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Aumento será de 60°fc,'Artur Müller: 27·. ano de sua morte
to Corupé-Serre Alta, aco

modados ein admlnlstreçôes
em que se julgavam inex

pugnáveis e não exigindo'
maior ação na área legis
lativa.

Dir-se-la que em seu lu

gar foi construída a SC-301;
hoje BR 280. Ma� esta foi'
atacada por Colombo .

Ma
chado Salles, custando uma

,energlca ação das classes
conservadoras locais, que
pressionaram a aceleração
do processo de construção,
motivo de áspero tratamen
to entre o governante e em-'

presários num banquete no

salão do antigo Clube Atlé
tico Baependi.

- No seu tempo, Artur Mül.
.

ler desapropriou terras on

de foram construídos os

prédios dos Correios e Telé

grafos, Delegacia de Po1ícia,
Posto de Puericultura e Pas

ta de Saúde, na Getúlio Var

gas e que hoje, a adrnlnls
tração municipal procura lo
calizar em outros pontos,
por 'saturação dos locais.

Ein Corupá construiu uma

praça. A última que se cons

truiu em Jaraguá do Sul da
ta de 1976, do tempo do

prefeito Eugênio Strebe.
,

No seu tempo
'

iniciou-se
um muito contestado calça
mento de vias públicas,
compreendendo as, ruas Ge
túlio Vargas, Mal. Floriano,
Mal. Deodoro, Cél. Emílio

,

Jourdan. atual Artur Muller
e Praça Expedicionério.

Seu "curriculum", porém,
é bem maior.

No Anodo Clnqüentená-
rio.

A data de ontem marcou
a passagem do 27.0 alio de
falecimento do fundador
deste semanário e do sema
nário Jaraguá.Zeitung,· este

em lingua alemã, de pouca
duração, e, o "Correio do
Povo", em português e ale
mão durante longo tempo e

,

com a Deutsche Ecke dos
dlas de hoje, com

.

preten
sões de completar o seu 65.0'
ano de vida. O seu jazi_go
amanheceu coberto de flo
res, homenageando � sua

memória pelos familiares e

amigos, entre os quais nos

incluimos humildemente.
Por' ocasião do cinqüente

nário de emancipação polítl
ca de Jaraguá do Sul, a sue
personalidade ressurge, do
passado com grande desta
que, como uma' das figuras
da época, apesar de sua jo
vem idade, a lutar por me

lhores dias pera o então Dis-'

-trito. Amigo de Venâncio
da Silva Porto, de Carlito
Porto, 'Victor Rosenberg,
Leopoldo Janssen, João Dou

brewa, Henrique Piazera e

Fritz Vogel, [unta-se eoçru
pó que .pretendia a emanci
pação e que a política,'por
vezes dividia em suas opi-

. ,

niões, jogando um contra o

outro. Aos 24 anos de ida
de ele passa a ser ,o gerente
do "Correio do Povo". Aos
29 ele ocupa a Intendência
de maio de 1924 até 1925,
sucedendo Leopoldo Jans

sen, O que volta 'a aconte
cer de 1927 a 1929, suce

dendo a João Doubrewa,
seu sogro.
Artur Müller,- Ricieri e Ar

noldo Leonardo Schmitt vão
à' Joinville e procuram o

prefeito Ulisses Costa, genro
de Abdon Batista, a quem
,expõem o propósito da e

,mancipação, depois
-

de cer-

rada campanha pelo 'seu jor
nal, sendo a ideia repelida.
Menos de 4 anos depois o

Coronel Aristiliano Ramos"
Interventor Federal em Sta.
Catarina, cria o murucipro
cujos 50 anos estamos a co

I'l'lemorar. Era uma vitória
incontestavel.

De permeio foi Vereador
pela União Democrática Na.
cional.

O Chefe do Executivo Mu.

'nicipal, .conforme informou?
determinou a reforma e re

visao de' todas as
-

pontes'
.pênsels do município, para
permitir maior segurança
aos ciclistas e pedestres, tro
cando o piso, tela e ara

mes, -quando necessários. A

ponte pênsil "Maria Grub
ba" é a primeira a ter os

trabalhos executados e na

próxima semana iniciam-se
os trabalhos 'para o "aterro

nas cabeceiras da ponte
construída' ,na Ilha da Fi

gueira.
No Jaraguá Esquerdo, pró

ximo da Argi, uma das ca

beceiras da nova ponte foi
concluída e na Tifa dos Pe

reiras e no Rio da Luz
construi-se duas novas pon
tes de rnadelra. Terminada a

ponte do Jaraguá Esquerdo,
começam as obras de uma

nova,
.

em �frês Rios do Nor

te, antes do Salão Amizade,
que atualmente oferece pou
ca segurança. Será também
em concreto e integra o e

lenco de prioridades das

pontes urbanas.

O funcionalismo' público
municipal, ativo e inativo,
vai receber a partir de maio
aumento salarial em torno

de sessenta por cento. Essa
é 'a proposta que o prefeito
Durval Vesel enviará Cl Câ
mara de Vereadores, consi
derada pelo próprio como o

máximo que pode conceder,
em razão de problemas de
caixa que a Prefeitura depa
ra e demais compromissos.
Mas para os funcionárias de
menor poder aquisitivo, o

,

prefeito jaraguaense anun

ciou a locação de uma área
de terras de 19 margas, em
Três Rios do Norte, destina
da ao plantio de hortiqren
[erros, que posteriormente
serão doados aos operários
braçais, prinCipalmente, vi

sando sobretudo a melhoria
na sua alimentação.

Para tanto, serão contra

tados quatro funcionários

para lavrar a terra e exe

cutar o projeto, que é pio.
neiro, utlllzando-se, para
tanto," os mícrotretores 'e,

demais equipamentos que a

municipalidade já dispõe.'

Em 1947 elege-se deputa
do para a Assembléia Legis
lativa de Santa Catarina,'
mandato que conclue em

i951. Participa ativamente
como deputado constituinte,
elaborando' a nova

. Carta
Constitucional do Estado.

Pela UDN ainda elege-se
Prefeito Municipal de .Jara
guá para o período de 31 de
janeiro de 1951 a 31 de ja
neiro de 1956.
Durante, o seu mandato'

como Prefeito Municipal,
realizou a Primeira Reuniêo
Econômica do Norte Catari
nense, e trouxe pará Jaraçué
do Su'l o alto mundo adml
nistrativo e político de San
ta Catarina, reunião então
inédita e de graride reper
cussão Ilos meios políticos
e empresariais de Santa Ca
tarina. Daqui sairam gran
des soluções que modifica
ram o panorama adminls
trativo do Estado, comanda
do na época pelo Governa
dor Irineu Bornhausen.

No tempo de deputado,
período de 1947 a 1951,
conseguiu sensibilizar o Go
verno

.

Estadual pela cons

trução da Estrada São' Ben

to-Corupá, consequlndo uma'
verba de 510 contos de réis,
pare o início das obras. Era
uma retumbante vitória pe-
"ra Jaraguá do -Sul que sus

tentava uma luta de muitos
anos com os [olnvillenses
que a boicotavam e tudo Fa-

.

ziam para ver preferida' a

Estrada Dona Francisca
A ser franco, faltou ao

longo dos' últimos
.

anos

maior agressividade por par
te dos políticos e deputados
locais, o que vem retardan
do' o asfaltamento do traje-

. ,
. -

'Vereador louva
trabalho do CP

O vereador José Alberto
Klitzke, da tribuna da Câ�
mara, solicitou segunda-fei
ra, die 23, a consignação, em
ata, de votos de louvor ao

CORREIO DO POVO, "pelos
excelentes trabalhos que
vem publicando, com. rela

ção as comemorações do

clnquentenário de emanei-
.

pação do município e de

instalação da comarca, em,

;artigos de alto nível, lem-

brando aqueles que forja
ram o passado, construindo
bases sólidas para o presen
te e o futuro". Klitzke elo
giou' a preocupação deste

jornal (único aliás) em re

gistrar e imortalizar para a

história aqueles que ajuda
ram a construir o municí

pio, "prestando assim um

grande serviço à 'comunida
de".I;.V. Schmöckel

Abril/84

VISITANrES, GUÄRAMIRIM OS RECEBÊ DE BRAÇOS :ABERTOS
Há meses vimos preparando .esta Feira Agroindustrial', que' pre ende mos

trar toda a- pujança industrial, comercial e agrícola de Guaramirim, município que
caminha 'célere rumo ao' 'progresso graças a união das classes produtoras" das suas

instituições e dos poderes públicos constituídos., j

Guaramirim está em festas e esta festa preparamos para vocês. Portanto,
sejam vem-vindos amigos, a casa é sua.

GUARAMIRIM, DE 27 DE ABRIL A 1.0 DE" MAIO,- FEIRA AGROINDUSTRIAL
José Prefeito de Aguiar - Prefeito Mu,nicipal e

I Presidente da Comissão Organizadora
,-------------------------'
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NOITE DO PRATO TlPICO·
- Como. parte integrante
da Festa de' Maio, a Comu-:
nidade Evangélica marcou

para 11 de maio, sexta-fei
ra, a partir das 19 horas; a·
noite do Prato Típico (ale
mão e húngaro), no Salão
Comunal. O maitre será o

jaraguaense Allder Fritzke,
da SOCo Harmonia Lyra, de
Joinville, e os cartões esta
rão a venda a contar de 2a.
feira, na Secretaria dâ Co
munidade.

RAINHA DA FEIRA - Li
lian Marià Biavatti, Sandra
Aparecida Dobins, Maria Ân
pela Vieira, Marlinda Maria
Ruon, Sandra Maria Weber
e Marlene Terezinha Catanio
são as jovens que concorrem
ao título de Rainha da la.
Feira Agroindustrial de Gua
ramirim. A escolha dar-se-á
às 23 horas deste sábado, na
Sociedade Diana, durante
baile com o Grupo, "Os In
candescentes".

OS DEUD EM MAIO - O
casal Dr. Massad Deud Fi
lho e Sra.; ele Superlnten
dente da Receita Federal, a

companhados das filhas e

do dr. Luiz Fernando Navar
ro Lins e Sra., virão a Jare
guá do Sul dia 18 de maio,
onde permanecerão até o
dia 20, cumprindo vasta a

qende social. O Dr. Massad
devere anunciar novos bene
·fícios a comunidade, carrea
dos através da 'Receita Fede
ral.

BODAS DE DIAMANTE -
C estimado casal Innocên
cio e Josepha Gomes Silva,
completou dia 24, terça-fei
ra,' 60 anos de feliz união

conjugal, sendo o aconteci
mento comemorado com

uma missa em ação de gra
ças na Igreja Matriz S. ·Se
bastião. Eles

.

tiveram oito
filhos, dos quais quatro fa
lecidos _. sendo. os vivos
Ernesto, casado com Etelvi
na, Alàíde casada com Ama
deu Mahfud, Moacyr (Cilo)
casado· com Terezinha

.

e

Merçedes casada com Osval-.
do Saade. 17 netos e 12 bis
netos completam a família
do casal [ubilar :- ele apo
séntado pela Rede' Ferroviá

ri� como agente de estação
- a quem cumprimentamos
efusivamente.

. SANDRA E CÉSAR - Rea-
I lze-se . às 20 horas do dia 5
'de maio, o enlace matrimo
nial, na Igrejá Matri�:· de
Sandra, filha de Rainer e

Edi Wie Ie e César, filho de

Eugen e Adelaide Anton, de
sociedade blumenauense. A

recepção vai acontecer em,

grande estilo, no Baependi,
do qual o R�iner· é o presi-
dente. ,.

JACINTO EM 'JARAGUÁ -

AArweg contra.tou um show

para o dia 1.0 de maio, ter-

I

ça-feira, no seu ginásio de
esportes, iniciando às 19 h,
com Jacinto Donzelo, um
dos maiores comediantes do
rádio e da televisão brasi-

.

leira. Afora o show, duran
te o dia, entrega de prêmios
e confraternização entre os

colaboradores das empresas
Weg.

-

CASAMENTOS - Às 11 h,
na Capela da Barra do Rio
Cerro, o casamento de Fran
cisco Taranto e.--Kátia Piaze
ra; na Matriz, às 17h, José
Kosloski e Renita Müller,
José Oscar Deola e Lucia Wi
lazlnski, -Anqelo Lennert e

Dorildes Olska, Alcides Pre
ti e Schirley Ooering e, Ge
raldo 'de Souza e Maria Ma
der; às 20h, Querino Feuser
e Isabel Ignacio. Na Igreja

.

Evangélica de João Pessoa,
às 19h, Sérgio Lange e Ce
glair Maffezzolli. Felicida
des!

DROPES - Hoje e ama

nhã, feste -na Comunidade
Evangélica de Ribeirão Gr.
cio Norte. e Centenas de
jovens jaraguaenses vão par-
ticipar domingo, em Rio Ne

grinh� da Maranatha Aber
ta. e "Comunicação nas

Empresas" é a palestra que
o publicitário Aldo Schio
chet dará dia 9 de maio,
eos empresários' [araquaen
ses, e Em Corupá, trocou
idade dia 16, o vereador
Lourival Malgren e no 'dia
23, a Camlle, filha de An
tônio Carlos e Tereza Blunk,
completou A aninhos. •

Prestiqiadíssimo o Seminá
rio Estadual de Educação,
seounda-felra, no Baependi.
e Completou 2 anos dia 21,
sábado último, o garoto Je
an CarIo Rocha, filho de
Waldir Rocha e Senhora.

ARCÖ IRIS - O Musical
Arco Iris, comandado pelos
Irmãos Borba, animará o

baile do 18.° aniversário do
Juventus, dia 30, segundá'
fpira. As mesas estão a ven

da ao preço de e-s 6 mil na

Academia de Música Carnei
rinho, com o Reeck e com

-o Durval. O Arco Iris, neste
dia 28, vai dar o recado no

Baependl. no encerramento
do curso de manequim, que
aliás alcançou �nQrme su

cesso .

TOMELIN - O professor
Honório Tomelin, que é ja
r.aguaense, recebeu no die
21, sábado, em Belo Horl
+onte. a "Medalha da Incon-

fidência", conferida pelo Go
verno do Estado de Minas
Gerais. Tomelln, ao lado do
C1cvernador Esperidião Amin
fcram os únicos catarinen
ses a receber a honraria.

ALANON - O GrUDO Fa

miliar Alanon e os Alcoóli
cos AnÔnimos de Jaraguá do

Sul, estão agradecendo as

empresas
.

Marcatto,
.

Weg;
Breithaupt. Bauer, Sasse e

Menegotti, bem como a Di
visão Municipal de Esportes,
pela colaboração ptestada'
'ao sucesso da. 8a. Conven
ção Nacional de AA, reali
zada em Blumenau. .

mem mais "sexy" do Bra
sil. O turco tá causando fu
ror: e Neste sábado, em

Criciúme, os jornais do in

terior do Estado reúnem-se
oara mais uma reunião de
trabalho. e O C.A. Baepen
di informando que além do
telefone 72-0179, atende

também pelos números
72-2223 e 72-2434. Anote!
e, A Marisol, comemorando
20 anos, promoverá uma

grande confraternização en

tre seus mlaboradares, no

Baependi, dia 1.°. e Dias 3
e 4 de maio, no clube azur

ra, Convenção da Menegotti.
.

15 ANOS - Nosso colega
Jaime Blank, completou dia
24; 1-5 anos de casa, pres
tendo serviços ao Escritório
A Comercial e Jornal Cor
reio do Povo. Na mesma da
ta, o .Henrique Fugel Filho
completou 10 anos de ser

.viços e ambos abriram a

mão, pagando cervejas aos

colegas, que não perdoaram.
VISITA A FERJ - A Fer]

deverá receber nos próxi
mos dias, a visita dos pro
fessores Edson Vilela e Nil
ton Amaral, do Conselho
Estadual de Educação, que
virão verificar as condições
de expansão da instituição.
O Conselho-é presidido pelo
Prof. .Luiz Andersen dos
Reis, que esteve segunda
feira em Jaraguá, no Semi
nário Regional de Educeção..

MISS JARAGUÁ --'- Será
sexta-feira próxima, o Con
curso Miss- Jaraguá/84, no

Baependi, com Erinho e sua

Orquestra, Quinze jovens
concorrerão ao. título é o su

cesso do acontecimento �s

tá garantido, haja vista que
todas as mesas foram vendi
das até quinta-feira. A esco

lha da Miss Santa Catarina
está marcada pera 12 de

• maio, em Blumenau, e a

Miss Brasil, dia 09 de junho.

INDO E VINDO, -' Cir
culando convites para as co
memorações do cinquente
nário da Comarca, que vão
se ferir no dia 10 de maio,
no Forum. e Renata HobeIl,
candldeta do Juventus ao

Miss Jarêiguá/84, funcioná
ria do' Bamerindus, desfila
rá vestida pela Nanete. e o
vereador Arnoldo Schulz re

cebe amigos ne;te· sábado,
em sua residência, para co

memorar a troca de idade,
acontecida dia 26. e O ami
qo Valério inaugurou ontem'

dia 27, o "Thriller Som", no
Snoopy, em Nereu Ramos.

Hoje tem mais, às 22h. e A
Casa da Amizade está pre
parando com carinho o 2.°
Bazar da Pechincha, marca-

,do para 12. de, maio, no pá
tio da Igreja Matriz. e Ani
versarta domingo o Dr. Die
trich Hufenuessler e sua fi
lha Cristiane e no dia 2, Da.
Lucila Emmendoerder.· e

Uma das alas .da Escola de
. Samba Unidos da Colon i-
nha, de Florianópolis, apre
sentá-se dia 30, em Guara
mirim. e Hebe c"amargo., da
Rede Bandeirantes, conside
ra Esperidião Amin, o lio-

Com o título aoima, a edição n.� 3.279 da semana de
17 a 23 de marco de 1984 trouxe a fantástica viagem da
carta de, d. Odil� Borges Piccione, viúva do dr. Francisco
Piccione, que levou 38 dias para sair do bairro de Santa
Quitéria e entrar na porta da Redação deste semanário. A

nossa bronca .Ievamos ao sr. Haissler, Direto,- Regional da

EBCT, de protesto pela longa viagem entre Curitiba e �a.
raguá do Sul, ·que çte automóvel se faz tranquilamente em

duas horas e quireras de minutos.

,Eis que, dia 16-4.84, o sr. Luiz Antonio Oliveira, pos
talista; . formado em Administração de Empresa, visita na

Capital' do Estado, nosso diretor; ne locál de suas ativida. '

des, depois de procurado diversas vezes no apartamento,
sem iograr sucesso de contato. Truia o processo e à lux
das ncrmas,. determinações e regulamentos vigentes, o

. "C�orreio" .provava que nãe cometera nenhuma fa1té\ pelo
atraso na entrega da correspondência. Pelas leis das pro
babilidades e das possibilidades estava tudo eerrete, Ape
nas 1amentava o sucedido. Explicou, m;1S não justificou ...

Ficamos apenas sabendo que jornal é tabela 2, o que
quer dizer que não é prioridade 1, entenderam? Os jor
nais que· se arranjem na entrega de suas edições. Daí

porque um jornal postado sábado cedo só chega ao des
tinatário na.3a. ou 4a. feira. E estamos conversados. Fie·
xibilidade não existe.

Do episódio, contudo, ficou algo de positivo: o "Cor.
reio" lê· o nosso semanário, acolhe as reclamações, respen
de aos reclamantes, e nos deixa a esperança de que instru

ções reaproximem o "Correio" de Jaraguá ao "Correio do

Povo". Já é algum avanço no caminho que é do interesse
de ambos. Deus ilumine esta estrada pelos tempos afóra ...

CASARÃO
•

PIZZARIA forno a lenha com 40 tipos diferentes de

pizzas, lazanha, canelone_ e choperia.
Atendemos a partir das 18 horas; em ambiente

espaçoso e descontraído, através de profissionais
especializados. Música ambiente.

Aceitamos reservas em nosso endereço, na

rua Jelnvllle, 79, próximo da ponte Abdon Batista,
.

em Jaraguá do Sul.

Jaraqua Turismo
Agência de
Viagens

REISEBÜRO - TRAVEL AGENCY

VIAJE. O BRASIL É BONITO QUE SÓ VENDO

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 285
Fone 72-0977 - Telex 0474341 jGST

Jaraguá do Sul sc.
Embratur " 030090042/9

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o Ford Escorttraz incorporado da fábrica:
ESPELHO RET�OVISÓR EXTERNO ,COM CONTROLE REMOTO.
ODÖMETRO PARCIAL ZERÁVEL. .'

BANCOS DIANTEIROS RECLINÁVEIS COM APOIO AJUSTÁVEL DE CABEÇA.
SEM FALAR NOS CARPETES E TODA T�CNOLOGIA AVANÇADA, ALÉM DÄ_ PROTEÇ�O F O R O

CONTRA A CORRO�ÃO, COM TRí:S ANOS DE GARANTIA E CUSTA APENAS
.

·Cr$ 7.333.918,00 (PREÇOAIRILlU) ,

�v. Marechal Deodoro, 158 Fones: 72-1777 e 72-1995
Jaraguá do Sul - SC.

Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de
Buaramirim

�.

'.
.

União, Trabaího ·e Progresso
.

'-./

Agência
Cosmos' -de
Viagens Ltda.

r

Não pare 1.0' tempo, viaje! Conheça o B'rasil e o Mundo
pela AGÊ'NCIA COSMOS. Passagens aéreas, rodoviárias,
marítimas, programas especiais de férias, cruzeiros ma-'

rítimos e passaçecs das empresas Catarinense, Itapemi
rim, Reunidas; Pluma, Penha e Santo Anjo da Guarda.

Rua Antônio Tobias, 50 - 1.0 andar..,... Fones:. 72-0520 e

72-1709 ....._ Telex- 0474-230 ACVL.BR. Jaraigu. do Sul.

E·mbratur
..
02714..Q0.42.2·

.
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'Aniversariam hoje: 28 Dia 02 de abril Edital 13.681 de 17.04.1984, ra, do lar, natural. de Jara-
'

Sra. Otília, esposa de Má-: Flávio César, filho de Adenir S�RGIO LUIZ MELDOLA e' . guá, do Sul" domiciliada e
do Nicolini - (Ursula) Albrecht TERESINHA KREMER. Ele, residente na Rua João Ber-Sra. Wally Tomaselli Dia 04 de abril brasiletro, solteiro; auxilier-F roll, nesta cidade, filha de
Sr. Alencar R. Breuer Francine Gracielle, filha de de escritório, natural de Ja- Roberto Schwartz e de A-
Sra. Dulcinéia Reiner, em Jair (Marizia) Murara raguá do Sul, domiciliado e manda Karnim Schwartz.
Florianópolis Dia 06 de abril residente em Três' Rios do'Sr. Ricardo Wendorf Clausioney, filho de Renato :

Norte, neste distrito; filho
Edital 13.686 de 18.04.1984

Clélio Vívio Baggentoss (Ilse) Kopsch de Egon Meldola e de Ade-
MARCIONí EMILIO FONTA.

Neri Lehmkuhl, em São Luís Dia 07 de abril lia Bruner Meldola. Ela, bra-
NA e REGINA MARIA DO

Edileusa Píccoli Simoni, filha de Arenor (E- I NASCIMENTO. Ele, brasilel-si eira, solteira, ooerária, na-

Aniversariam domingo lenise) Wendorff tural de Guaremirlm, neste
ro, solteiro açougueiro, 'ná-

Sr. Rodolfo Reck, em Adair, filho de Pedro (Lori) Estado, domiciliada e resi-
tural de Jaraguá do Sul, do-

ltapocuzlnho ,Lennert
'

den te na RUa Antonio Airo-
rniciliado e residente na Rua

,

Sra. Wally, esposa de Fran-
Dia' 09 de abril

, so:' nesta "cldede, filha de
.Paulo Kraemer, nesta' < cida-

cisco Ronchi Kelli Cristina, filha 'cÍe Ru- Silvino Kremer e de Aria;-' de, filho de 'Angelo Fontana

Sr. Erich Schwartz, em Rio
bens (Rute) Schulze tacia Richard Kremer.:

. e de_Júfia Fontana. J:la,' bra-
da Luz Vitória Dia 13 de abril Edital 13.682 ,de 11.04.1984 silelra, solteira, enfermeira,

,

Sra. Oldaia Vieira, em Jlle. Vanessa, filha de César CU- RENALDO N1ElS e IVONE natural de Florlenópolis, nl
dia ) Parnplon

'

Estado,': dorriiclliado e resi-
Sr. Linus Zimmermann em

a SCHUETZE. Ele,
,

brasileiro,
..

,

, Adrlana I b I filh d N dente na Ruá Wal,ter Jans-Ilha da Figueira .' sa, e, I a e or- solteiro, industsiér ío. "'-atu-'
',,'

b t' (M tild ) H"
'"

sen, nesta c'idade, filha de
Sr. Arthur Hoffmann, em

,er o a I e upner ral de Jaraguá do Stil; do-
, Jurandir do Nascimento ,e dé

Rio da Luz Dia 14 de abril miciliado é residente na R.
, ' Maurina Silva do Nascimen-

,

Rose Margareth Meyer Juliana Elis, filha de Adernar ?5 de iulho, nesta cidade,
Dr. Dietrich Hufenuessler (Laura) da Cost�

,

filho de José Niels e de Ro-
to.

L Cristiane, filha do Dr. Die- Dia 15 de abril salina Pereira NieJs. ela, Edital 13.687 de 18.0�.r98.4
trich e Renate Hufenuessler Marilei, filha de Claudino hresileire, solteira, indus-" ADEMAR: JOS� DE MAÇA-
Sra. Roselane Mahnke Verís- ( Ângela) Kuns triári.a, natural" de Jaraguá . NEIRO ' e' MARIA TEREZA

simo, em Santos-SP Giseie Daiane, filha de Ar- do Sul, domlclllada A� '�i- . CORR�A;, Ele, brasileiro, sol-
Sr. Norberto S. Emmendoer- naldo tMaristela) Fagundes dente em Ne'reLi Ran1OS, ries-, telro.jcemerciante, natural
fer Talita éristina, filha de Wal- "te distrito; filha" de Ei-'",ino 'de Luís Alves, neste Estedo,
Renilda Mehler mir (Dulcinéia)' Lehmert Schuetze' e de Cedlia Drae- ,domiciliado e residente ne

Dia 30 de abril Dia 16 de abr.iI ger Schuetze. Rua Walter Jenssen. 77, n/
Sr. João Batista Rudolf ' Jasern. filho' de Sílvio (Li- Edital 13.983 de 17.04.1984 _ cidade, filho de Valmor Ro-

Margareth Bayer, em União liam) Blank de Oliveira OSNIVO GUCKERT e ANE.
S6 de Maçaneiro e de Ana

da Vitória-PR. -Vllson, filho de Irio (Cacil- SIA SCHWARZ,. Ele, .bresl-
Alves de Maçaneiro. Ela,

Sr. Carlos Borcheis', �'? " da l Engelmann _ lei,ro, -soltelro.' lndustr'iério,
brasllelra.: solteira, do lar,

Sr. Nilo Trindaäe
,� , Salete, filha de Afonso (Ma- natural de Schrceder, -neste

natural de Arapongas, Para-

r ia ) Fenerich ná, domiciliada e residente
,Dia 1.0 de maio Estado, domiciliado e resi-
. Sr. Bertoldo Baumann RodrilJo Daniel, filho de AI- dente na Rua. Mal.. .Castelo

na Rua Walter Janssen, 77,

Hilário Alfonso Gneipel, em
mir (Doraci ) Horongoso Branco, 7.232, 'em 'Séhroe- nesta cidade, filha de Fran-

Dl'a 17 de ab !I cisco Fermino Corrêa e de
Schroeder rH der, neste Estado; filho de
Wilma Blank, em Jlle. Giofranco, filho de Euzéblo Euclides Guckert é de . Edy Thereza Jagelsky Corrêa.

,

-Da, Hilda Baumann (.Marinês) Prestini Müll.er Guckerb. Ela" brasi- Edital 13.688 -de 18.04.1984'
Gisseie Boehme, filha de Cé-Gilberto Luiz Klein . "Ie.ira, solteira, do lar", natu- MARCO ANTONIO PEREIDA

'Sr. Reno Bauer
lio (Geiza) Forte.' ralde Jeraqué do Sul, dorni- GIAN'E' B'ARBARA ZAPEL�LA' 'Edital 13.693 de 24.04.1984

, Sra. Névia Moretti Eckenbor- Geanni, filha de Antonio ciliada e residente em Três Ele, brasileiro, solteiro, ve.
ADEMAR GREUEL e MAR:IA

per, em Ctba. K(G�r�rudes')f.dlha LdUZ'. C I
Rios do Norte, neste distri- terinário natural de Jaraguá HELENA PINHEIRO. Ele, bra

Sr. Willy Porath, em Rló rrsttane, I ra e ar 9s" to,' 'filha de Alexandre Sch- do Sul, domiciliado e resi- sileiro, solteiro, operário,
Cerro I {Ollrle ) Rita. I warz e" de Aloni Kuester dente na Rua. Procopio Go- natural de Jaraguá do S�I,
Sra. Maria Elizabete Pereira Dia 20 de abril Schwarz. mes de Oliveira, nesta cida- domiciliado e residente em

. R'lcardo OII'v'lo Schl'ochet, Gilson, f. de Sávio (Nair) d f'lh d M I A' Barra do Rio Cerro ne$te
B ff Edital 13.684 de 18.04.1984 e, I. o e anoe qUino ' .

em Joinville aru i.
Perei,ra e de Venilba Maria distrito, filho de Arno Gre·

Dia 21 de abril ' NELSON ROLANDO ,NAGEL I d L' St' t Gr'e-
'Dia 02 de maio Dimas Júnior, filho de Di-' e DUJ.CE SCHERER. Ele, Q_ra- F:r.eiberger Pereira. Ela, bra- ue e e ma einer ,

Sr. Cláudio Arildo Stulzer, mas (Márcia) Leone. siieiro, so.lteiro, auxiliar' de silein:i, solteira, balconista, uél. Ela, brasileira, solteitra,

i'm Londrina Suzana, filha de Valério (Ze- laboratório, natural de . Ja- natural de Jaraguá do Sul, operária, natural de Vitor

Da. Lucila Emmendoerfer nita) Braier. rapuá do Sul, domidliado e domiciliada e residente na Meireles, Ibirama, neste �s-

'Angélica Murara resl'dente na Rua �uilherme Rua Acre, nesta cidade, fi- tado, domiciliada e residente
E,li,n,es,,-filhá de Sidney (Ma- '.;1 B d R' roe ro n/

Sra. Evahir, esposa de' Hen: ria) Rosa. Wackerhagen, nesta Cidade, lha de Antonio Zapella e de'
'- em'�' ana o' 10-� r ,

N I I I R Lony Annita Wolf Zapella. distrito, filha ele, Jo�é Pedro
rique ice uz?:i Giseie Aparecida, filha de AI filho de Né sOn Nage e 0-

Pinheiro 'e de Enedina Ma-
Sr. Nélson Kreutzfeld cic;les (Adele) da Rosa. sa de Lima Nagel. Ela, bra- Edital 13:689 de 24.04.1984 ria P_inheiro.
Sr. Ramiro Schmi�z,.,.',' ,M�rcos

,
'Roberto, filho de sileira, solteira, bordadeira, ADELINO WINKLER e ELRI- ':

Ernâni José Voltolini ,Jcacjvim (Remar), Pereira. natural de Luís Alves, neste TA LEMKE. Eie, brasileiro, Edital 13.694 de 24:04.1984
Sra. Maria �eiser Sche(,!er Dia 23 de abril Estado; domiciliada e resi- solteiro, .operário, natural de PEDRO SCH�UER e JANETE
Sandra Denise Rové

'

Marcelo, filho 'de José (Ma- ciente na Rua, Rio· Branco, Jaraguá 'do Sul, domiciliado ROÇHA.,' �I�, ,.brasileiro, sol-
Sra. Dóra Beatriz. S. Kr;ause ria) Heid�mann. nesta cidade, fi,lha de'Wuni:' 'e resldente em Rio da Luz : téiro, mót<{ri-sta, natural de
Dia 03,de maio' < �,' • bald Scherer e' de "Ignez ,,,,'. nest�' distrito, filho de

.

�araguá do� Sul, domiciliado
Sr. Martinho �engêl, em Rech Scherer. Emilio V'inkler e de Berta e residente ,na Rua João
Rio Cerro CASA E TERRENO Edital 13.68:; de 18.04.1984 Reinke Winkler. Ela; brasi-' 'Carlö?:Steirt, :nesta cidade,
Sra. Matilde Horst Vende-se residência, edifi- ISMAEL MURARA e JANICE leira, solteira, lavradorfl, 'na- filha- de 'Alberto Scheuer e

Sr. José Otávio Tomelim cada em alvenaria, em terre- SCHWARTZ. Ele, brasileiro, tural de Jaraguá do Sul, do- de Adelaide Demarchi Sche-
Sra. Izabel Schneider, em ,no esquinàdo entre as ruas solteiro, cO,merciário, natu- miciliada e residente em ver. - Ela, brasileira, solteira,
Blumenau '

Exped. 'Cabo Harry Hadiich .ral de Jaraguá do Sul, do- Rio cla Luz" I, neste distri- �o�t�retr�, l!na;tural de port?
Waldi Meier e Alfredo Krause.

-

miciliado e residente na Rua to, filha de Walter e de Her- União, neste Estado, dom 1-

Sr. Erwin Lippinski Tratar na rua Cabo Harry João' Bertoli, nesta cidade, ta Ramthum Lemke. ciliada e residente na Rua

Sra. Kátia Hinsching Bauer Hi'1dtich, 644, com o Sr. Jo- filho de David Mur:ara e de Edital 13.690 de 24.04.1984 João Ç'i;ldos Stein, nesta ci·

Franciene, filha de Hclo e
'

sé,d� Silva. Ozilda Maria Schréiner Mu- ',ROLF MATHIAS e ELIANE' dade; Ailh.a de J'Úlio Rocha
Erica Fagundes' rar. Ela, brasileira, soltei- ITTNER. Ele, brasileiro, sol- e â� Júlia Vieira Rocha.

Proclamas de- 'CasamentoANIVERSARIANTES NASCIMENTOS
feiro,' pedrelro;

,,-,

riâtúrl'll, de
Jaraguá do Sul, domicitiädo '

e residente em Rio Cêrro I,
neste distrito, filho de Will.
ter Mathias e de Linda Rux
Mathias. Ela, brasileira, sol
teira, operária, .

natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente em Rio Cêrro II,
neste distrito, filha de Mer
cio I ttner e de Laudia Gie
low Ittner.

Edital 13.691 de 24.04.1984
GILMAR PICCOLI e VALDE.
TE, MENDONÇA. Ele, brasi- !

leiro, sol teiro, operário, na

tural de Jaraguá do Sul, do
miciliado e residente em Es
trada Nova, neste distrito,
filho de Eugenio Piccoll' e

de Nothburga Sebold Piece-
li. Ela, brasileira, solteira,
balconista, 'natural de Jere
guá ',do Sul, domiciliada e

residente na Rua Dona Anto

ria, nesta cidade, filha 'de
Waldemar Alexandre Men-,

donça e de Catharina Mên
donça.
Edital 13.692 de 24.04.1984
AMARILDO ULLER e TEREZI·
NHA DA SILVA. Ele, brasi
leiro, solteiro, pintor, natu

ral de Guaramirim, neste
Estado, domiciliado e resi
dente em Barra do Rio Cer

ro, neste distrito, filho ;qe
AfC;hanjo,- Uller e de Isaura

Bernardine Machado Uller.
'Ela, braslleire, solteira, do

lar, natural de Joinville, n/
Estado, domiciliada e resi
dente em Barra do Rio Cer

'ro, neste distrito, filha de

Pedro da Silva e de Euqenia
'Bernardine Machado da Sil-
va.
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Corupái recu·rsos para escolas e

ginásio de esportes

t

o Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem
concluiu esta semana a re

tirada da barreira que obs
truia o tráfego da BR-280,
em Corupá, liberando as

sim o contorno, impedido
desde junho do ano passa
do, quando das enchentes.
A barreira localizava-se no

fina,1 do trecho asfaltado,
próxlrno a saída para a ser
ra que demanda a São Ben
to do Sul.

Por outro lado, na quinta
feira, dia 19, com a presen
ça do presidente da

.

Erusc
Paulo Bauer, do deputado
Octacílio Ramos,' do supe
rlntendente da Fundação Ca- .

tarinense de Cultura Udo
Wagner, do secretário-exe
cutivo da Amvali Dávio Leu
e de outras' autoridades, fo
ram inauguradas seis novas

linhas de elet-rificação
.

ru
ral, nas localidades de Tifa
dos Palmitos, Tifa Três Reis,

Blunk sugere que se implan
te a repetidora no mesmo

local onde há anos já fun
cionava uma. O mesmo edil
solicitou informações ao In
cra, Secretaria da Agricul
tura e Cidasc acerca do fu

. turo·da Cooperbanana, que
_ envolve diretamente 380
produtores da região Norte
Nordeste do Estado.

Na Câmara de Vereado-
o res, o presidente Ernesto F.

Blunk, encaminhou pedido
ao Dentei, solicitando auto

rização para instalação de
uma repetidora de TV junto
a encosta do Morro do Boi,

o para atender principalmente
os moradores da região do
Ano Bom, cuja recepção
das imagens é precária.

Tifa dos Russos, Tifa dos
Schünke, Garrafão e Cai-:
mão, construídas pela Erusc
e Prefeitura Municipal de
Corupá.

Na mesma data, o pre
feito Albano Melchert rece

beu cheque de Cr$ 3 mi
lhões, saldo do convênio de
Cr$ 12 milhões e assinou
novo convênio, de Cr$ 6 ml
Isões, para a conclusão das
obras, cuja inauguração,
com a presença do Gover
nadar ,éstá marcada para o

dla 7 de julho, data da fun
dação da cidade. Na área da
eucaçâo, Melchert celebrou
convênio com o Estado, de
Cr$ 20.300.000,00 pare 'â

reforma . total do Colégio
Estadual Tereza' Ramos' e

Cr$ 3 milhões para a cons

trução de uma. sala de aula
na Escola Isolada Pedra de
Amolar. '

A Imprensa.Registra
"Dize-me com quem an- bus Volvo B58 rodam um

das que te direi quem és". milhão de quilômetros sem

Se' não me engano (Castelo abrir o motor. Eles perten-
Branco) essa é a redação cem à Transbra;;iliana, uma

clássica de famoso. dito po- empresa do Grupo ,Aragua-
pular. Não é preciso julgar rina, com sede em Goiânia.
o Presidente Figueiredo por O fato é inédito para a Vol-
suas companhias, mas o fa- vo do Brasil pois só faz 4
to é que ele anda com quem anos que a emprese come-

escolheu para seu parceiro. çou a produzir ônibus em A tripulação da nave es-

Entre tantos deputados, o Curitiba. pacial Challenger trouxe de
Presidente respingou dois ou -x- volta um recipiente com

três para fazer deles seus
Sob o título genérico de 3.300 abelhas, cjue foram

companheiros e eventual-
"Idoso de ano 2.000" uma

levadas como uma das ex-

mente seus confidentes. As- periências, para determinar
sim como entre 18 a 20 mi- campanha de âmbito neclo

se podiam construir umanal será lançada nas próxi-nistros ele escolheu o sr. colméia em uma situação.mas semanas pela Socieda-
César Cals para ser o ou-

de de Geriatria e Geronto- de falta de gravidade. Ou-
vinte de seus. desabafos po- rante o vôo, os astronautas
líticos. Mas o sr. Francisca- logia, através de sua Secção

de São Paulo, com a finali- informaram que as abelhas
to não é necessariamente construirem uma colméia

d dade de chamar a atenção
um leviano pelo vezo de i-

das autoridades e até rnes- que cobriu a metade do re�
zer à imprensa o que ouviu

mo da população para o cipiente e que pelo menos

do Presidente. De outro mo- 20 dos insetos morreram. O
d

.

h' tarl problema dos idosos no Bra-
diretor do programa dao, sua compan Ia es afia

sil. A campanha, que será
afastada das redondezas do Challenger, o general' da
poder há muito tempo. O lançada oficialmente duran-

Força Aérea, James Abra-
te a realização da. V Jorna-

que se deve inquirir é se o
da Brasileira de Gerietria e hamson, disse esperar que

Presidente o escolheu . para a mudança do local de pou-
uma confidência· certo da Geronteloqla, convocada pa-

50 não tira o mérito do que
inconfldêncla ou se desaba- ta São Paulo, no Hotel Hil-

lif --..l" • �

ton, de 23 a 26 de maio. qua I ICOU ue uma rrussao

fcu com o amigo apenas f fantástica". "Podemos mu-,
por suas características e i-

num momento de "relax".
rialidades será uma iniciati- dar de planos fácil e rapl-

Ora, não é a primeira vez
I damente, o que demonstre

na África que o Chefe do va pioneira no Brasi .

nossa flexibilidade, nossa

.Governo se declara partidá- -x-
capacidade opersclonal" dis-

Para um Estado de pouca

�i�ei�: d:le��!�s��:et�uee I�: expressão pol ítica e que pos-
se.

-x-

vedam o caminho para ado- sui apenas 16 representan-
tes da Câmara Federal, não- O Rei Carlos Gustavo, da

tá-Ia. Logo, pela ,lógica e pe- deixa de ser significativo Q Suécia, afirmou que as re-Io hábito, o Deputado Fran-
fato de três deles terem si- lações sueco-brasileiras têm

ciscato não mentiu, 'tanto' ddo eleitos para a presidên- a dimensão especial, esta-
que à noite já estava perdoa- cia das comissões técnicas. cando que a indústria suecado e participando do baile

daquela Casa do Congresso. tem grande confiança nas
real em Madri. Ivo Vanderlinde, do PMDB, possibilidades do Brasil e',

-x-
preside a Comissão de Agri'- que não se amedronta com

Um fato inédito pera a
:

cultura; Pedro Colin,do PDS ocasionals dificuldades .eco-:

Volvo do' Brasll: dois ônl-
I a de Relações Exteriores;" e r nômicas,

Renato Vianna, também do
PMDB, a de Serviço Públi
co. Todas as três, por sinal,
cornrssoes importantes e

bem disputadas. O fato é
inédito e merecedor de des
taque.

-x-

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

LEI N.O 954/84 .

Dispõe sobre denominação de vias públicas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no

uso de suas atribuições,

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município
que a Câmara' de Vereadores aprovou e ele sanciona a

seguinte Lei:
.

Art. 1.0 - As ruas abaixo relacionadas, localiza-'
das no perímetro urbano de Jaraguá. do Sul, ficam as

sim denominadas:

RUAS
340
432

NOMES
José Krause
Albano Fachini

Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua' publicação, 'revogadas as disposições em ,contrário.

Jaraguá do Sul, 25 de abril de 1984.

PURVAL VASEL'
Prefeito Municipal
IVO KONELL
Secretário de Admlnlstração e Finanças.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

LEI N.o 955/84

Disp6e sobre a atualização dos Vencimentos
do carge> de Àgente Administrativo da Câmara
de Vereadores de Jaraguá do Sul.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no
uso de suas atribuições, .'

FAZ SABER a todos os habitantes deste Municfpio
que a Câmara de Vereadores aprovou, e ele sanciona a

seguinte Lei:
.

Art. 1.0 ., Os vencimentos correspondentes ao car

go de Agente Administrativo da Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul, serão na ordem de Cr$ 200.000,00
(Duzentos'mil cruzeiros ) mensais, a partir de 1.0 de

março de 1984.
.

Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 25 de abril de 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Secretário de Administração e Finanças.

INGO KRAUSE - TÉCNICO CONTÁBIL

Abertura de firmas. - Elaboração de contrato
social. - Alteração contratual.

Encerramento e/ou transformação.
Assistência fiscal, contábil e trabalhista.

Serviços de assessoria na área administrativa, financeira
e comercial para pequenas e

médias empresas.
Impostö de Renda - Se você vendeu um imóvel no

exercício de 1983 e .já entregou sua

declaração ou vai entregar, consulte-nos. O Leão
não perdoa. Declare certo.

R,ua Donal�o Gehring, 120 .' Fone 72·0808 . Jg�á. do Sm
1 ;-.

o'.
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CARTAZ DO CINEMA

o Cine Jaraguá exibe de sábado (28) é!,_qui,nta-feira� "TARADAS NO

CIO", filme. pornoqréfico destinado ao público adulto, às 20h15.

Dâmara de Ver�ª��,res
A Câmara de Vereedores de Jaraguá do

Sul. realizou esta semana duas sessões. Em

segunda discussão, foi aprovado projeto que
autoriza o Executivb a permutar com Rena
to Schiochet uma área de terras para fins

. de abertura de um novo trecho da ru'a Ma
rina Fructuoso, com' abstenção di) Bancada
cio PDS, que questionou a falta da homolo
gação do laudo de avaliação dos imóveis,
conforme prescreve a Lei Orgânica dos Mu
nicípios. Outro projeto, de eutorie de Mari

.

no Verdi Lenzi, denomina vias públlces de:
rua 188 - Urbano Rosa, 235 - José Mar
celino MülJer, 364 - Eugênio Piaz e 411 -

Erich Aben.

Deu entrada em plenàri(�roj.de-Iei .

cio vereador Almiro Antunes Farias' Filho,
que denomina de Henrique NageL W'a '253
do perímetro urbano. Já o edir"ö�ivfll Vegi
ni, solicitou ao Executivo "Municipal, a coló
cação de placas de alnallzação. para vias pré
ferenciais nas ruas Dona Matildé e Bernardo
Dornbusch e, também, requereu o alarga
mento e ensaibramento de toda a extensão
da Tifa Lessmann, no I tapocuzlnho.

O vereador José Alberto Klltzke levan
tou a questão cio Plano Diretor, louvando a,...-----------------...----.;, preocupação' do Executivo pera a sua agili
zação, porém, opinou que a Prefeitura deve
ria começar os trabalhos ,com uma equipe
próprIa, preparando os documentos básicos
e criticou ª falha das administr:ações .

ante

'.

riores que não se preocuparam em dotar Ja
raguá do Sul de um plano de tamanha im

.portência .. Klitzke também acha uma vergo
nha' o Código de Posturas do �id.o, que
data de 26.5.1<1\48, atualmen!,:\ emraVigor,
mas totalmente' fora da realio.,..de aMlll. Ele
.Ievantou também a questão do CÓdigo de
Construções, em viqor desde 02.06. 1939, a·

depredo' ao de Blumenau, na época e refe
riu-se a 'reforma administrativa que deveria
ser 'processada, para que não ocorra as 'ile
galidades. �

atualmente existentes; como os

cargos de" secretários municipa.is· e outros,
não criados por 'lel; mas sim, por simples
porterlas. ,

Na sessão de segunda-feira, Arnoldo
Schulz registrou o Dia do Escoteiro e esten

deu 'cumprimentos a, todos os escoteiros do
.

Brasil, principalmente o Grupo Escoteiro Ja

codtaba,· transmitidos ao Chefe de Tropa
Ruy Lessmann, que é Agente Administrativo
da Câmara.

'

Weg ..' iAtegra a CbtEF
-

do Paranbl
A Eletromotores Weg, representada pe-'

lo seu diretor técnico, engenheiro' Moacyr'
Rogério Sens, está integrando o 'Conselho
Empresarial do Centro federal de .Educação
Tecnológica do Paraná-CETEF /PR. A Weg é
'a única .empresa catarinense que integra o

Centro, dado o seu desenvolvimento no se

tor de eletrotécn ica .

O Conselho, diretamente liqedo à dire

ção, geral do CETEF/PR, é composto por re

oresentantes de empresas que atuam em ra

mos conoêneres aos dos cursos oferecidos'
,-------------------=------------" peja instituição e por representantes de ór

r gãos governamenta.is responsáveis pela polí
tlca de formação profissional n�p. é por
ex-alunos do estabelecimento. Tem o objeti
vo de promover a integração r�)Jo <eEF à

comunidade empresarial, com vistas a cons

tante atuellzeção e aperfeiçoamentó dos cur

rículos dos seus cursos e ao desenvolvimen-
to de atividades comuns no ramo da pes

quisa e tecnoloqle.

,·,t
'.Agrade.cimento' e Convita

para Culto
Os Familiares de

Gertrud l.M.l. Kienen
comunicam pesarosos o' seu fafeciment�, ocorrido no
dia 23 de abril de 1984, às 11 horas, aos 76 anos, 4
meses e 26 dias, ·e agradecem as manifestações de so

lidariedade e -cendclências recebidas e a todos que
enviaram flores, coroas, telegramas, cartões e que a

companharam a extinta até a sua última morada.
Agradecem também aos Pastores da Comunidade

Evangélica, pela assistência espirifual, ao Coral da Co
.

munidade e aes Corais Quinta 'e Sexta-feiras da OASE,
. aos médicos, em' especial' Dr. João Biron, bem como à

queles que a confor.taram durante a sua enfermidade.
Outr:ossim, convidam para o culto onde a faleci

da será lembrada em oração, a realizar-se d'ia 06 de
de maio, às 8h30, na Igreja Evangélica Centr..o.

A todos, . enfim, '0' imorredouro reconhecimento
dos familiares enlutados.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura MI,micipàl de Jilraguá :do Sul "

, ", '��

DECRETO N.o 940/84 ..'

Reconhece oficialmente ,via 'de : circulação no

perímetro urbano desta cidade.

o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO .SUL,
'0110 uso de suas àtribuições e nosiermos da legislação
vigente, em especial o art. 48 da Lei Municipal N.o

575/75 e o inciso XXXV do art. 70 da Lei Comple
mentar N.o 5/75;

DECRETA:

Àrt. 1.° -� Fica ratificada a aceitação e oficial
mente reconhecida a via de circulação localizada la

teralmente à Rua 146 - Major Júlio Ferreira, perf
metro

I
urbano desta cidade, contendo 986,40m2, a

branoendo parte do imóvel territorial de propriedade
ele JOÃO WALt;)EMI RO HOHL, transcrito nesta Clrcuris

crição lmobillérla sob o N,? 5.348.

Art. 2.° - A citada superfície passará a integrar
o Patrimônio Público Municipàl, na ceteqorla de bem
de uso comum do povo, após o ato de transcrição da'
Escritura Pública de Doação no Cartório de Registro
de Imóveis desta Comarca, com base na plenta ane

xa, peça integrante' do Processo N.o 8 . ..1 15/79, deferi
do pela Prefeitura em 27.05.80, ocasião' em que-re
ceberá o N.O 446, ainda sem denominação oficial de-

flnida.
Art. '3.0 - Este.Decreto entrará em viqor na da

ta de sua publicação, revogadas as disposições em

·contrário.
.

Jaraguá do Sul, 23 de abril de 1984.

.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KONEL�

.

Secret. de Administração e Finanças ,

\ 'FORD CORCEL II, ANO 83, AALCOOL.
TRATAR PELO FONE 72-1326,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Seminário RegionallEducáção
Com a participação de 280 pessoas, foi realizado se

gunda-feira, dia 23, no CA Baependi, em J(!raguá do Sul,
o Seminário Regional para a elaboração - do Plano Esta
dual de Educação. Aberto pela presidente da Comissão Re-

-gianal, Profa. Iris Barg Piazera, o Seminário contou com
a participação dos Professores Waldi,.. Ber�ndt e Luiz An

_derson dos Reis, que elasslflceram o processo de demo
cratização da educação catarinense, como Um "momento
histórico para Santa Catarina, que, através de Um plano
político-pedagógico, deseja trazer a escola para a convi:
vência da comunidade e a comunidade para a convivência
com a escola".

-

Conhecer, discutir e votar proposta sobre a dinâmica
municipal e local constltuíram-se nos objetivos específi
cos do Seminário, desenvolvido através' de sessões ple
nárias e avaliação dos trabalhos. Discutiu-se também so

bre a organização das Comissões Municipais e ao final
, foram eleitos os presidentes, os . více-presidentes e os re

�. latores de cada um dos municípios de abrangência da
1- 19a. UCRE. De Jaraguá do Sul foram eleitos _ Balduino

Ré}ulino, Pastor Luiz HElgeie e �rineu Passold; de Corupä
Herrmann Suesenl;>ach, Elli Schultz e Celita Nasc;imento
Paterno; de Guaremirirri Esmeraldo Chiodini, Francisco
Carlos Peixer e Antônio Carlos Zimmermann; de Massa
randúba Antônio Martini, Sebastião Jorge Cúrcio e Paulo
Ramos" e, de Schroeder, Carmelo Pasquali, Élia Tomaselli
e Cecília Demarchi Trombelli.

Até 30 de junho, cada Comissão realizará o' Congres-
so a nível de município, para deliberar sobre as linhas

prioritárias para a educação em cada unidade municipal
e para propor as prioridades .ao Congresso Regional, que
deve acontecer até 18 de agosto.

Varal da Poesia com

35 concorrentes
o Varal da Poesia, realizado junto a Feira de Arte

'� Artesanato, dia 21· passado, atingiu .a mais expressiva
participação desde a sua introdução, ou seja, 35 poesias
de autores [eraquaenses que concorreram aos, prêmios, a

fora as de universitários da Capital. Promovida pela Se
cretaria de Educação e Cultura e Biblioteca Pública "Rui

Barbosa", os trabalhos foram julgados por uma comissão
formada pelo professo- Aristides da Veiga Coutinho e pe
los jornalistas Flávio José Brugnago e Rlvadávla Rassele,
sendo escolhidos os seguintes: 1.°) "Um pouco aos pou
cos mortais", de Mariane Eggert; 2.°) "Quiromancia",. de
Myrian Czernay: 3.°) "Estágios", de Anette Driessen; 4.")
"Cão sem dono", de Solange Coutinho e 5.°,) "Menina En

cantada", de Fernando Bastos.
A premiação, que vai ser entrequa segunda-féira, dia

30, na Biblioteca, é da SECET e dos jornais CORREIO DO
POVO e Gazeta. O trabalho vencedor, publicaremos nu-

ma edição· próxima, dada a exiguidade de espaço nesta.

Dêgo Peixer
preside a

AVEVI ','

S.R. Alvorada
Edital de Convocação

Assembléia Geral Extraordinária

I'

/'

Pelo presente Edital, ficam convocados os sócios
proprietários desta Sociedade, para reunirem-se em ,

Assembléia Geral Extraordinária, em sua sede social,
em Rio Cerro II, no dia 28 de abril de 1984, sábado,
às 13 horas em 1 a. cçnvoceção, ou às 14 horas em

2a. convocação, com a presença de pelo menos cin

quenta por cento mais um dos sócios, ou, ainda, às
15 horas, com qualquer 'número presente, para deli
berarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1.0f Planeiamento para 1984; 2.<') Assuntos dl-.
versos de interesse da' Sociedade.

Na noite da última segun
da.feira, dia 23, em' Guara·
mirim, foi formada a dire
toria provisória da Associa
ção dos Vereadores do. Vale
do Itapôcu -=- AVEVI, o,fi
cializada' na noite de ontem,
sexta.feira, no Salão da Co
munidade Evangélica, com

a presença do governador.
Esperidião Amin, que mo

mentos ant�s abriu ala. Fei·
ra Agroindustrial de Guara
mirim. A Associação reúne
58 vereadores do Vale do
Itapocu, do PDS e PMDB, es·
tando assim a composlçao
da primeira diretoria: pre
sidente Mário Sérgio Peixer
(de Guaramirim e idealiza�
dor do movimento pró-Asso
ciação dos Vereadores), I.·
vice José Gilberto Menel
(Jaraguá ), 2.° vtce Carmeli
no Do'san (Massaranduba),'
secretário 'geral Ernesto Fe

lipe Blunk (Corupá), 1.° se

cretário José João Patrício
(Barra Velha), 2.° secretá
do Orlando Satler ( Guara�
mirim), tesoureiro geral A

demir Fischer (Schroeder),
\';0 tesoureiro. Vendelin ,Sa
Jamon (Schroeder), 2.° te

soureiro Carlos Dieter Wer
ner (Corupá, e conselho fis
cal - Valdecir Morais ( B.
Velha), Amoldó Schulz (Ja
raguá) e Donato. Petry (Mas
saranduba.) .

j.

"',_ .

Jaraguá do Sul, 21 de abril de 1984

GERHARt;) SCHÜNKE
Presidente

- EDITAL -

,AUREA MÜLLER GRUaaA, Tabeliã Designada de No-'
tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da

. lei, etc...
..

Faz saber a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cartório para protestos os títulos contra:

AFONSO CRISTOFOlINI, Rua Pará, s.n., nesta. ANTO.
NIO KASTELLER, Rua 301, s3m nome, 39, nesta. BAR
E RESTAURANTE RODOVIARIO, Av. Getulio Vargas,
355, Corupá. CAETANO MANOEL DE ALMEIDA,

.

A.v. '

Getulio Vargas, 180, nesta. KI.VENDA COM. E REPRES.
LTDA.,. Rua -João Marcatto, 270, nesta. LEOPOLDO
BORGMANN, Rua Emilio Manke, Jor, s.n., Guaramirim.
MANOEL ANTE�OR PHILIPPS, Rua Domingos Rosa,
106 nesta. RENATO BENTO, Rua Jose.Teodoro Ribeiro
4370, nesta. ROlF LIESENBERG, Rua Jose'Menegótti,
26, nesta. SILVIO t, KLiMENKOWSKI, Morro da Boa

Vista, s.n., nesta. PIZZARIA E RESTAURANTE ENGE.
NHO LTDA., Ruà Reinoldo Rau, 21, nesta. . ,

'E, como os ditos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida lntlmação, faz por
intermêdio do presente edital pare que os mesmos com

pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

pràzo da lei a fim de liquidar o seu. déblto ou então
dar razão por que não o fez, sob pena de serem os referj
dos títulos protestados na forma da lei, etc.

ns/ JaragLrá do Sul, 26 de .ebrll de 1984.

AUREA MÜLLER GRUBBA
Tabeliã Designada de Notas e Ofieial de Protestos
de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul.

s

No prazo de noventa c!ias,
segundo Mário Sérgio (Dê
go) Peixer,' serão elaborados
os estatutos e demais de
cumentos para que a AVEVI
tenha personalidade jurídi.ca
para, então, eleger-se a dire
toria definitiva, que ter�
mandato de um ano.

- "DAR E RECEBER" � Muitos acreditam que o ato

de "ceder': é� uma admissão de fraqueza e resulta na

destruição da integridade e dignidade pessoal. Esta ati

tude revela grande Imaturidade e a dificuldade de en

frentar os -problemas que surgem dia a dia,
Tudo' O que é necessário fazer é aprender .a arte de

"dar e receber". Trabalhando juntos e cedendo quan
do surge a necessidade, verificamos que devemos "dar
e receber" constantemente, a firn de sobreviver em um

mundo que requer compreensão mútua.
Quanto mais cedo comprendernos este fato, me

lhor se tornarão as nossas relações com a humanidade
e progrediremos na estrada que nos leva à união final
COm Deus. Este é o objetivo cio Homem que adquire

.

a compreensão da .sua relação com o LJniverso e com

o Cósmico. (Extraído da revista "O Rosacruz", publica
ção da Ordem Rosacruz/AMORC - Cx. Postal 307 -'
80000-C u r it iba-PR.

._�---------------------

COMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHRO EDER E ECONOMIZE GASOLINA E DINHEI·
RO. VERI.FIQUE NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTOS E A NOSSA liNHA DE PRO.
DUTOS. TEMOS TAMBÉM À VENDA MOTOS USADAS.

Revendedor Autorizado

'HONDA

-

r
_

Deixe o aviamento de suas receitas nas mãos de quem entende do ramo.

F
,.

p .,

. armaCla, . arana -

=======================::;;::::.' -... Admínistrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 anos de experiên
cia, sob CI direção de Neila Maria da Silva� C�F� 1402/SC, filha de Jaraguá do Sul.

.

Aviamento de· receitas, medicamentos e perfumarias- e os melhores preços da pra
ça estão aq,ui -. Venha . conf�!tirl - Mantemos, conv�nios com Sindicatos.

I Av. Mal. Deodoro, n.O 1.771 (perto da
.

Ponte do VailattÍ), Fone 72-1689 --JS./Sc.

Vende-se
Ford Corcel Belina 76, modo 77, cor branca, ótimo estado
de conservação. Já flnanclada. Tratar Fone 72-0173,
após às 18 horas ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dante Martorano, ilustre
'varão' da terra mais fria do
Estado, advogado, amigo do

peito, rotariano dos bons,
ex-Assessor de Imprensa do
então Vice-Governador Hen-
r ique Helium Velho de Cór
dova, entre outras coisas, é
o criador de um baronato
às margens do caudaloso rlo
que corta todo .

o Vale e a

Metrópole do Dinamismo,
em pleno século XX, n<?
nordeste do Estado. Coube
a ele a iniciativa de confe
rir a um nordestino cata

rinense o título de Barão
de Itapocu, porque de Fritz
cada descendente de alemão
tem um pouco, ainda' que
radicado' às margens do mo

reno rio que corta a cida
de pelo meio. É constante
colaborador da Revista do.
InstitUto Histórico e Geográ
fico de Santa Catarina, de
cuia instituição é membro
e como professor da UFSC,
.recentemente defendeu tese

de mestrado, abordando o

tema da centralização do
poder, em que foi aprovado
com distinção pela banca e

xarninadora. fortemente a-

. poiado pelos convincentes
arqumentos de um singelo
c'ecreto-Iei municlpal, da é
'poca do Ten. Leónidas Ca
bral Herbster que . vers'ava

sobre a "Remoção de Lixo
f'm Jaraqué" que, pa ra ter

validade precisou nada mais
nada menos do que o "apro
vo" do então Presidente Ge
túlio Dornelles Vargas. To
das as 5as. feiras O ESTA
DO abriga seus escritos, a

bordando temas do dia-a
dia da gente caterinense, ca

tarinensista que é de quatro
costados.

Pois, foi numa dessas 5as.
.feiras que saiu seu

.

artigo
intitulado ERREI. E DAI?,

.

qUe pela extensão merece"
transcrição parcial, para ca

ber o regi stro de lembranças
que nos ocorrem com a sua

leitura.

É Dante Madorano que
escreve:

"Erro dá catastrofe. A re

núncia de Jânio Quadros
.

por pouco não desmilingüiu
o Brasil. Deslises de lingua
cem e interpretaçãO, não
tão importantes, mesmo as-

Política, Políticos, Folclqre',& Cia.
sim passam à memória do

povo. Se ajuntados alguns
deles aqui em Santa Cata
rina resultam em delícia
única. Sabor e temperos es

timulantes. Graças a Deus
os que conto hoje nenhum
mal fizeram para ninguém,
só há destaque na suqesti
bilidade.

Lóqico -que começo pelo
meu Vate, o do Rio do Pei
xe. Homenagem a. combati
vo homem públ ico. Advoga
do Brazilio Celestino de Oll
veíra, para cuja. memória
todo tributo é pouco. Ho
mem d� lutas políticas. Ora-

. dor. Líder udenista, em
,

campanha' discursava em

Água Doce. Suas frases' vi
gorosas tinham o' impacto
total. A certa altura era in

tegral o clima de entuslas
rno.

- Oeste de trabalho, de
suor regando lavouras ...
Gran"''2za na conquista à
custa. de raças que se fun
diam. Aliança de doseenden
i�s de �rtugueses, de ín
dios, de alemães e de italia
nos ...

Emoção na platéia. Dum
colono de repente a . explo
são de entusiasmo. Pior que
não ouviu o ene da palavra
fundiam. Cutucando Nilson
Bender (líder de Joinville a

Ií presente para esquentar
os correleqionérlcs ] gritou
no ardor mediterrâneo:

'

- Porco Zio... E como

se f... ( con j ugou o verbo
ainda no imperfeito mas
sern o "n") E os maiores

(passou para o adjetivo re

petindo o erro de audição
e a conseoilénte eliminação

'

do' "n") toram estes dana
.dos destes caboclos ...

Mas não só a rusticidade
do colono leva ao erro. Re
tornava a Joa.çaba a carava

na de oradores, à noite no

desafio às estradäs . vicinais.

Barranqueira de um lado.
. P€'rambeira do Outro. Uma
vaca assustada escorregou
pelo barranco. Estatelou-se
na frente do .carro ,e a lata
ria dianteira do carro se

desmantelou. Albino Sqan-

,Instaladora . Elétrica
C ON T I Ltda.
RUI Guilherme Weeae, m - floe: T2�a9T

zerla, líder udenista tradi
cional, ria indignação e no

envolvimento emocional dos
'

discursos, errou. Partider ie
mente criou nova classifica
ção zoológica, catalogando:
- Esta danada desta va

, ca . só podia ser pessedis
te ...

"

feitura era duramente dis

putada entr-e os candidatos
da UDN e do PSD. O udenis
ta que já' tinha bem eleito
rado na Nordstresse (rua do
norte), para se garantir ti
nha que invadir a zona sul,'
de preferência o Itaúm.

E lá se foi a comitiva,
tendo à frente o candidato
prefeitural. O assessor re

comenda não esquecer a in

fra-estrutura do bairro,
muito desejada pelo povo.

O foguetório inicia o co

miclo. Um mundaréu de o

radores até que falou o can

didato 'a prefeito, que pro
mete, abrindo os braços
para mostrar' o tamanho do

objeto: "

- Quanto eu está eleita

por esta rechião, fóceis fão

-x-

Erro por erro, quase to

dos os polítlcos a.lgum dia
cometeram.

Deslises de linguag�m con
.

tem-se aos montes. Mas

quando se trata de um' teu

to-brasileiro enfrentar um

linguajar nitidamente portu
guês a coisa fita feia.

Nas margens do 'Itapocu,
certa feita, contava-se

.

um

sucedido na Cidade .dos

Príncipes: A lut� pela Pre-

Página 8

recepê te mim aquele ...
Interrompe o candidato a

'Sua fala, para recomeçar a

seguir, dirigindo-se ao seu

Assessor:

como se chama
.rnesmo aquele koisa kompri
. da e kroço?

Em meio de muitos risos,
o Assessor explicava que era

desejo do futuro prefeito de
atacar a infraestrutura no

bairro, colocando tubos pa
ra conduzi r o esgoto.

Causo por causo o Dante
contou o do seu Vale e eu

o do meu ...

Evi Sinsval • Abrilj84

Assine o "Correio do Povo"
e acompanhe a história de
Jaraguá do Sul e região.
Passo a passo. Apenas Cr$
6.500,00.

mBESC �
L I::

- ...
: -,..

, .. ":'.�..
..

'I
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- Getúlio Vargas andava, às voltas

com .a decretação do novo salário mínimo

�., �. diversos dirigentes de Sindicatos- mani-'
'fistavam-se conin a' medida, nas' bases'
ádotadas, afi'rmando que oS' novos 'níveis'� .

,� O "C·cmfeio do povo" saía córn e-

i< não ätendiam às - reais' necessidades dós' ;ditorial; tend� por Jítúlo: r JÀRAGUA � DO

trabalhadores. Nos meios oficiais admitia- sut. 40' ànÕs té ccintempram� '0 editôrial
se que Osvaldo Aranha ácoO'lpanharia o finalizava: . "Como uma' sentinela a eul

pensamento do Conselho fl4acional de Eco-
-

ciar da noss� terr�,' aí está' o Pico do Ja-

_ nemia, dand� margem assim,. a que �fú- .. raguá que, des seus �OO- e fantos ,metros

lio procurasse o meio :ter,"o entre as pre-, "de altitude nos contempla; como que áfe

postas des Ministérios do Trabalho ê da rindo' e conferindo as palavras proferidas

';Faz.nCla,. ele'Va�o para 1.800 cruzeiros pelö. fundador, _Cél .•_;_EmHio Carlos Jour

'::0' "(Ovei correspondente áo\ Rio e São Pau- _d�n: �'-Rapa;ze!i, a.qui -eu quero fundar uma

.: lo .. Nê_st� niâio de �4 o' sálá'ri,o mínhno' grái1de usin�lde açú�.n Esta terra será de

fica em Cr$' �7�191,OOJ sem exporgo./e' grande futuro par.a 'o Brasil". Salve Jara

nesse meiô,�tel!!po' já passou uma ;outrà'
. guá' do Sul, 'no aia 'da passagem do 40.0

.- violenta inflação que cortou os primeiros ano de emancipação política!"
2 z'éros-dos< centavos e depois mais 3 do - No dia 8 de abril de 1974 era

"cruzeiro.- Não fosse asstm falaríamos a es- lan.çado ofiçj.r'me!;l.te·o ,"PRIMEJRO I,.IVItO
• sas horas.. num salário astronômico de Cr$ Da JARAGUA.", com. ii presença do �utor

97.191.000,00. Aproximamo-nos rapida- Frei Aurélio Stulzer, com noite' de autó-

"A
mente da galopante inflação alemã, no grafos.' . ;

����)�. :----�,-------_?�\>�.,:�'":�----'--��
.

. ,.

.,

'.

" (Guarda-Pós? '

BATERIAS NOVAS, USADAS, RECONDICIONAMENTOS" I' � f

'f
'. RECARGAS, E CONSERTOS EM GERAL.· j .

Vá na Loja do Guarda-Pó,

Fundado em 1�/mai.o/1919. CGC 84-.436.�-91 /0001-34.
Diretor: EugêniO Victor Schmö,kel - Jorn. Prof, ORT-SC
n." 729 e Diretor de Empresa Jornalística n.O 20. Mem
bro efetivo do Inst. Históricó e Geográfica de Santa Ca- ,

• tarina. Redator: Flávic) José Brugnago - ORT-SC. n,o 214/
84. Redação, Administração' e Publicidade: Rua Coronel
Procópio Gomes de Oliveira n.O 290 - Cx. Postal 19-

Fone 72-0091 - 892s0-Jaraguá do Sul - Sc. Composi-
'

ção e impressão: Composlçãc Gráfica e Editora ZF -

Blumeneu - Telefone: 23-0062.
Assinaturas pereJaraqué do �\J.I: .... ;., Cr$ 0.500,00
Outras cidades: : ..... :.: ....;....... Cr$ 8.000,00

, I
'

Numero avu so: '. .. Cr$ 200,00
Número atrasado: Cr$ 300,00
Representantes eredencladese Pereira de Souza & Cia.

Ltda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro
pai Propaganda Representações Ltda.
Este jornal::é a�sociad� a ADJORIjSÇ;e ABRAJORI.

,

-_._-...... ----.-.. _ ......_.�

1

.

Moretti. Jordan & Cia. Ltda'j

I
'

Veículos à· álcool
Oel-Rev,.Ouro, ·branco '

Del-Rev GL, branco. . ; ' .

Corcel II L, branco .

Corcel II LOO, verde met. .

Fiat ,147, beqe : i ..
Fiat Fiorinc, amarelo ; ...

Veículos à qasorina
Corcel-H LDO, verde met, . ., 1980
Corcel II L, verde met. 1979
Corcel II, 'bmarelci 1979

(Corcel II., eoe ,. 1978
orcei II. amarelo 1978

Corcel II LDO, beqe 1978
Careci II L. marram 1978
ßelina " LDO, verde m�t" : : : : :: 1980
Belin=. II L. beoe 1980
8elina II L, beqe 1978
fiat 147_ azul 1981
Fist 147. marrom '." ......•... 1979
�i"t Pannrarria� ve·�d�" '; 1980
Volks 1300 L. marrom 1978
Volks 1300. branco .. .. :,:::::: 1980"
Pa ssa t. verde :............... 1980
P��sat Surf. beae ., : 19,79
AJfa Romeo oreto .'.: 1975
J",pn vermelho " .. ,.. ,' . ; '.' t : 1962
F-4000 ;:imarelo . : .:; ; . :. 1973
Kombi/Furqãó, branco

'

:. :. 1981

1982
.

1()82
19.82
1981
1981
1981

Veículos em consignação
Escort GL; "azul. .... � .' ."; .. 1984
Corcel I! �T,beqe ",� : .. ,. 1981, ."

Corcel II, branco .' . . .. 1979
Corcel II LDO, beqe 1979
Corcel cu.pê�Gr�, -bICanco 1.977
F-75 4x4, 6- eil, bege .:......... 1975

CONFIRA A HISTÓRIA ...

p6s-guerra. O REICHSBANKDIREKTORIUM
imprimia dinheiro no valor de FONFZIG
MILLIONEN MARK (50 milhões de Mar
cos), e. os pun�a em circulação em Ber
lim, em 1.0 de setembro de 1923, adver
tindo que, a partir 'de 1.0 de janeiro' de
1924, poderia a mesma ser' recolhida ou

trocada por outros meios de pagamento.'
/

.'. HÃ 40 ANOS

- A notícia da liberação do comérc:io
brasileiro de .pneus não pedla deixar de

merecer o mais entusiástico
.

acolhimento
em todo o país. ÓS proprietários de auto-

"móveis podiam abastecer-se normalmente
de pneumáticos, fugindo, deste módo, aos

abusos do "mercado negro", e a única

condição que as autoridades impunham,
em troc.a desse, benefício era o de que fi
zesse a maior economia. Não era que a

.produção nacional fosse insuficiente para
o suprimento das necessidades em todá o

país, mas tratava-se de um àrtigo da maior

importância estratégica.
- Vitório Lazzaris I requeria ao Pre

feito Municipal licença para substituir sua
.

fossa "sética" por outra, do tipo OMS;
Rudolfo Carlos Kohlbach requeria licença
para abertura de um botequim à Rua Cél.

Proc. Gome$, 856 e Augusto Borges e An

tonio Mar�ins requeriam licença para cons

trução �e um chiqueiro em suas proprie-
dades.

.

•.. HA 20 ANOS

- Precedido de sucessivas ondas de
agitação que vinham lntranqulllzande «;)

país, e diante dos pronunciamentos dos

governadores Magalhães Pinto, Adhe'!lar
de Barres, Carlos Lacerda e lido Mene

ghetti, assim como as forcas armadas -

Exército, M�rinha e Aeron'áutica, caía por
terra o Governo do sr. João Goulart, à
testa do Governo da República 2 anos,' 6
meses e 24 dias, como sucessor do ''Prêsi
dente Jânío Quadros; Raliieri Mazzilli,
'Presidente da Câmara dos Deputados pres
tava juramento e era empossàdo na Pre
sidência da República, às, 2h40m de 2 de
abril de 1964, pondo fim à hera mais

.

dramática da vida brasilekil. Dentro de 30
dia seriam eleitos, por- via -indireta, um

presidente e vice-presidente; e que termi
nariam o mandato at;;andonado por João
Goulart.

'

- O Clube Atlético Baependi reno

vava o seu Conselho Deliberativo para o

biênio 1964-1966, entre ex-Presidentes vi
vos e sócios contribuintes e os seus su

plentes. A Diretoria do Conselho Deliberá
tiv.o era constituído de: Presidente - Eu

gênio Victor Schmöckel; Vice-Presidenté
- Antonio Zimmermann; 1.° Secretário
- Waldeburg Hinsching e 2.0 Secretário
- Adolpho Milhfud.

... HÃ 10 ANOS
� <-, vr

. _- -.,

... HA 30 ANOS
.

.

Era eleito presidente da' Assem-

blé�a Legislativa do Estado, o deputado
'udenistà Osvalde;, Rodrigues Cabral, bri

lhante escritor catarinense e destacado
intelectual e autor de diversos livro.s. O
PSD não podendo obter marerra para a

eleição de candidato partidário, sacrifica

va seus votos em benefício do deputado
Cabral, que na Assembléia passada fora

seu maler adversário. Era o sinal dos

tempos ...

'. onde você encontra aventais, jalecÇ>s, macacões, ·camisas, ,calças. brancas.e pretas, pa
,Ietós de garçon e mais toda linha de uniformes para indústrias, hotéis e supermerca-
• dos.

. ,.

: Rua Padre Jacobs; n.O 23 - Fone 22.8477 em ßlumenau e Rua do Príncipe, n.O 789
. Telefone 33-5660 - em Joiiwille

�.
.

......... - ... �

Verifique nossos serviços e o nosso atendimento.

Rua CeI. Procópip Gomes d� Oliv�ira, 2?7 - Fone 72-0363
Jaraguá do St,J1 SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.. Primeiro decênio da FERJ - II
-

No âmbito dos anseios

l'� projetos que �s�ão mobi
lizando a presidêncle da
Ferj, podemos alinhar os

seguintes objetivos:
a)

.

Ampliação do espaço
físico: com o funcionamen
to simultâneo dos atuais
cursos e do outro em vias
de aprovação, constitui-se
ern preocupação .fundarnen
tal a expansãö do atual es

paço físico em mais �m
bloco de salas de aula e de
pendências, vindo a desafo
gar o .minguado espaço fí.
sico de que dispõe a Fer j.

b ) Cumprimento de obje
tivos - a FERJ, no curso de
sua existência, sempre se

esmerou em cumprir, à ris
ca, seus objetivos, seja' no
campo educacional propria
mente dito, seja no social e

comunitário. No campo edu
cacional, por exemplo, se

-ernpenha sempre mais em .

trazer à região novos 'cursos
oferecendo um leque de op�
ções que diminua, sistema
ticamente, a busca de ou

tros centros educacionais, o
que se constitui em sobre
carga ao alunado de curso

superior. Na
_
área cultüral, a

FERJ pretende ser' um cen

tro Irradledor, de cuja sede
�e expandam

.

movimentos
tendentes ao incentivo cons

tante das artes e da 'Iitéra
tura, 'abrangendo,' sóbretu
do, biblioteca, teatro e mu
seu.

No desenvolvimento. de
cursos de aperfeiçoamento

e especialização para pro
fessores de 1.° e 2.° graus,
a FERJ. tem celebrado fre-'
quentes convênios com a Se
cretaria da Educação, ,cum
prlndo, desta forma, a meta

'de promover, sempre mais,.
a educação e a cultura, o

que vale dizer, promover o

ser humano e suas poten
cialidades. Na esfera social
e comunitária, à FERJ está

,integrada sistematicamente
a campanhas de todos os ní
veis, notadamente o assis
tencial e filantrópico. As
sim é que entidades como a

Creche, APÀE, Pronav, An
cianato e Ação Social sem

pre têm contado com a

pronta colaboração da Ferj
.

para a colimação dos seus

objetivos. A participação
tem sido constante e efetiva
na Campanha da Vacinação,
da mesma' forma que teve

destaque especial durante o

Ano Internacional da Crian

ça.
c) Perspectivas ----' no de

senvó'lvimento ele suas ati-
o

vidades e no curnpr imento
dos seus objetivos, é pensa
mento da FERJ ampliar o

intercâmbio' com as demais
Fundações do Estado, nota

damerite .com a FURB, ·de
Blumenau, a valer-se da es

trutura administrativa e or

ganizacional de que dispõe,
visando a proporcionar con

dições de continue expansão,
se j a em termos 'de ofereci
mente de cursos, seja nc

âmbito do .aprlmoramento
da qu.alidade de ensino que
oferece.

'

CONCI,USAO
O presente registro de fa

tos e dados não esgota o as

sunto em torno, da -exlstên
cia da FERJ, no contexto do
ensino jaraguaense e cata

rinense, mas tem a preten
são de se constituir um sub
sídio válido' a confirmar
uma expéctativa surgida em
1973 e projetada até hoje
em forma de compromisso
assumido, revelando que a

crendeza das ações se me

de pela amplitude da inspi
ração que as fez nascer, as

faz florescer e que as fárá
frutificar, para que não ve

nham a morrer. (Prof. Pau
lo Moretti - Assessor/Ferj ).

r- "

Jardim São Luiz�

,VIAÇÃO CANARINHÖ
TRANSPORTE URBANO, 'NTERURBA�O, EXCURSOES
A "Canarinho" preocupa-se com a sua locomoção,
colocando à disposição modernlsstmos ônibus, com

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

Programe bem! Programe Canarinho,
o transporte carinhoso.

COMP!'�E O SEU LOTE·NO JARDIM SÃO LUIZ E CONHEÇA
OS NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTO·
JARDIM SÃO LUIZ A SUA Opçß..O DE MORADIA NO

. JARAUUÁ ESQUERDO.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

MARCATTO LTOA.
'. CR�CI-093 - 11.' REGIAO
Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136

Página 10

COMERCIAL FLORIANI
REV�""DA' t' ASSIST�NCIA T�CNICA autorizada d.

eale. SHARP • DISMAC p.ra Jaragui' do S"I • região.
", Temos tode linha d�"máquinas de escrever

OLiVETn, manuale elétricas.
Grande quantidade de máquinas USADAS: OLiVETTI

e REMINGTOM com 06 meses 'de Garantia.
Oficina de máquinas de escritório em geral, e

I"

Relógios de Ponto Rod Bel.
ACESSÖRIOS EM GERAL.

Rua Venâncio d.a Silva Porto, 331 - Jar�guá do Sul.SC.
'

RELOJOARIA AVENIDA

Entre noMonza4 portas poraqul
E••el�lerfer Clllérci,
�e Veleills LI�I.

\. - ...o.....i.........._
.. li

," t� i
�

.r;

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

condições de atendê-los.
eficientemente.

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

TERRAPLENAGEM VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

CONSULTE NOSSOS SERViÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

-Tubos de concreto para sua� obras
Ru� Joir1Ville, 1.0]6 Telefone: 72-1101

A moda ,.certa em roupas e calçados é com il

CINDERELA, onde estão as melhores opçõe.i
para cada estação.

CINDERELA

Veste bem. A moda certa, na
.

GUmercindo e n-a Getúlio Vargas.

DESPACHANTE VICTOR

. Emplacamentos - Transferências - Negativas
Seguro Obrigatório � Carteira de Motorista e

Carteira de Identidade.

Av. Mat Deodoro, 557
(iunto a firma Emr:t)endoerfer)

Telefones: 72.0060, i?�327 • 12·0655 .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORUPÁ VAI CONCLUIR GINÁSIO - O Superinten-
,dente da Fundação Catarinense de Cultura, Udo Wagner,
entregar dia 1.9, quinte-feira, ao Prefeito Albano Melchert,
de Corupé, um cheque de Cr$ 3 milhões, saldo do con

vênio de Cr$ 12 milhões para a construção do ginásio de

esportes, Na mesma oportunidade, novo convênio foi as

sinado, no valor de Cr$ 6 milhões, para a conclusão das
'obras. O ginásio será inaugurado no dia -7 de julho, data
da fundação da cidade, com a presença do flovernador

: Esperidião Amin e de altas personalidades políticas e ad
'ministrativas de Santa Catarina.

CAMPEONATO DA CME - Em Corupá, ontem à noite,
teve iní<;io a sexta rodada do, Campeonato de Futebol de
Salão da Comissão, Municipal de Esportes, com as parti
das Besc x Bamerindus e Vila Nova x Autônomos, rodada
essa que vai Ser complementada neste dia 28 entre Grl-
thus x Metrisa, Grêmio Baeumle x CEF e Prefeitura x

RFFSA. Até a 5a., rodada, a classificação estava esslrm
Besc e Caixa 8, Lanches 7, Vila Nova e Grithus 6, RFFSA
5, Baeumle 4, Autônomos 3, Bamerindus 2, Metrisa 1 e

Prefeitura nenhum ponto.
COPA UNIBANCO DE FS - Após a paralização devido

as festividades pascoalinas recomeçou na noite de ontem,'
sexta-feira, no Ginásio Artur Müller, a Copa Unibanco da

,

Liga Jaraquaense de Futebol de Salão. Jogaram Mirtes x

Urbano, Breithaupt x Jaraguá Fabril e Weg x Wieste sex

ta·feira próxima, dia 4, no mesmo local, jogarão a partir
das 19 horas, Coneza x AABB, J. Fabril x Weg e Mirtes x

Breithaupt.
'

"

.

'INTEGRAÇAO MUNICIPAL PROSSEGUE""';": ludependen
te de Páscoa, o II Campeonato da Integração Municipal
de Guaramirim prosseguiu domingo, com jogos válidos
pelas Chaves "A" e "B". no Estadio do Seleto - Poço
Grande 2xO Corticeir.a, Berlim 1x2 Cachoelra e Lojas Klein
lxO Kraisch e, no Estádio do Agua Verde - Amizade lxO
Avaí, Barro Branco 5x5 Serenata e Água Verde lxO Vetera-
1105. A primeira fase, vai ser, concluída neste domingo,
dia 29, com as partidas Cachoeira x Kraisch, Corticeira x

Lojas Klein, Bérlim x Poço Grande, Veteranos X Serenata,
Amizade x Água Verde e AvaÍ' x Barro Branco.

ATLETISMO VAI A CAPITAL - Na pista da Universi
dade Federal de Santa Catarina, será realizado hoje' e a·
manhã (28 e 29), o Campeonato Estadual de Atletismo
Adulto, transferido de Jaraguá do Sul devido as chuvas,
paralelamente às provas des Jogos Universitários Catari
nentes. Sob o comando do técnico José Augusto Caglioni,
a equipa jaraguaense é formada pelos atletas Waldir Gie
se, Laércio Müller, Carlos Alves Miranda, Sérgio Martins,
Antonio Fortes, Carlos Alberto, Schiochet, Walter Sonne
nhohl, Marcos Alexandre Beltramini, Nilson Franz, Clarice
Kuhn, Cornélia Holzinger, Dóris M. Ronchi, Rosângela Laz
zaris, Raquel e Rosimérl do Nascimento, O

.

atletismo de
Jar�guá do Sul voltará as pistas dias 12 e 13 de maio,
'em B'lumenau, para as- disputas do Campeonato Estadual
de Menores.

'

,

FUTEBOL SESIANO À TARDE - No Estádio do Bota-
fogo, na 6. do Rio Cerro, estão marcadas para a tardadeste
.sábado, duas partidas válidas pela fase finar do Campeo
n�to Sesiano de Futebol, cujos vencedores disputarão o
titulo nc dia 1.° de maio, na Arweg. Às 13" horas jo
garão Marcatto vs. Weg e às 15 horas, Wiest vs. Frigumz,
A grande final acontecerá terça-feira, dia 1.0, no Estádio
Max Wilhelm, às 14h, em, disputa do terceiro lugar e às
lóh, valendo o título da competição. Do Sesi, a informa
çao de que se acham abertas até 10 de maio, inscrições
para a Prova Rústica MIF,' marcada para 25 de 'maio, em

homenagem ao Dia da Indústria.
'

ESPORTE PARA TODOS - A Divisão de Educação Físi·
ca e Desportos di! 19a. UCRE e a Divisão Municipal de
E�portes da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, den
tro dos Projetos Esporte para Todos e Lazer n,,$, Bairros,
ros, iniciam a p'rogramação neste domingo, dia 29, das 8

às 12 horas, "

nas [mediações
do Supermercado Lenzi, na V.
Lenzi. É a primelra promoção
do gênero e -outras se sucede
rão, com atividades variadas,
volibol, futebol de rua, fresco
bol, peteca, pau -de sebo, jo
gos de salão, concurso disco

t-équete infantil e' outros.

CAMPEONATO BANCÁRIO -

Neste sábado, 28, a partir das
14 horas tem continuidade o

3.° Campeonato Bancário de
Jaragúá· do Sul, no Ginásio de
Esportes Artur Müller. Jogarão
'às Mh, Nacional x Bradesco,
15h Besc.x Barnerindus : Jara- -;__------------:--..,._------
guá do Sul, 16h Bamerindus
Guaramirim x Unibanco e às
,17h Itaú x Sulbrasileiro.

'

PROVA RúSTICA TRANSFE·
RIDA' - A Prova -Rústica "Tro
féu 65 Anos do Jornal Correio
do Povo", que seria realizada
dia 5, próximo sábado, foi
transferida para o dia 11 de
maio, sexta-feira, às 19h30,
com, saída' defronte' a Igreja
N. Sra. das' Graças, na Barra
do Rio Cerro e chegada na rua

Reinoldo Rau. A transferência
de datas deve-se ao fato . de
que nos dias 5 e 6 de maio
reellra-se em Jaraguá do Sul
os Jogos Microrregionais e on

de os coordenadores da prova
estarão trabalhando. As Ins

crições continuam abertas' e
até o presente, mais de trinta

• •
atletas já estão inscritos.

BOTAFOGO COM-,DIRETORIA

CINE JARAGUÁ S:A;
CGCMF 84'.432.962/000J·00

. -,_... "."',
. EDITAL, DE . CONVOCAÇAO

Ficam convidados os Senhores Aclonlstas desta So
ciedade pera reunirem-se em Asse�bléia Geral Ordiná
ria, a realizar-se no dia 14 de maio de 1984, às 9h30min,
em sua sede social na rua CeL Emílio Carlos Jourden.
103, Jaraguá do Sul-SC, para deliberarem sobre a se
auinte ordem do dia:
�

1. Alteração dos valores. do art. 9.° parágrafo 6.°
dos Estatutos Sociais para operfódo de 01/04
a 30/09/84;

,

2. Assuntos de Interesse geral. ,

Jaraguá do Sul, 17' de abril dá 1984
DORVAL MAiKATTO -:-'qfretór

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

ocasiões é com o

LANZNASTER,
o SEU RELOJOEIRO

Çlue tudo lhe faz para servir bem ..

,

Fica na Ma.rec.hal Deodoro,. 364

ANGIOLOGIA CUNICA E
.

CIRURGIA VASCULAR
·DR. CELSO ORLANDO STORRER'DA SILVA

, Doenças da çirculação, varizes, artereoescleroser
trombose, embolia, eresipela, flebite, etc.

Rua Guilherme Weege, n.? 34 - 1.° andar
Fone 72-1366 - Jaraguá do Sul - SC.

Lavação, polimento, teto e ,estofamentos e limpeza em

gera�, e com a

Màr8challPollmentos,
Experiência, a certeza de um', trabalho

bem executado. "

'

Av. Getúlio Varqas, 210 ......., Jaráguá do Sul.SC

NOVA - O Botafogo Futebol
Clube, da Barra do Rio Cerro,
eleqeu dias atrás a sua nova

diretoria. Como presidente de
honra Afonso Franzner; presi
dente Ricardo Hruschka, vice

presidente Egon Marquardt; ,--..:...---___;,----------------
secretários Nilton Ropelato, r

"

Gilberto Nlcolodelli e Tarcísio AS MELHORES SUGESTOES PARA
Satler; tesoureiros Ademir Jo- "PRESENTES ESTAO -AQUI!
sé Bortolini, Nélson Enke e Na Joalheria A Pérola, você encontra artigos Ra-
Dércio Beckj conselho fiscal ra presentes e decoração, peças de [oalherla, reloioa-
Dário Pradi, Valdir Maestri, ria, objetos em prata, cristal e porcelana que r�al.
Valter, Hanemann, Leonardo çam o seu requinte e bom gosto. Em anexo" a ÓtIca

Machado, Vilmar Rublni eí Nor- Moderna, com os últimos lançamentos em óculos na-

berto 1. Guilow; diretores: so·
.

cionais e importados. Vlsite-nos
cial Constantino Buzarello, pa
trimônio Álido Hanemann, fu-

, tebol Anselmo Maestri; técnl
cos Ivanir Lombard! e Rogério
Hruschka: ioiJo� diversos Leo

poldo Kr!J.e�r; orador Luiz
Demarchi e diretor de .

propa
ganda Elemar Nazatto.

CURTAS ESPORTIVAS - A·
manhã, dia 29, os ciclistas da
Arweg, competem em Joinvil
Ie e no dia 6, em Indaial. I
Acontece sexta-felra dia 4, o

Congresso Técnico dos Jogos
Microrregionais, que vão ser

disputadas, em Jaraguá do Sul,
nos dias 5 e 6 de maio. / Aln
da sem data a inauguração dã
pista de bicicross da Hermes
Macedo. que á princípiô deve
ria ser inaugurada neste final
de-semana. O mau tempo pre
judicou os trabalhos de' cons

trução.,�
.

.: joalheria A_ Pérola
"..' -

, ".�

Otica ModerJJ.a
R�a Reinoldo Rau" 289 .,- Fone 72-1823

ESCANCINAVIA A NOVA OpçÃO
. COPENHAGEM COM 30% DE DESCONTO.
Na tarifa Ponto. a Ponto.

"

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGEM OU

Nórdica Representações.
Rua Padre Jacobs, n.O 23 - Fone 22-8477 ,;_,'Slumenau
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As Anotacões da Flávio José"

,,'

• $egun90 o Cap. Dejair Vlcente Pinto; da 2a. Compa-.
nhia de Polícia Militar, .até setembro devera ser ativado
em Joinvllle o 8.e Batalhão da PM e até lá,' também, se

rão instaladas duas novas Companhias, em ,Jaraguá do.
Sul e S. Francisco, o que dará maior segurança à região
Norte do Estado, com o aumento do efetivo policial. As..

Companhlas ficarão subordinadas .ao Batalhão.
• O Ministério 'do Trabalho concedeu a extensão da ba
se territorial' do Sindicato' dos Empregados em Transpor-

'

'tes de Joinville, para S .: francisco,' Araquari, Barra 'Velha,
Schroeder, Massaranduba, Corupá, Jaraguá, Campo Ale
gre, S. Bento e R�o Negrinho. Com a extensão da ,base,
o Si�dicato vai abrir em breve delegacias em' Jaraguá do
Sul e S. Bento, para atendeI." a região.

.

I

f

f
,

• ' Os associados -da Cooperbanana, com sede em Garuva,
reúnem-se neste dia 28, em Corupé, pera decidir se a en

tidade será deflnjtlvemente liquidada ou se há possibilida
de de 'reativação. Tá um rolo danado. Ha um ano, quan
do da sua desativação; o patrimônio da, cooperativa co

bria os débitos, porém, hoje, com os juros, a dívida cres

ceu para Cr$ 241 milhões, originando um déficit de Cr$
118 milhões.

,

• Milhares de pessoas parfkiparam' em Jaraguá do, Sul,
,

de q.ui�ta-feira' a domingo, principalmerjte, das celebra·

ções litúrgicas da, Páscoa. Padres, pastores e fiéis lembra.'
ram a morte de Cristo e até os problemas sociais, como
O cons_,!mismo dos jovens, o desânimci e a luta pelo em-

'prego. A fé do povo, apesar dos tempos e das mudanças
de comportamento, é algo impressionante.

,

• EmCorupã, E.rnesto Felipe Blunl{, atual presidente da
Câmara de. Vereadores, há anos no. partido,' governista,
sche-se no direito d:e postular a sucessão de Albano Mel
chert. Comenta-se que Blunk já teria apoio de nomes' im

portantes dentro do partido, mas nó meio do cipoal sur

qe outro pretendente (e 'outros devem existir! )-, o pro
fessor e vereador,Herr:mann Suesenbach.
• It. Equipe Jota Cardóso e seus volantes voadores apre
sentam-se dia 1.° de maio, às 9 horas em Jaraguá do Sul,

.

,
' -/

na rilil Artur Müller. É, um show automobilístico de pe�í-
cia e técnica, com balé, vôo de rampa a a rampa, e a, in.
crível roda da mor•• entre' outras' proetas. E para' maio;
no ginásio de esportes, show inédito c0rr' "Os Bandollns
de ,Ouro", na segunda quinzena. Aguardem!
.' Está em poder de Guaramirim,. as presidênçies çle
duas importantes .Associeções: a dos Municfpios e dos
Vereadores cio Vale do ltapocu, através de José de Aguiar
,e de-Mário Sérgio (Dêgo) Peixer. Schroeder, CQm Aldo'
Pasold, tem a presidência da Associação Catarinense das

Associações de Municípios. A rapaziada está com a Doia
toda, firmando-se no espaço político da microrreqiâo.
J�raguá, o município-sede, que ponha as barbas de mo

lho ...

• Pór 22 votos apena�, o Congresso N!lcional rejeitou
na m�drugada de 5a. feira, a Emenda Dante d� Oliveira,
que propunha a eleição dir�ta, j�, para a Presidência da

República. Feneceram-se; pelo menos por' ora, as esperan.
ça,s de quase' toda a Nação de elQger, já, o próximo P.re·

sidf;nte, não somen,te ein 88 conforme proposta do Go·
verno. Continua tudo como "dante·s".

'. Inicia-se na próxima semana o calçamenlo a 'lajota,
. da rúa Luiz Kienen, em caráter, experimental. A Prefeitu

ra tem planos de, posteriormente, lajota'r as ruas Gui-lher
mti Weege, Jorge Lacerda, Leopoldo Gerent e outras, te

chand'o o anel viário. Semana que vem, eomeçam as obras
do Posto ambulatoria'l da Vila Lenzi, que terá 45m2 de,

área constrü!da. ,\

,

I SASS'E
Café ,� -Bala\s

PRODUTOS Gostosos
_____�__-,_,e"

..

-,"_.....-./

"

Feira Agroindustrial mostra
, pujança de Guaramirím
Guaramlrlm está vivendo, O Prefeito Munrcipaf 'e de uma ala da Escola de

talvez, o maior aconteci- Présidente da Cornlssãö' Or- " Samba U.nidos da Coloni
mente da sua história, eco- ganizadora, José de Aguiar, nha, vencecdora do carnaval
nôrnica, com a, realização infprrnou. que neste sábado, .florlenopoliteno. Na terça.
da la. Feira Agroindustrial" às 16 horas, pelas ruas. da feir.a, no Estádio Municipal,.
aberta sexta-feira à noite cidade,' desfile de carros a- fadada completa do CaFII
pelo governador Esperidião legóriCos, com a participa- peonato da Integração Mu.
Amin e Secretários de Esta- ção das seis candidatas que nicipal de Guaramirim.

'

do, A Comissão Organizado- concorrerão a. Rainha da la. Junto ao balão e as barrá.
ra e os Expositores esmera- Feir-a Ag'roilidustrial, que a- cas, durante a Feira,. estará
ram-se na organização do e· contecerá às 23 horas, no funcionando-completa infra
vento, que pretende reunir Diana, com música do Gru- estrutura, inclusive restau
até terça-feira, dia 1.° de po "Os lncandescéntes". Já rante, à beira de um lago
maio, cerca de trinta mil domingo, às 15h, Festival de artific-ial, �igado por uma

,

pessoas, que poderão, além Canto Coral, no Ginásio de passarela. Animais estarão
ele ver os produtores expos- Esportes e, às 20h,., encena- também a mostra, além de
tos, também comprä-los.: A' cão da comédia "Recruta produtos hortigrahjeiros.'
Feira ficará aberta a' visita- Zero", pelo Grupo Teatral 'Esta Feira ficará na história
ção pública até Q dia 1.0,. Guará e no dia 30, secunde- de Guarernlrlm, vaticina o

das 10 às 21 horas, sem co- feira, 22h, Baile do Traba- prefeito Aguiar�
brança de ingressos. Ihador, com a particlpeção

Uma Dama Aniversaria
O título parece definir e

xatamente a personalidade
'quê pretendemos "comentar;'
ao ensejo de rnais um ano

de vida, quiçá o' mars Im

portante ao longe de tantos ..

Percuntar a idade de ' uma
senhora é cometer, o mals

qrave dos : pecados sociais.
Não existe ofensa maior.
Mas o que fázrr quando se

é convocado . para dizer à
uma comunidade' ó que ela
representa como ser huma
no?
Que nos perdoem os colu

,
nistas por essa falta peca

, mlnosa, principalmente
quando se quer mostrar o

lado positivo de uma senhe
,rp, que de negativo ainda

.

falta ac;ontecer.
Sem grandes vôos por es

se mundo -afóra, parece que
fez da Cél. Procópio' Gomes
de Oliveira o seu mundo,
onde r�a lizou-se plenamen
te. Uma' medesta via. que 'foi
caminho, de;pois viela, eiJl,
seguida. estrada e hoje rua;
a mais importante, do . lado
leste da cidàde, partindo
da estaca zero, o coração
'da urbe.

Na Procópio Gomes nas

ceu às 7h45min, do dia 28
de abril de mi'! novecenfos
e duas duzias d� anos (en
tenderam?) e lá p�ssou a

infância, a su'a juventude e
,

aos 17-18 um varão, hoje
,marido, rondava $ casa do
mais completo alfaiate, em

busca do coração ele sua fi

lha, ,que conquistou defini
tivamente ao.s 18 e há 42

,

'anos reside com o esposo
. nessa, famosa via pública.
-

Com seus olhos verdes e

çabefbs negres, qúe 'os anos

desbotaram um tanto, per
mite volver' seu olhar ao

-passado, cheia de, 9�atidão

por tanta felicidade que mi
nimizaram as eventuais tris
tezas que sempre acompa
nham um casal, inevitavel
mente.

É líder nata. Líder não se

faz, el'e nasce assim. E ela é,
,

desde pequena. Que o digam'
as Damas de Caridade, onde
,é a imprescindível presiden

, te,

Sempre aplicada nos ban
cos esc()lares, desde cedo
mostrou que seria a futura
professora competente e e

nérgica de mu.itas centenas
. de alunos, das quais a me

mória guarda as de Brunhil
de Mahnke Schmöckel, ·Ma
rion Meis-ter. Marcatto, Ur
sula Krause Raduenz, UrsU'-'
lu Czerniewiez Schulz, Lilli
Harnack Bartsch, Iise Mey
Duarte, Ruth Schneider Sch�

. malz, Olga Schmitt Aguiar,
Carmem Nagel Ziert, ReHn
de Mahnke Marschall, Elvira
Gaul-ke Joesting, Hildeg'ard
Atbus Baratto, Hndegard'
Henscnel BubJitz, Edeltraud
Henschel Enke, Alminda Pra
di Franzner e Edeltraud
Bauer Gumz.

Ém '1938 formou-se profes
sora pele' São. luís, mais
tarde 'transformado no .Co

légip da Divinâ Providência

com es colegas Carlos Bau
er, Lourenço Ersching, Gert .

Wilhelrn, Victor Emmendo
erfer, Maria Ferreira, E;lIen
Andersen; Lilly Stahl Mül
ler e Margarida Paterno.
Com Lily Stahl Müller a

breçoe o magistério, enfren
tando a sua vida terrena de
abnegação e sacrifício. Le
vou por tantos anos uma vi
da quase sacerdotal, ponti
ficando no templo. do Saber
e cumprindo ó mandamento
de Deus quando disse: "

Ide e ensinai!"
E não foi o simples en

sinamento intelectual, o sim'

ples cultivo da mente: foi
educadora na mais nobre
acepção da palavra, moldou
caracteres, formou corações
nobres, criou personalida·
des.

-

Benemérita professora, he
roína modesta e apagada, de
um heroismo de todas as

horas, o heroismo que não
. reclama outras honrarias e

prêmios que não
'

a satisfe
. ção do dever cumprido e,

prililcipalmente, o amor dos
-'seus discípulos_.

" Continuou ser;vindo: e�'
membro do Coral' Sta. CecI
Ii.a, Preso da AssociaçãQ de
Proteção à Infância e à Ma
ternidade de Jaraquá do Sul,
,Tesoureira da PRONAVE r-

Proqrama Nacional de Vo
- luntariado, Secção Jaraquá e

dedica-se à, pessoa necessita-
,- da.'

'

"

É macaca de auditório do
"Correio do Povo" que era
lê invariavelmente desde
que se conooce como qente .

Isso nos honra sobremanei-
I

-ra.
Mas quem é a aniversa

riante? Ah, a foto iá traiu ...
,

Seu marido é Mário. Nicolini.
Seus pais: José' Erschinq (l
Catarina Ruysam E.rschinq.
A aniversariante: Otília' Ers·
chinq Nicolini.

Só praticou o_bem, o que
é raro.· Está em paz consigo
mesma. Loqo mais rece�
,familiares e amiqos no Bei
ra Rio Clube qe,Campo.

" Parabélifs à TILA. Ela mr
rece. ti'rineu, • Abril.S",:.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




