. EM GERAL
,

Av. Getúlio Vargas, 1-98
1.0 Andar, - Fone: 72-0186

89250-Jaraguá do Sul
Santa Catarina

AGORA EM JARAGUA

Clínica Dr. Jorge Luis
Camargo Inchauste

- CIRURGIA GERAL
- PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO INTESTI·

NO GROSSO)
-- GASTROENTEROLOGIA
- LAPAROSCOPIA

Atendimento das 16h30 às 19h30, na Av. Mal. De0-
doro da Fonseca 0.° 1 .086, ao lado da loja La Ca·
sita - Fone 72-1907.

[ V�AIG )�(±)( CRUZEIRO)
Passagens aéreas e serviço de cargas e encomendas

Varig/Cruzeiro oara a região da Grande Jaraguá do
Sul, é com a Organização Contábil"A Comeréial" SiC
Ltda. Rua Cei. Procópio Gorries 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 RELOJOEIRO

I

QllJe tudo lhe faz para servir bem.
Fica na Marechal Deodoro, 364

Dos Jornais do- Estado
Novembro/83

o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara Federal, dep. Bonifácio Andrada (PDS-MG), garantiu
que as regras do jogo eleitoral pera a sucessão presidencial
.de 1984 "não serão alteradas" e, por isso, "o governador
Fancredo Neves, ao admltlr sua candidatura embarcou num

trem-fantasma, porque não vai haver eleição direta". Por ou
tro lado, o dep. Cássio Gonçalves (PMDB-MG) [ä vê a .posi
ção de Tancredo Neves de outra forma e garante que, "o
fato .de o Governador de Minas ter admitido sua candidatu
ra em eleições diretas é um início muito forte de que uma

decisão do Governo a favor das eleições diretas já está to-
. mada e poderá se viabilizar. ·Andrada considera o jogo elei
toral em andamento, não haverá retorno puro e simples,
mas poderá acontecer .a

.

implantação do Parlamentarismo.

-x-

Quem acha que a letra do "Feminine Masculino" de Pe-·

peu Gomes é "avançada" ou herética, quando diz que Deus
é menino e menina, deve se horrorizar, também, com o que
teólogos americanos de várias igrejas cristãs, como católi
cos, cristãos e ortodoxos, reesereveram textos da Bíbl'ia em

que a ambigüidade do sexo de Deus é, propositadamente,
considerada neutra. Assim é que o termo,Deus (God ou Lord)
foi substituído por "Sovereign One" (algo como "Ser Sobe
rano" ). No "Gênesis" Deus não cria o homem mas o "ser
humano". Jesus Cristo não é o filho, mas o neutro "child"

(criança). O bispo luterane James CrUinley, de New York,
diz temer que essa guerra dos sexos, em vez de apresentar
um Deus assexuado, o mostre como bissexual. O que certa
mente �contecerá se os "gays" se tornarem tão atuantes

.

quanto os feministas, no caso mulheres e homens. Existe no

entanto, quem tenha uma opinião sobre o assu:nto: "Discutir
.

O· sexo de Deus é a mesma coisa que discutir o sexo dos

anjos",
-x-

Um jovem morador de. Coqueiros confessou no último
final de semana que é um dos aposentados da Assembléia,
em laudo assinado pelo médico Fausto Lobo Brasil, ex-depu
tado do PMDB. Doença inventada: coração. O rapaz, preocupa
do com a repercussão e com o andamento do processo mo

vido pelo advogado Acácio Bernardes, está disposto a voltar

para o trabalho, confessando que não sofre de nada.
-x-

O' ex-deputado Manoel Dial
.

Presidente Regional' do POT'
·esclarece nota publi�"
nesta coluna: O Governador
Leonel Brizola n·ão paga abo
solutamente 'nenhum cru.
zeiro de aluguel ao cata';'
nense Paulo Konder Bo...
nhausen. O apartamento que
o Governador mora na Av..
nida Atlântica,· em Copaca.
bana, foi comprado de P.K.B
tão logo Brizola chegou do
exílio. Comprado com d�
nheirinho à \fista.
Político bem informado

qarantia que o sr. Paulo Ma.
iuf convidaria pelo menos 4
-catarinenses oera compor o
seu Ministério. A manter-se
esse ritmo, o número de
pastas checaré a 100. Entre
50 e 60 minutos. Este é O
tempo que o deputado Pau
lo Maluf estava -dedlcando a
cada um dos convencionais
catarinenses. A conversa era
a sós, sém uma única teste
munha, e mantida sob reser-

. va.

Continuam em FloriaJ16.
polis, em pequenos grupos,
as reuniões de ex-integran.
do PiO. O movimento, QUI
começou tímido, vem t0-
mando surpreendente im
pulso, abranqendo o

. in'"
rior, em áreas onde o espio
rito do antigo Partido, era
mais vivo, como o Sul' e o

Oeste do Estado.· A proPÓ'
sito, a virada do ano pr.
mete trazer qrandes novld..
des na área· política esll'
dual, especialmente com dtoressurqlmente do estilo
fazer ação Pi!rtidária de ex·

pessedistas e ex-udenistat,
Há quem assequre que o pDS
continuará sendo apenas a

sigla de direito, pois de falO
a separação das duas ex-cOfo
rentes será inevitável tanto
quanto a impossibilidade di
misturar água com azeite.

Entre noMonza4portas poraquL
(.I •••• lrler CDmércia

<, je Yer�llos lida.

COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SAO LUIZ POR, APENAS
Cr$ 31.200,00 POR Mes.

JARDIM SÃO LUIZ A SUA OPcÃO DE MORADIA NO
JARAGUÁ ESQUERDO. .

.

IMOBIL JARIOS
LTDA.
C.RECI-093 • 11." REGIAO

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 7�-1136·

Jardim São Luiz

EMPREENDIMENTOS
MARCATTO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o

Jaraguá do Sul - Semana de 19 a 25 de novembro/1983 CORREIO DO, POVO Página 11

ESPORTES
ENCERRAMENTO BiCICROSS-- Será encerrado nes

te final-de-semana, o II Campeonato Jaraguaense de Bici

cross. no Motódromo Getúlio Barreto da Silva. A etapa fi

nal começa às 14 horas deste sábado e amanhã, a partir
das 9 'horas. Segundo a presidente do Jaraguá Motor cru

be, Jeanete Mirim Piske, do evento partjciparão ' equipes,
de Jaraguá do Sul, Joinville, Florianópolis, Brusque, Curi
tiba e Novo Hamburgo (RS), sendo que desta última virá

uma caravana de 40 a 50 pessoas, retribuindo, visita feita

pelos ciçlistas jaraguaenses em dezembro do ano passado
àquela cidade gaúcha. '

PRIMEIRONA NÃO SAI - Está decidido. A Liga Jara

guaense de Futebol não irá realizar este ano o Campeona-
'

to da Primeira, Divisão, a Primeirona, em razão do núme
ro reduzido de equipes interessadas e também devido a

proximidade das festas de final-de-ano. O presidente da
LJF, Valdir Arno Stricker, adiantou �ue no decorrer da
reunião havida na semana passada, entre clubes fil'iados,
achou-se por bem iniciar o certame em n:larço/84, ende
aguarda-se a participação de dez equipes, dentre as quais,
também, do Baependi e Seleção, que reternarãe a ativi-
.�

"

,

FESTA EM RIO DA LUZ -- Muito embora goleado pe
lo Rlo do Sul, 5 a O, foi grande a festa do Grêmio Es

portivo Cruz de Malta, domingo à- tarde" em seu estádio,
no Rio da Luz, comemorativa a entrega das faixas de cam

peão do Torneio Mário Vitória Rassweiler. A arrecadação
não chegou' a ser a esperada, faC'e ao feriadão que levou
muita gente às praias, no entanto, segundo um dirigente
ctuzrnaltlno, "o arrecadado deu pare cobrir as despesas".

FUTEBOL EM CORUPÁ - A Liga C�rupaense de Des
portos dá início neste dia 20, ao returno do Campeonato
da la. Divisão dEI 1983 e ao Torneio Municipal, que pre·
vê as partidas entre Grêmio Baeumle x Botafogo do Itapo·
cu, D. Pedro x xv de Novembro, Ouro 'Verde x Palmeiras
e XV de Novembro x Água Verde.

,
SEGUNDONA - Amanhã também, começa o returno

�o Campeonato da 2a. Divisão da Liga Jaraguaense de
Futebol. Serão protagonistas Vila Lenzi x Rio Cerro, XV
de Novembro x São Paulo, Fluminense x Grêmio Garibal
'di e Ponte Preta x Jaraguá Fabri I.

MOTOCICLlSMO - Os motores voltam a roncar nes

te dO�ingo, dia 20, em São Bento do SU,I, para onde a Fe

der�çao Catar'inense de Motociclismo programou a reali
zaçao da quinta etapa do Campeonato Estadual de Velod

d�de, categorias 125 standarci, ,180cc, 250cc e força livre.
Ja .que o assunto é automobilismo, vários motociclistas

t�emam nos finais de semana e nas horas vagas, em uma

pistà implantada aos Fundes ,da Indumak, na Ilha da, Fi

gueira,_ cheia de obstáculos. E o público. que presencia as

evoluçoes dos pilotos tem aumentado, todas as semanas.

PELADÃO/83 - A sexta rodada das Chaves A, B e C,
do I Campeonato Aberto de. Futebol de Salão da Divisão

Munic�pal de Esportes será desenvolvida a' partir das 14h

dd? h�J�( com os seguintes jogos: Comercial Jaraguá x Rá-

1�!C:;azeta, Met. Zanoni x Fininvest, Barnabés x, Gumz Ir
rneos, Colorado x Yila, Nova; domingo, 8 horas � Reca-.
padora Coneza x Arsepurn, Cruzeiro x Wiest, Conf. Neusa
x Metralhas e Senaíx Gráfica Avenida; hoje ainda, às 17h

-M Ser. AI�rovandi x Cyrus, América x Generais Lee, Rio
olha x Ajax e Zonta "A" x Internacional. Essas partidas

acol1tece.rão na AABB:
'

.

MUNICIPALIDADE ,AJUDA - O poder público munlel

:al tem auxiliado sobremaneira os clubes do interior, ee

endo hláquinas para construcão e melhoramentos em

, �ampo� d� futebol. Sertanejo, Aíiança, São L!"ís, Ouro Ver-.
e, ?remlo Garibaldi são alguns clubes beneficiados pela
medida governamenf,,1. Aos beneficiados cabem o paga

mento�do combustível e do operador, cabendo a prefeitura
a ceSsa0 das máquinas.
-

'

'Vendo Casa
130m2 -'3 minutos de a pé da Weq II.. 3 quartos,

sendo 1 suíte. Terreno 15x45m. Recém-construída. Oti

�o acabamento Tratar com Marconi na .rua 'Epltácio
essoa, 532 ou telefone 72-1433.
-

Regulamento' do Concurso de
Ornamentacões ' Natalinas

I

1. O "CONCURSO DE ORNAMENTAÇOES NATALINAS"
instituído em 1983, pela Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul por intermédio da SECET (Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo) e CDL (Clube de Diretores Lo
jistas), tem por objetivo incentivar a comunidade jaragua
ense a expressar, àtravés de obras decorativas acessíveis ao

público em geral, a sua compreensão da '�ensagem de Na
tal".

1.1 Visa-se também, com' este concurso estimular que,
se estenda a lugares de acesso público, o tradicional cos

tume de embelezar es ambientes durante o perí�o nata

lino, colorindo-se e iluminando-se a cidade na expectativa
da fase do Natal.

2. Somente poderão ser inscritas no Concurso, as er

namentações que estejam ao' alcance visual do público.
2.1 A observação pública. dos trabalhos de ornamen

tação, deverá estar liberada diariamente, das 8 (oito) às
22 (vinte e duas horas) .

'-
'

3. Serão conferidos, a título de premiação, troféus e/
, ou medalhas às pessoas físicas ou jurídicas ou aos grupos
de pessoas reconhecidamente associadas, embora sem per
sonalidade jurídica, responsáveis pela exibição dos traba
lhos de ornamentação que, à juízo da "Comissão Julga
dora", e obededdos os requisitos deste Regulamento, al

cançarem um dos objetivos visados pelo concurso.
Entre 3 e 3.1
Esta premiação será em termos dê menção honrosa e

1.os, 2.Os e 3.os lugares, para ampliar as possibilidades dos
concorrentes.

3.1 O número de prêmios a 'ser concedido, será deci-

dido pela Comi,ssão Julgadora.
'

,

3�2 A "Comissão Julgadora" selecionará os trabalhos,
e indicará- os prêmios que deverão ser conferidos obede

cendo, cumu,lativà e alternativamente, os seguintes crité

rios:

3.2.1. Mensagem comunicada pele trabalho;
3.2.2. Arte e beleza da ornamentação; .

3.2.3. Original'idade do trabalho;
3.2.4. Efeito geral da ornamentação, no embelezamen

to da- cidad�;
3.2.5. Criatividade.,

4. Obedecendo os requisitos do item 2 e seus subitens

deste Regulamento poderão concorrer ,quajsquer monta

gens ou trabalhos de ornaltlentação realizados denttQ. d.o
perímetro urbano de Jaraguá do Sul, em casas comerciais

e industriais.
'

. 4.1. No ato da inscrfçâe, a montagem ou trabalho de

ornamentacão deverá ser classificada pelo responsável, em
uma' das s�guintes classes e espécies:

'

Classe � - Residencial:
a) Ornamentação de fachada (inclusive pintura em

janela); b) Ornamentação de jardim frontal; c) Árvore de

natal' frontal a céu aberto; d) outras.
.

Classe II - Comercial:
a) Fachada; b) Vitrine; c) Via pública; d) Interi'or;

e) Oútras.
,s. Somente poderão participar do concurso os traba

lhos inscritos na SECET ou CDL, mediante apreHntação'
devidamente preenchido do cupom distribuído pera im

. prensa.
5.1 O ato de in�crição implica em autorização d. di·

vulgação de nomes, ender�ços, descrição e fotografia Cfas
ornamentações.

.

5.2 As insCrições deverão ser feitas impreterivelmen
te até as 17 horas do dia 05 de dezembro.

'6. A "Comissão Julgadora" do Cóncurso 'será consti
tuída de cinco (5) pessoas ou casais indicados. pelo P're
feito Municipal de Jaraguá do Sul.

, 6.1 Os nomes dos componentes da "Comissão Julga
dora" serão divulgados pela imprensa.

7. A decisão da "Comissão Julgadora" terá caráter

inapel'ável e os casos emlsses �erão resolvidos pela SEC,El,
em conjunto com o CDL.

Se eu fosse pintor,
Passaria pare a tela
O seu sorriso
Exatamente como você é.
Assim teria sempre a sua

imagem
'

Diante dos meus olhos,
Fisicamente, embora em
.

quadro.
Se eu fosse escu I tor
Modelaria a massa

Com a SUa forma
Para ter comigo o seu

corpo inteiro
E afagar a pedra

ca rinhosamen te
Corno se você a I i

estivesse.
Se eu fosse músico
Afinaria cada vez mais
O meu oúvido;
E das melodias dos
pássaros

Obteria os acordes
Para reproduzir a sua

voz:

Teria, ao final, no

conjunto,
Seu rosto, seu corpo,

sua voz

Eternamente comigo.
Mas ... Se eu fosse Deus,
Me tornaria gente
Para privar de sua

presença
Todo dia.

(Dr. Murlllo)
-x-

Assim o artista vê a ar

te. E assim Jaraguá do
Sul poderá ver a SUa ar

te, a árte de sua gente,
no I Salão Jaraguaense
de Artes Plásticas que- a

SCAR, a partir deste a

no,' passará a promover.
Prestigie, jaraguaense;

à cultura da sua terra,
de sua cidade.

Dos Jornais do Estado

Encerrando sua visi ta eo

Maranhão, o presidente Fi

gueiredo fez uma viagem de
trem, de 20 minutos, entre
as cidades de Perizes e São
Luís, inaugurando simboli
camente a ferrovia que .val
escoar o minério de Ferro
da Serra dos Carajás. A lo
comotiva-diesel e os três va

gões que formaram a com

posição foram emprestados
pela Rede Ferrovlérla Fede
ral, tendo sido levados do
Rio para São Luís de navio,
especialmente pare a ceri
mônia, devendo fazer a via
gem de volta nos próximos
dias. Não se tem idéia do
custo dessa operação-em
préstimo, mas certamente
serão os 20minutos de trem

mais caros na história fer
roviária deste País.
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CONSUMO DE LEITE MEt-J ÖR QUE REFRIGERANTE
COMERCIAL FLORIANI

.
.

REVENDA E ASSIST�NCIA TeCNICA autorizada de
calc. SHARP e DISMA<: para Jaraguá do Sul e região.

Temos toda linha de máquinas de escrever
.

,ÖLlVETTI, manual e elétricas.'
.

Grande quantldade de máquinas USADAS: OLiVEnl
e REMINGTOM cornOé meses de Garantia.

Oficina de máquinas de escritório em geral, 'e
Relógios de Ponto Rod Bel.
ÀCESSÖRIOS EM GERAL.

Rua Venâncio da Silva Por.t_o, 331 ... Jaraguá do SuP-SC.

) .

1- "0
.,

,.,; .' .

RELOJOARIA AVENIDA

Presenteie com jóias e as mais finas

sugestões da RELOJOARIA AVENIDA.

Marechal e Getúlio Vargas

FUNILARIA JARAGUA, LTOA.

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

éondições 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 Telef�ne: 72-1101

A moda certa em roupas e calçados é com ii

CINDERELA, onde estão as melhores opções
para cada estação.

.

CINDERELA

Veste' bem. A mod� certa, na
Gumercindo e na Getúlio Varga�..

DeSPACHANTE VICTOR

Emplacamentos - Transferências - Negativas
Seguro Obrigatório - Carteira deMotorista e

Carteira de Identidade.

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

TelefonEts: 72.0060, 72.0327 e 72-0655

O brasileiro está consu
mindo mals teEriger«nte do
que leite;, A const'alação' foi
feita pela -Coórdenadoria de
Orientação e Defesa do Cen-

'. sumidor, com base em estu
dos revelando que o consu

mo per capita de leite in
natura no Brasil é de 72 mi-

, liIitros por dia, contra 77mi·

liIi�ros de
..
refrigerantes. A enquanto qUe nos EstadOs

. Organiiação Mundial de'Saú- Unidos sobe para 690 1111.
.dê' recomenda Um consumo No Canadá eheqa a 950 mi
mínimo de 490 mllllltres e na Frànça. a 1.390 mi.
por dia' iS'ôr' peSSOa;qUaS'E!
meio litro, mas no Brasil, Em Jaraquá do Sul, o con.
a ,di.spo"ibilidade, perceplta sumo também está muito.
é de' ap';E!Oi!s, 24C;»';iI!Utr.o�. quém, cheqando a média'
Na Arqentma, essa dlspom- 60 l'itrosjhabitantejano, ..
bilidade é de 650 mililltros.. qundo dados da Acaresc..
�������������

: QUem tem Honda, 'ag,ora tem um Olube
. o' CLUBE HONDA é o noVo lança mento da HONDA. Nele você só tem vanta

gens: você é sempre um cliente' 'preferen cial, tem benefícios no concessionário e

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

convênios com hotéis e campin�s, concur,sos, etc.
, E mais: ganha grátis a a��inat!J ra da "REVISTA DO CLUBE HONilA". Tu-
do o que você tem a fazer é vestir' � ca�?'iseta do CLlJBÉ HONDA. Faça-noli uma vi-
sita para maiores informações.

' "

•

e.

Revendedor Autorizado

RONDA
I.

'ZBEse �
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Prof. Dr. Abelardo
F. Monten,egro

o nascimento desta notí- comportamento bem. dife-
cia teve origem num amá- rente" e que,' "desapeixona-
vel cartão do empresário demente, confesso que per-
Eggon João da Silva,' de di excelente oportunidade
cumprimentos ao nosso di- de desfrutar a vantagem de
retor Eugênio Victor Schrnö- viver 1'10 seio de uma popo-
ekel, pelo seu aniversário. lação ordeira, diligente e

Acostado ao cartão, além da hospitaleira" i Fazendo as

explicação sobre os direto- pazes com a sede::> da mi-'
res do "Correio do Povo" crorregião da AMVALI, o

de então {Honorato Tome- dr. Montenegro com a be-
lin e Artur Müller}, uma cö- leza de seu coração bem for-
pia xerográfica de corres- mad6 e a serenidade do
pondência epistolar entre o professor a dar as grandes
"Destaque Empresarial" de : lições -para as futuras gera-
Zero Hora e o Prof. Dr. A- ções, sentencia: "O tempo
belardo F. Montenegro. Ex- é admirável coveiro que tu-
tensa missiva 'vinda de For- do enterra. Assim é que, re-
taleza (CE) e recheada de cordende episódios e incl-

lembranças que remorifam dentes, não guardo mais
há 42 anos, quando a 'hoje ,nenhum ressentimento ou

extuante "Pérola do Vale rancor. Se reencontrasse as
. do Itapocu" não passava de pessoas, çOrn as

'

quais me

uma incipi-ente cidq,dezinha indispuz, seria capaz de a-

catarinense, uma das mui- braçé-las.desde que encon-

tas submetida então a uma trasse a mesma disposição
forte e impiedosa naclcnall- de- ânimo. O curto período
zação e- cheia de lágrímas de tempo em que permane-
ante a perspectiva 'da per- cl nessa região, Jaraguá e

da de filhos queridos, jo- Joi�vi"e, marcou-me de mo-

vens que mals tarde em do '
, indelével. Quando as

grande contingente na FEB paixões serenam, quando o

foram feridos e mortos nos homem se encontra consl-
campos de batalha na Eu- go mesmo; só então é que
ropa. No dia 30' de dezem- ele pode sentir e avaliar o
bro de 1940 o dr. Abelardo' peso do passado".
Fernando Montenegro assu- 'Lamenta o dr. Montene-
mia a Promotoria de Justl- gro a morte d.e Ney Franco
ça na Comarca de Jaragl,Jà e outros que ê\ poeira do
do Sul, à convite do dr. Ne- tempo enguliu, como Artur
reu Ramos, Interventor em '

' Müller, Waldemar Grubba,
Santa Catarina e do então, Bernardo Grubba Júnior,
Tenente Leonldaa Ca6ral flnado esposo de Áurea Mül-
Herbster, nomeado' Prefeito ler Grubba, Tabeliã Desig-
de Jaraguá. Sucedia o cea-, nada de Notas e Oficial de
rense o Promotor, dr. Ma- Protestos de Títulos e aln-.
noel Lobão Nunes de Ouelröz .da Oflclel do Registro Civil
à época em que Juiz de Di- do 1.0 Distrito, Werner
reito o hoje finado Desem- Buhr, seu irmão Albano e

bargador Ar-no Pedro Hoes- as irmãs Loni, Aneli e Erna
chel. Sabemo-lo colaborador e Augusta Hering.
no "Correio do Povo", das Silveira' Júnior, nosso

edições que ainda continu- querido amigo e autor de
am em poder de Honorato' "Memórias de um menino
Tomelin, apesar de reitera-' pobre", hoje' um pouco a-

das' vezes solicitadas pera muado conosco' pelo fato
voltarem ao arquivo do de querer ver suas bonitas
.mals antigo semanário de crônicas publicadas quan-
,Santa Catarina, como guar- do ele quer e não quando
. da. fiel para uma futura en- nós pódemos é o élo de li-
o trega daquelas coleções ào gação com esta terra. Nin-
Arquivo Público Histórico ,guém melhor do que ele
Municipal, ao Museu Histó- pede nos representar.

, rico ou à Biblioteca Públi- Eggon também informou
',Ga ,i'Rwy Barbosa".. Pensa-' os nomes dos que foram
mos não entrar nil intimi- , dlretores.« do ,"Correio do
dade dos dois ilustres bra- Povo": Artur Müller; Ho-
sileiros, cada um brilhando norato Tomelin e Augusto
na sabedoria proflsslcnal Sylvle Prodoehl. '

O atual,'
que, abraçaram, mas revela Eugênio Victor Sclimöckel,
que O "impulsivo e radical, já completou um quarto de
à frente da Promotoria de século em junho passado.
,Justiça da Comarca de Ja" E estamos preparando uma

o

raguá do' Sul, ,

o septuàge· ,nova geração que deverá Ie-
nário de hoje, com a .expe- var o arauto ao seu, cente-
r:ência e a sabedoria resul- nário ...
tantes dos anos vividos, se 'Ao dr._' Montenegro, ex-
lhes fosse permitido reati- Pro""otor �e Jaraguá, pro-
�ar as mesmas ações, teria fessór apQ.Sentado da Uni-

versidade Federal do Ceará
e vigoroso escritor de nos
sos dlas, a nossa saudação
� a asslnetura desta folha,
da terra que também aju
dou, a construir.

A propósito, vale a pena
transcrever uma ,frase do
dr. Abelardo, como adver
tênda à nossa atual socie
dade imêdiatista que leveda
pelo sonho do "boom" do
desenvolvimento e bem-es
tar, apesar dos tempos di
fíceis, só pense. no "hoje" ,

de sua vivência, sem aper
ceber-se que nada seria se

não tivesse o' "ontem", o

permanente conflito das ge�
rações do presente e do
passado que, se não levado
com equilibrada dosagem,
acaba transformende a nos

sã comunidade numa cida
de sem memória: "t bom
que se cultue a memória
dos fundadores" lmpolslo-.
nadores e consolidadores de
cidades, a fim de que as no-

,vas gerações conheçam o
valor deles e o quanto de
vem à sua atuacão proqres-
sista".

?'

t isso aí ...
A Direção

Samaa
recupera
reservatório

Desde a última semana, a

Estaqueamento Bluville Li
mitada, de Blumenau, está
trabalhando no Morro do
Carvão, executando 'trabe
lhos de recuperação do des
llzamento, junto ao reser.
vatórlo dois do 'Semee. A
informação é do presidente
do Samae, Waldir' Octávio
Rubini, que observa a apli
cação de cerca de Cr$ 10
milhões na obra, que com

preende trabalhos de esta
queamento numa extensão
de 80 metros, construção
de uma 'viga de coroamento,
serviços de aterro, drena
gem e acabamento.

Dependendo do tempo,
os trabalhos deverão estar
concluídos em noventa
dias. Com essas obras, se-.

gundo Rubini, o Samae es

pera recuperar o desliza
mento ocorrido no período
chuvoso de julho e dar con
dições de, no futuro, utili
zar o Morro do Carvão, on
de acha-se o reservat6rio
com capacidade para mil
metros cúbicos, para e cons

trução de um novo reserva

tório, para o abastecimento
.

da c.idade.

JARAGUÁ DO SUL
PRECISA DE UMA
SEGUNDA P9NtE

"-',.

Muita arte' e orquídeas
,

em exposicão
o

Foi aberta ontem à noite, no Ag�opecuário, a'l
ção de Orqufdeas e Plantas Ornamentais de Jaragu
Sul, que tem encerramento mercado para o dia 21,
da-feira. O horário de visitação e compra vai das 8 às
horas. Existem mais de 400 espécimens em exposição,
expositores de Jaraguá do Sul e Corupá. A segunda-fei
será dedicada aos alunos.

Por outro lado, hole, na rua Artur Müller, a SE
realiza uma nova Feira de Arte e Artesanato.. com v6'
atrações de palco, como o Grupo Couro e Corda de Joi
ville, dupla de garotos da Barra, .Jacö, o Mágico e Os
lhos do Rincão. E com relação ao concurso de orna

ção natalina pare lojas e resldênclas, este jornal pu
-o regulamento na página 11 e a ficha de inscrição na p.

Orçamento municipal cau
polêmica, na .üämera

A aprovação da emenda-01/83, ao projete-de-lei 46/
que estima a receita e fixa as despesas do município
Ja�oaguá do Sul para 1�84, alterando o artigo 6.°, item I
de autoria do presidente da Casa, José Gilberto Me
causou muita polêmica na Câmara de Vereadores. A e

da foi aprovada pela bancada do PDS, que era maioria,
,o projeto, com a alteração, foi a última votação quin
feirá, com a redação do citado artigo dando poder
Executivo de abrir .rnediante decretos os créditos S

mentares que se fizerem necessários, até o limite de 15
da receita orçada, quando no projeto original está SO
da receita orçada, .

A Bancada do PMDB votou contra a emenda ap
sentada pelo seu compenhelro, mas a favor do ·projeto
Referindo-se ao episódio, Álvaro Rosá (PMDB), afir ,

que a intenção foi precipitada e que vai comprometer
dignidade do prefeito, enquanto' Arnoldo Schulz (POSI
eonsiderou-a "muito bem pensada".

Menel. justificou a emenda (quede antemão o pr
'

to Vasel disse que vai· vetá-Ia) dizendo que o LegislqliW
não tem autonomia para legislar como deveria, e que SUl

intenção não é a de prejudicar o prefeito. E lembrou qLe
tempos atrás manifestou-se contrário a compra de mt
quinas e caminhões usados pela prefeitura e que, com I

.redução do limite, os créditos suplementares terão que
ser aprovados pela Câmara, "com o que se evitará a cOIIi'

pra de novos bens públicos usados".
A tão discutida emenda, para a sua tramitação, rt

cebeu o embasamento legal da Comissão de Finanças, Or·

çamento e Contas do Munidpio.

Juizo de Direito da 2a. Vara Civel da Comarca de
Jaraquá do Sul

, EDITAL DE PRAtA
O Doutor Sérqio Luiz Rosa de Bem, Juiz de Direito da
2a. Vara Civel da Comarca c!e Jaraoué do Sul, Estado
de Santa Catarina, na forma da Lei, etc... .

FAZ SABER (em resumo, art. 687 do CPC) o seQUln·
te: Venda em la. Praça:: Dia 30 de novembro de 1983,
às 15,30 horas, pelo vâlor svoerlor ao da avaliação.
Venda em 2a. Praça: Dia 21 de Dezembro de 1983, às
15,30 horas, por quem mais der e maior lance ofere
cer,' desde que não irrisório o preço. EXECUCÃO Nt
13.218 (Precatória n.O 59). Exequente: ,BANCO LA"
BRASILEIRO. Executados: LúCIA MENESTRINA FUCdoK,MANFREDO FUCK e IVO FUCK. Bem à ser pracea :

Um terreno em f.ormato retenqular, sltuado à rua Vraal
Ramos, em Corupá, lado Impar.. com as seguintes COI1'
frontacões: fazendo frente com a Rua Vidal Ramos, cl
33,00m, travessão dos fundos c/terras de Alvim Seidel,
com 33�00m, estremando do lado direito com terras
de Frederico Kraus, com 20,00 metros e com terras deleManfredo Fuck com 10,00 metros e do lado esquer o

com terras do Grupo Escolar Teresa Ramos, com 3°/00
metros, contendo a área de ..990,00 metros quadraaos,
sem benfeitorias. localizado entre o Grupo Escolar TN�'resa ,Ramos e a Casa n.O 644. Reqlstro Geral Livro 3302 - MATRICULA N.o 3.463. Reqlstrado sob n.O 43.5 ,

fls. 53, do livro N. 3-W, imóvel avaliado em 10.10.83á
por Cr$ 2.970.000,00. OBSERVACÃO: O imóvel es�
hipotecado ao BRDE em la. hipoteca, fiCando desde lá
intimados IVO FUCK e o BRDE da presente praça. DadO
e passado nesta cidade dE:; Jaraquá do Sul, aos vintehBcinco dias do mês de dutuRro de 1�83. Eu, Adolp O

Mahfud) Escrivão, o subs.crev.f. '

SERGIO LUIZ ROSA PE BE;M Juiz dá DireitO
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