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Em Jaraguá do Sul fun-
cionarão 81 postos de vaci
nação, dos quais três de
barreiras e a meta é vaci-

.. nar 5�6 crianças centra - o

sarampo e 7.514 'centra a

poliomielite. Na região 1811
deverão ser vacinadas. con
tra o sarampo e 12.483 con
tra a pólio: Sarampo - Co

rupá 113,Guaramirim 472,
Jaraguá 526, Massaranduba
644 e Schroeder 56 e Polio
mielite - Corupá 1.132,
Guaramirim . 1.628, Jaraguá
7.514, Massaranduba 1.651
e Schroeder 558.

.

O Coordenador. Municipal
é o Dr. Antônio Cândido
Carneiro da Cunha, Presi
dente da Associação Regio
nal Médica de Jaragúá do
Sul, sendo que em alguns
murucfptos da região, como

Schroeder e Massaranduba,
dada a dificuldade de aces

so,' a vacinação iniciou-se
ontem, sexta-feira.
A Secretaria da Saúde' es

pera obter sucesso na va

cinação, de modo a evitar'
0. aparecimento de novos

càsos de sarampo e pólio.
Este ano foram reçlstredos
em Santa Catarina 648 ca-

.

$PS de sarampo (inclusive
em Jaraguá", com dois óbi-·
tos. Graças as nove campa
nhas de vacinação entl-pé-

JARAGUÁ DO SUL

lia realizadas no Estado, I -'desta doença desde -agóstö
n-ão há registro de casos de 1980.'

.

Obras: inauguração em julho

Tarifas de 'água têm
.... novos preços

o Conselho Municipal de guá do Sul, que informou
Ehgenharia Sanitária, órgão que com relação aos pre-'
superior do Samae,

.

reunido ÇOS cobrados em munlcfpios
esta semana,

- decidiu pelo vlzirrhos, _
os do Samae sl-

aumento
.

das tarifas de á- tuam-se na faixa . lnterme-

gua e da taxa de Ugação, diária.
a partir do consumo de [u-

'

nho/julho. As novas tari
fas . tiveram um aumento

. médio de sessenta por cen-
>

to, passando o consumo re

sidencial, até 10m3, de e-s
1.010,00 para e-s 1.620,00
e até 20m3, de Cr$ 3.795,00
para Cr$ 6.070,00. Para a,

,ligação nova, a taxa passou
a Cr$ 72.000,00, podendo
esta ser paga em quatro ve

zes, totalizando en.tão Cr$
80.000;00.
O aumento foi baseado

nas. despesas do Samae, que
.

subiram, no períódo.. cerca
de sessenta e três por cen

to. Esses preços vigorarão
até dezembro, segundo o

Prefeito Municipal. de Jara-

'Jaraguá ganha a Junta
. Médicao

Num esforço de melhor cionérlos públicos do lnts-
viabilizar o que preceitua a rlcr do Estado.
Carta des Catarinenses, no

que se refere à prlotldade
aos peq.uenos, a Secretaria
da Administração, cujo ti
tular é o professor . Paulo
Gouvêa da Coste, procedeu
a instalação de duas Juntas
Médicas, nos municípios de
Indalal e Jaraguá do Sul. O

programa de criação dessas
Juntas visa à interiorização
do atendimento do Centro
de Biometria Médka, no

sentido de levar seus servi

ços médico-periciais aos fun
.

Identidade com novo modelo
A pàrtir do dia 18 de ju

nho, segundo o delegado
R,egjonal de .Polfcla, Dr. A
dhemar Grubba, . o setor de

identificação da DRP, loca
lizada anexa ao Fórum da
Comarca, estará expedindb
o novo modelo de cédula
de identidade. A pessoa in
teressada em obter O novo

modelo terá que apresentar
três fotos 3x4, colorida ou

preto e branco, certidão de

Para o segundo semestre,
conforme decisão tomada
pelo Conselho de Engenha
ria Sanitária,' a meta é. au
mentar a Estação de Trata
mento deÄqua (captação e

tratamento), passando dos
70 litros/segundo para 120

litros/segundo, com o que
assegurará abastecimento
amplo a toda a rede, que é
superior a 110 quilômetros.
No

.

Morro de Carvão estão
. em conclusão os 'trabalhos
de proteção do segundo re

servatório, como a coloca
ção de cortinas de concre

to, aterro e drenagem" que
exigiram investimentos su

périores a Cr$ 13 milhões ..

.

.

Em Jaraguá do Sul,. as

solenidades ,de instalação
da Junta Médica teve lugar
ontem, às 16h30, na Uni
dade Sanitária. A Junta é
formada pelos médicos Drs.
Antônio Cândido Carneiro
da Cunha, Ricardo Cardoso
Marinho e RoH Roberto
Horst. Corn .a instalação da
Junta, não mals serão ne-

. cessários os deslocamentos
.

a Jolnvllle para a realiza
ção de perlelas.

nascimento ou casamento e

recolher em documento die
arrecadação a importância
dé Cr$ 947,00 para cartei
ra nova e Cr$ 1.529,00 pa
ra segunda via ou substl-
tuição.'

.

A critério' do interessedo,
na obtenção do novo mede
'lo, poderá fazer constar o

número do .CPF, PIS ou PA
SEP que deverá apresentá
los no ato da expedição.

"

Vacinação contra a pólio e sarampo
'Acontece neste sábado, dia
16 dé junho, a vacinaçãp
em massa simúltânea con

tra a poliomielite e saram

po, pela Secretaria da Saú
de, que .pretende imunizar
600 mil crianças contra a

pólfo e 30 mil contra o sa

tampo. Todas as crianças de
zero a cinco. anos, mesmo'

qu� já tenham sido vacina
das em campanhas anterio
res, deverão novamente re

ceber a dose centra a pólio
e a vacina centra o saram

po deverá ser aplicada em

todas as crianças com' ida-
. des entre 9 meses e 5 anos,
que ainda não tenham sido
vacinadas, ou o tenham an,

tes de terem completado 9

meses, informou o Dr. Luiz

MartinS! Gonçalves; Coorde
nador clã Base do Va.le do
Itapocu.

.

.

Guilherme Weege; Leopoldo
Augusto Gerent, Jorge La
cerda e Alfredo Krause -.
receberão a melhoria.

Na 'rodoviária,
.

Os servi
ços de lnfre-estruture para.
implantação da . rnarquise
em, fibra de vidr� de 6mx24
m continuam, consoante o

prefeito Durval Vasel, para
construção dos boxes. A

própria rodcviária vai re

ceber nova pintura, refor
mas internas e melhorias

o Poder Público Munici

pal de Jaragoá do Sul vai

inaugural oficialmente no

mês de julho, durante as co

memorações da Semana de
Jaraguá, as obras construí-

.
das e concluídas pela atual
adminlstreçêo nos últimos
meses. Dentre elas constam

as pontes da Ilha da Figuei.
re e do Jaraguá Esquerdo,
Jardim de Infância (salas)
do Grupo Albano Kanzler e

as ruas pavimentadas a pa-
ralelepípedos e à lajota, nos sanitários.
como a Cei. Bernardo Grub-

ba, Epitácio Pessoal Tufie RAMÁLHETE
Mahfud, Luiz Kienen e Fer- Esteve em Jaraguá do Sul
dinando Pradi. E além dis- terça-feira à tarde, em visita

so, também, a unidade sa- de inspeção a 5a. Delegacia
nitária da Vila Lenzi. e Junta do Serviço Militar,

A Epitácio Pessoa já foi o Chefe da 16a.'Circunscri-
liberada ao tréfeqo e outras ção do Serviço Militar, °
como a Tufie Mahfud e na Coronel José A.D. Ramalhe-
Barra do Rio Cerro, iniciou- te. Ele foi recebido também
se o trabalho de. cancha e pelo prefeito municipal,
de calçamento.

.

E após a que é o presidente nato da

conclusão da pavimentação Junta do Serviço Militar e à

a lajota da rua Luiz Kienen, noite foi h0menageado com

idêntico processo será uti- um jantar, quando elogiou
lizado na rua Ferdinando o trabalho da Delegacia e

Prad'i e na seqüência tod�s' da Junta e o apoio prestado
as demaiss ruas daquela pela municipalidade [ara-
malha viária _ como a guaense.

.

.. -

Democratlzaçao:
Congressos, têm datas

pia discussão das propostas
elaboradas e apresentadas
nas e pelas unidades esco

lares; b) deliberar sobre as .

linhas prioritárias para a

educação no município; c)
propor as ni-ihas prioritárias
ern.nlvel regional;' d) ele

ger, dentre os delegados e

leitos nas unidades' escole
res os delegados ao Con

gresso Regiqnal.
As novas data's são - as

seguintes: 15/junho (GUa
ramirim), 21/junho (Coru
pá)" 22/junho (Schroeder
e Massaranduba) e 29/ju
nho (Jaraguá do Sul). Es

sas informações são da pre
sldente da Comissão Regio
nal, Iris Barg Plazera, dire
tora da 19.a. UCRE.

A Comissão Regional que
acompanha e coordena os

trabalhos sobre a democra
tização da educação na mi"

crorreqreo, esteve' reunida
no dia 6 passado, com os

presidentes e vices das cin

co Comissões Municipais,
para tratar sobre a real iza

ção dos Congressos Muni

cipais. Anteriormente havia
sido publicado as datas pro
.váveis dos Congressos, sen

do que algumas delas foram
alteradas.

. Na reunião do dia 6 es-

. tabeleceu-se as datas defi
nitivas para tais Congressos
M�nicipãls e foi dado a co

nhecer o regimento interno,

Sã0 atribuições dos Con

gres�os: �) posslbllltar arn-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FESTAS JUNINAS _,.. Várias fes
tas junlnas acontecem .:_neste final
de-semana, apresentando os atrati
vos próprios do período. Às 15 ho
ras inicia-se a festa junto ao Jarc;lim
de Infância EmanUel, e, também,
do Colégio Estadual Holanda Gon
çalves, na Ilha da Figueira e, às 19
horas, em São Judas Tadeu, epós a

missa sertaneja. E domingo, dié '17,
na Escola Básica -Roland Dornbusch,
com coroação da rainha da festa.
.Além do pinhão, quentão e pipoca,
as festanças' terão espetinho, amen

doim, cachorro quente, churrasco, •

bebidas, danças folclóricas e elelção
do "sinhá" e "sinhô". As dicas aí
estão, escolha e divirta-se.

EXPÖ ABRE HOJE _,.. Será inau
gurada hoje, às 19h, seguida' de Co-

. quetel, a 5a. Exposição Regional de
Canérios de Cor e Porte da Socieda
de Jaraguaense de Canaricultura e

Ornitologia, no Parque Agropecuá
rio. A expô reunirá cerca de 400
pássaros, de 20 criadores e estará
aberta a visitação pública, com en-'

treda franca, até o dia 24, das 14 às
20h, de 2.a a óa. e das 10 às 19h, aos

,

domingos e sábados. Como atrações
simultâneas, pelxese .Hores orna-
mentais.

\GINCANA· CHAMPAGNAT -- Com
a participação de cinco equipes, fol
aberta na noite de ontem, com des
file pelas ruas centrais,':'a 7a. Ginca
na Cultural Esportiva Chernpeçnat.,
do Centro Cívico do Colégio São
Luís. Neste, sábado as equipes I pro-

. curarão cumprir as tarefas e à noi
te, a Gincana será encerrada com

.um baile, no Juventus, com O Gru-
po Prisma, de Itajaí, às 20h30.

.

NOVO CARRO: SANTANA - O
diretor-presidente. da Menegotti Veí
culos, Waldemar Rocha, . o diretor
administrativo Mauro Koch e o ge
rente de vendas Arno Và,lle, partici
param segunda-feira à' noite, em

Curitiba, do lançamento do Santa-
na, o novo carro de alto padrão da
Volkswagen, que deverá ser comer-.

cializadoa partir do mês de julho.
Nas versões duas e quatro portas, o
Santana é realmente uma beleza.

DROPES - O Comandante Her
mínio Lucioli, do Corpo de Bombei
ros Voluntários de Jaragu� do Sul,
fOI eleito sábado,2.0 tesoureiro da
Associação Brasileira de Bombeiros
Voluntários, criada naquela oportu
nidade. e O empresério • preSide!)
te da ACIJS, Bruno Breithaupt, par
ticipa neste sábado do almoço de
pOSSe de Osvaldo Aguiar, na presi
dência da Associação Comercial e In
dustrial de )oinville. e Está em fa
se de revisão o livro do jornalista
Ferdinando Piske, o Capitão, intitu
lado "Anotações do Front: Italiano".
e· Dia, 23 de junho, no Baependi,
boate com Guà�ani Show' 2, de Blu
menau. e Aconteceu quarta-feira à
noite, o jantar festivo de posse de
(Ido Vargas, na presidência do CDL,
no Baependi. O prestigiamento foi
grande!

EXPÖ NA FEIRA - Durante a

Feira de Arte e Artesanàto, que a

contece neste sábado, serão expos'tos
e comercializados OS trabalhos das
107 alunas dos cursos de �'rochê,

Gente & Informações
rianöpolls, da Assembléia Distrital
de Rotary Club. * Nossa colega Yvon
ne AllceSchmöckel Gonçalves, re

cebeu querte-feira à tarde as arnl
gas do seu grupo de lanche. * A
contece neste flnal-de-semena o cur

so de noivos na Igrwja' Evangélica
Luterana. * Todas as semanas você
poderá ler o "Correio do Povo" tam
bém na Biblioteca Municipal.

pintura em tecido, corte e costura
e educação alimentar, do Centro de
Atividades do Sesi de Jaraguá.

CASAMENTOS - Acontecem neste sá
'bada, dia 16, na Matriz São Sebes
ti,ão: os enlaces matrimoniais dos
jovens: lOh - Jorge Preszantukf'
Sirlei Stipp e Olegário Humberto
Ma'rtins/lrene do Carmo Ferreira
Pires, 16h - Jacir FormigarifMarcí
Mara Moreira, 17h - Valdomiro
BarbosafBernadete Pellens e eil�n
José MarchiomfClarice Terezinha
Kreiss e, às 18h - Valmir José Vol

tolinifRomilda Schalinski.

tensivo aos leitores.

DE IDADE NOVA Trocam
idade neste dia 16, a Sra. Rosane

Beatriz, esposa de Irineu Buerger,
em Curitiba e o Dr. Francisco Viei
ra Rodrigues; dia 18, a Sra. Janice,
esposa de Bruno Breithaupt: dia 19,
Sra. Sônia Marquardt Albus e Róse

mary Loss Behling e no dia 20, em

Guaramirim, o ex-vereador Ingo.
Wagner� dia 21, o Exator Federal
Júlio Ma ffezzo II i e a Sra. Abani Sens
e, dia '22; a Sra. Isolde Mohr Var

gas, Rosita' Seidel (Corupé ) e' Sr.
Victor Bauer Júnior, . em Curitiba.
Nosses parabéns!

VIDEIRA COMEMORA - Videi
ra está organizando programa para
comemorarem grande estilo oiseu

40.0 ano de fundação" de 30.06 a

08.07, realizando diversos eventos,
entre os quais se destacam o VII
Festival do Vinho, a ·la. Festa do
Milho e a XI Exposição Estadual .de
Suínos. Lá como cá mudou o go
verno, mas nada interferiu na

-

con

tinuidade dos eventos que seguem
numericamente, os anteriores, sem

. solução de continuidade. Um exem

plo que ainda está em tempo de ser

seguido na nossa mui querida e va

lorosa Jaraguá do Sul, para agrado·
de todos.

'

LOS FALUGGI -..,- O Baependi
contratou - conforme a coluna já
informou o show dos mágicos "Los'
Faluggi'�, que se apresentarão no

clube no dia 29 de junho, às ' 20h.
Será uma epresenteção especial pe
ra adultos e crianças, com todos os

encantos e mistérios do mundo ma

ravilhoso da fantasia. A promoção"
será em prol da Apae e Ação Social
e os ingressos estão à venda aos pre
çros de Cr$ 1 mil (adultos) e Cr$
500 (crianças).

FESTIVIDADES DE ESP. SANTO
O Clube Atlético Baependi reali

zou semana passàda as festividades
de Espírito Santo, tradição que se

conserva ao longo dos anos. No bo
Ião, bola 23, o campeão por equipe
foi o Guaquarí e a campeã, o Dois
de Junho,. sendo os braços de ouro

Valdir dos Santos e Margarida Ris
tow; na bola J6cm, campeão Az de
Ouro e

.

campeã Tudo Azul e os bra
cOS de ouro foram Reiner A. Wiele
� Janete Lombardi. Ainda na "23",
o rei foi tngo Fallgatter, 1;0 príncipe
Domingos Correia e 2.0 príncipe Re
nato Trapp e a rainha foi Alvlna
K·reutzfeld, .' 1 a. p-rincesa Margarida
Ristow e 2a. princesa. Janete Lom
bardi e, n.a bola 16,. rei Wolfgang
Riedtmann, 1." príncipe Ilson Bas
tos e 2.0 príncipe Viro Valz, ficando
rainha Janete . Lombardi, 1 a. prince-.
sa Alvina Kreutzfeld e 2a. princesa
Gladis Poffo.

No tiro ÇlO alvo.Tlson Bastos

(Kitto) sagrou-se rei, 1.0 cavalheiro
Nivaldo. Freiberger' e 2.0 cavalheiro
Renato' Trapp; à rainha foi: Etelma
ris Régis, la.. princesa Méri Buch
mann e 2a. princesa Odete. Henning.

As competições desenrolaram
se num clima de harmonia e na tar

de de sábado houve a busca da ma

gestade 83/84, em marcha da sede
até o Àgropecuário e à noite, baile
animado pela Bandinha Lyra da Au

rore, que foi um sucesso.

KAFFE MOKKA - Na residên
cia da Sra. Olga F. Loss, foi come

morado na quarta-feira, dia 13, o
62.0 aniversário de fundação do
Kaffe Kränzshen Mokka, tradicional
grupo de senhoras que h� décadas
se reúne, numa amizade fraterna e

duradoura. Participam, do grupo a�
senheras Henny Andersen (fundado
ra, hoje c�m 95 anos), Köhte, Ru

dolf, Carolina Büchler, AIi'dá Grub
ba, Fritzi Fiedler, Hertha Frenzel,
Elsa lBuck, Lucy Jütte, Linda Borns

chein, Lila Buhr, Frieda Lenz, Este

fanle-Piazera e Olga F. Lass. A este

simpático grupó, os cumprimentos
pelo aniversário do Kaffe Mokka.

GEN T E - Assumem em ju
lho as presidências dos. Lions Clu
bes Jaraguá do Sul Centro e Cidade
Industrial, os CCLL Sigmar Beno
Lucht e José Henrique Pereira. e O

empresário e desportista amigo A
demar Frederico Duwe, trocou ida
de dia 11' e à noite recebeu um se-

. leto gl1upo de amigos, em SUa resi

dência. e Ö casal Flávio e Janete
Marcatta recebeu quarta-feira um

grupo de amigos, para um jantar. e'
A Sra,yera Marquardt Haake re

cepcionou o Café das Primas, na 5a.
�eira. e A Sra. Maria Luiza Vasel,
participará dias 29 e 30 de junho,.
em Concórdia; do Encontro Estadual
das Primeiras Damas. e Na quarta
feira, recebeu suas amigas de lan
che a Sra. Marisa Kaufmann e a sua

turma, em companhia dos maridos
e filhos, participaram na noite de
.ontern de uma festa junina no apra
zível· Recanto dos Marca�to.

GUILHERME RAEDER' - Tem
chorinho növo na praça. Com três
quilos, nasceu dia 29 de maio, no

Hospital e Maternidade São José, o

garotão Guilherme Santos Raeder,
filho do casal amigo Heins Edgar e ,

Tarcila Raeder, aliás, o primogênito.
São avós Agnaldo e Dagmar Santos
e Gunther e Hildegard Raeder. Os.
nossos cumprimentos!

'

DO CRUZ DE MALTA - Do a

migo Rudiberto Kroeqer, recebemos
convite para o baile que o Cruz de
Malta realiza neste dia 16" no Sa
lãoBarq, 'em Rio da Luz, a partir
das 22h, com música dos excepcio
nais "Os Futuristas", de Ijuí. A
renda do baile será revertida para a

.

construção da arquibancada do Es
tádio Eurico Duwe. O convite é ex-.

� "'"

Cäesar's
Cl íb I

. U

Funciona às quartas
sextas-feiras e sábados,
na Mal. Floriano, n.O 60.

Você é presença
indispen�ável.

... ' ...

Rua Joinville, n.O 79, proxlmo
a Ponte Abdon Batista ..I

Presentes para todas
as ocasiões

R A PlD A S - A Copa Mari
sol de Tênis Ano 20, fase estadual,
será aberta neste sábado, às 9 horas,
no Beira Rio, * O ex-radialista Eli
seo Ubiratan Tajes, comunlcando sua

. saída de Teresina-Piauí. Agora está
radicedo em Poços de Caldas-MG. *

Nà confluência da Reinaldo Rau cf
a 'Guilherme Weege surgiu o "Smorf
Lanches", dirigida por. Edi Vegini
e João Nagel. Sucessos! * AI idor
Lueders e Nélson Tabajara -da Cos
ta, participam neste sébado em Flo-

Casarão
40 tipos de pizzas a sua

disposição e além
disso, lazanha,

canelone e aquele chopinho
gelado, com música
ambiente. Aceitamos

reservas.

só na

Relojoaria
Avenida

Jójas e Relógios

Marechal Deodoro, 431 e

Getúlio Vargas, 9
\

.
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Vereadores.fazem 'inúmeros
pedidos na Câmara

Em sessões movimenta- as suas laterais. teve suas duas indicações
das, marcada por discus- Atayde "Dadi" Machado rejeitadas. A primeira pe"
sões acaloradas, diversas (PDS), apresentou indica- dia a complementação da

indicações foram apresenta- ção, propondo ao Prefeito iluminação pública da rua

das pelos vereadores com ,Municipal estudos de via- Padre Aloísio Boing, na B.
assento à Câmara de Jara- bilidade para a extinção de do Rio Cerro e na rua prin-

.

guá do Sul. Umas aprovadas depósito de lixo da munlcl- cipal do Jardim Pinheiros-I
e outras rejeitadas. Errai palidade, da rua Lourenço e a outra, que provocou
Kretzer (PDS), solicitou a Kanzler, bem como a im- muítas discussões, com a-

intercessão do Executivo plantação' de um "aterro partes entre o proponente
junto a Telesc, pare a ins-

_

sanitário" em área propícia e os vereadores Farias, Me-

talação de um telefone pú-. para tal.lnvocando as co- nel e Schulz, requeria a re-

blico, tipo moedeiro, anexo memorações da Semana do dução ou isenção da contrl-

ao Posto Marcoila, na con- Meio Ambiente, Dadi disse bulução de melhoria com

fluêncte da rua Joaquim que a lixeira está localiza- relação ao pagamento das,
Francisco de Paula e a BR- da próxima e dentro de obras de calçamento. Zonta

280; pediu também provi- uma região densamente po- queria um reestudo da ques-
dências no sentido'de deter- voada, trazendo conseqüên- tão, "pois vai causar pro-
minar o reparo da pavimen. cias à saúde de seus hab i- blemas aos mais carentes e

tação a paralelepípedos de- tantes e ao meio ambiente.' problemas sociais", enquan-
fronte a residência de nú-

. 'to Almire Farias Filho, L(-
mero cem, na Gumercindo Almiro Farias Filho (pM der da Bancada do PMDB
da Silva; apelou a municio OB), pediu ao Executivo considerou um absurdo tel

pelidade para dotar as ruas 'que intervenha [unto ao Es- proposta, afirmando que os
'

Angelo Rubini e' Prefeito critório Local da Celesc, débitos podem ser pagos'
José Bauer, do sistema .de para implantar, iluminação . em até 36 meses "e se o

iluminação pública; rervrn- pública na BR-280 (Rodo- Executivo não cobrar, não

dicou a construção de pas-' via Engelbert Oechsler), no terá como continuar a pe-
seios no trecho pavimenta- trecho entre o Viaduto, no vimentação". Para 'o presi-
do da rua Venâncio da Sll- sentido do Posto Marcolla, dente Gilberto Menel, "o

va Porto a, por fim, Errai até a rua 105':_ Pará. Pe- Prefeito saberá discernir e

solicitou a realização da diu, ainda, que diligencie fazer �certo dentro' da me-

manutenção periódica da junto as autoridades da á- Ihor maneira possível, dari- '

ponte pênsil' que liga os rea, a sinalização da pista do talvez maior prazo ou

bairros. Ilha' da ,Figueira e asfáltica daquela rodovia, quem sabe reduzindo a. ta-

Vila Lalau, de 216 metros considerando os frequentes xa".

de extensão, em viste do . acidentes que têm ocorri- O vereador Atayde Ma-

seu estado precário e por do, com vítimas fatais. chado, verbalmente, reque-
of€rec r O ca segurança

reu esta semana, providên-e pu. Gustavo Mathedi (PMDB),, cies para que seja retirada
Luís Alberto Oechsler solicitou providências para uma placa da Etalan, .na

(PMOB) reivindicou ao E- colocação de luminárias nàs
rua Adelia Fischer, que co-

xecutivo a realização de es- duas entradas de Nereu Ra- bre totalmente a visão dos
tudos de vlabllldede de se mos, sendo :3 na rua Júlio veículos que vêm' da rua
construlr um [ardim ce in- Tissi e 4 na rua João Rope- M W Ih Iax i e m para o cen-
fância junto a Escola Isola- latto, além de 3 outras [un- tro dê cidade, 10ca.1 onde o
da, na Ilha da Figueira, em to ao Estádio do Estrella. dperigo e acidentes é emi-
área de terras já disponí- E alnde de Erro] Kretzer, a

vel, Beto solicitou também indicação para providên-
o elarqamento da Estrada cias por parte da prefeitu-
Ilha da Figueira (rúa José re, para remacadamização
Teodoro Ribeiro), do seu da rua José Emmendoerfer,
lnícío até a divisa com Gua- na altura do número 1.090.

ramirim, inclusive em todas Por fim, Luiz Zonta (PDS),

Na Feira, 'O' Varal, da Poesia
A Biblioteca Pública Mu

nicipal "Rui Barbosa", de
Jaraguá do Sul, atendeu a

357 consultas no mês de
maio e a 537 empréstimos
e inscreveu 32 novos leito
res, dos quais 25 adultos e

7 infantis. No período de
janeiro a maio, informou a

bibliotecária Dirce Nunes,
as consultas ,somaram 1.094
e os empréstimos 1.813, en

quanto' as inscriçõês atin
giram a 206 .pessoas, sendo
146 adultos e 60 infantis.
A coleção itinerante, na'

biblioteca há pouco mais de
um mês, vem fazendo gran
de sucesso, com literatura

,

para todos os gostos e de
autores consag,rados. Na ú.!-

tima semana, foram adqui
ridos novos títulos, para o

público infanto-juvenil e a·

dulto.
Neste sábado, -dia 16, a

"Rui Barbosa" promove no

va Varál da Poesia, junto a

Feira de Arte � Artesanato,
na rua Artur Müller" So
mente serão acei.tas' poesias
orlgmais (não copiadas),
haja vista que tem havido
.plágio. E para julho, no Va
ral que deverá acontecer no

Agropecuário, junto com a

Feira e a Amostra AgrOpe
cuária, haverá um recital de

poesias, podendo os interes

sados em recitar se inscre
verem na, própria bibliote-
ca,

nente. '

A edilidade aprovou pro
[etc-de-le! de Heinz, Bartel
(PDS), alterando a denomi

,

nação da rua 136 (Ti i ucas )
para rua Guilherme Less-
mann e encontram-se tra
mitando no Legislativo, pro
jetos do Executivo Munici
pal, solicitando autoriza
ções para doar uma Kombi
à álcool' para a Apae e sub
vencionar a Ferj em CrS 30

,

milhões e_Qutrb que altera
redação do artigo 15, da
Lei 898/82, permitindo que,
assim, a Ferj se habilite
junto ao MEC o seu regis
tro', no Conselho Nacional.
de Serviço, Social, O que
possibilitará receber sub
venções federais.
Outro projeto que foi às

. Comissões, do edil Álido,
Krutzsch (PDS), denomina
a rua, 258, do perímetro ur

bano, de Erwino Menegotti.
laI rua localiza-se nas ime-

'

'diações da Metalúrgica Me

negotti, na Igreja São Ju
das Tadeu (acesso a).

Segurança-implanta
nova filosofia policial
Com a finalidade de le- legados regional e da co-

ver os princfpios básicos de marca, respectivamente A�
. uma nova dº,-utrina de se- .dhemar Grubba e Celso Ro-

gurança, a Secretaria de Se- que dos Santos, ficou de-'
gurança Pública está envian rnonstrade a preocupação
do para todas as regiões pc- decomunldede jaraguaense
liciais do- Estado, diretores quánto a marginalidade; rne-
da Polícia Civil a fim de 'nores bandonados que já co

aplicar a nova filosofia de meçam a aparecer, tóxicos,
trabalho, ,essencialmente

.

furtos, entre outros, e o a-

voltada para uma ação pra- parató policial que é defi-
ventiva e acldentelmente re- ciente, além de outros as.

pressiva. Esta tomada de pectos como a pr-oximidade
decisão implica giro de 180 de Joinville, onde a proble-
graus nos procedimentos mática é mais acentuada e o

policiais atuais. A institui- desemprego que contribui

ção, até agora voltada pare ,para aumentar a preocupa
ações repressivas, lncllna-se

.

ção.
no momento, para a busca Devido a esses aspectos,
de sua missão mals eltee foi reforçado memorial j� .

primeira: manter a pa� e a encaminhado .eo secretário
harmonia sociais, protegen- Heitor Sché,' no finál de
do cada cidadão e garantin-. maio, solicitando a designa�
do-lhes direitos, liberdade e ção de mais da um escrivão
disciplina. perae Delegacia da Corner-

Dentro deste contexto es" ca, designação de pelo me-

tiveram em Jaraguá do Sul, nos mais três Comissários de
sábado, dia ·9, os Drs, Ar- Polfeie e a dotação de mais
mando Ramos Maciel, Dire- uma viatura para a Delega,
tor da Divisão Central dá ela da Comarca que, atual-
Informações e Alberto Frei- ment�/' somente conta com

tas, Corregedor Polidal, que' uma. E além disso, a ativa
mantiveram .prlmelremente ção da, Companhia de Polf..
entrevista com. o prefeito' da MiU,tar, já criada e exls-
Curvai Vasel, é� posterlor- tindo um prédio para a sua

mente com QS clubes de instalação er. por fim, a

serviço, imprensa e setores construção de uma nova

ligados ao comércio e -e in- Delegacia e Cadeia, Pública
dústria e, ainda, com as li- em área a ser permutada
deranças locais. com e Prefeitura.
Segundo o Dr. Maciel, Sobre· esses . pedidos não

esse tr'abalho visa levar . CI houve : promessas, porém,'
moderna filosof.ia a todos foram encaminhados. nova-

es cantos do Estado e com mente ao Secretário pelo,
isso busca o titular da pas- Diretor da Divisão Central
ta da Segurança' Pública, de Informações. E nos fl-
Sché, 'Conhecer mais de per- nais dos contactos, o Dr.
to os problemas ,que efll- Armando Maciel reiterou

gem a sociedade, trazendo ser muito importante à co-

paulatinamente a solução. .nscientização da comunlda-
Após esses contactos, já no de no combate a crimlnall-
período da tarde, foram dade, solicitando, por isso,
ministradas palestras aos empenho de todos, efirman-
policiais da área, abrangen" do, ainda, que "com' a na-

do os temas "Nova Seguran- va diretriz governamental,
ça, Hierarquia e Disciplina, teremos urna polícia trens-

Prcflssionalismo, Uso do parente, mais socializada e

Crachá e Relação Polícia-Co- mais humana, dedicada com,
munidade e Polícia-Impren- ...profundidade a satisfazer
sa�'; _

os ,anseios da comunidade,
Durante c encontro com atuando com dinamismo no

empresários e liderança� no campo da prevenção à cri-
. Centro Empresai'ial, onde minalidade, com- o apoio e

participaram também os de- a colaboração de, todos".

Escoteiros: assembléia dia 30
das :contas e relatório de 83
e assuntos gerais. Para este
mês de junho ainda, o Gru-

.

'

po irá. realitar a sua festa

junina e dentro em breve
serão construídos mais 4
cantos de patrulha (casi�
nhas), em razão do signifi
cativo aumento de integran
tes.

O Grupo Escoteiro Jaco
ritaba, 'que participa, neste
sábado, dia 16, da ,campa"
nha de vacinação em mas

sa contr.a ,a poliomielite e

sarampo, em Jaraguá do
Sul, marcou para o dia 30,
às 16 horas, assembléia ge
rai em sua sede, com os

,

Conselhos e a Comissão E

x�evtiva,
'

para aprovação'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES
Aniversariam hoje: 16
Sra. Rosane Beatriz, esposa

-

de lrineu Buerger, em Ctba.
'Sr. Santos Tomaselli
-

Sra. Rosália Lorecettl Nico
"lini
Sr. Pedro Corr.êa, no PR,

. Maria do Carmo Silvestre
I ria Schwartz, em Jaragua
zinho
Dr. Francisco Vieira Rodri
gues
Franclne, filha de Cléudio e '

. Maria Lisete Herbst
Aniversariam domingó
'Sra. Amerida da Costa'

I ria Maria Petri
·Sr. Félix Henn Neto

,

'Sra. Margot Püttjer Borba
Sra. Ilca W. Felipe
,Césa.r Behlinq
Dia 18 de junho
Sr. Políbio Braga
'Sr. Altino Baratto, em Ne
reu Ramos
Fábio Vinícius Emmendoer
'fer
"Sra. Janice, esposa de Bru
no Breithaupt
Márcio Cassiano Eggert
'Dia 19 de junho
Sra. Sônia Marquardt Albus
Deyse Mery Starosky
'Ursule Staats
Roberto, filho de João Cláu-
'dlo e Janete Braga, em Flo-
rianópolis.

"

Márcio' Roberto Rassweiler
Sra. Zenaide Martins Fodi,

"

em Três R. do Norte
.

Maria Alicie Planinschek
Evanildo Eugênio Rossio I
Sra. Rosemery Lass Behling
Júlio César Borehers
'Dia 20 de junho
Sr. Rafael Tomaselli
Sra. Astrit Kuchenbe
cker Schmauch
Sra. Irene Wasch
Sr. Ingo Wagner, em GN
Sr. Elimar Mahnke, em

'

Santos-S.P.
'

Fernando, filho de Adernar
e Amantina Mahnke

", Maristela Pereira
,

·Srta. Lúcia Pauli
Dia �1 de junho
Sr. Júlio Maffezzolli
Sr. Leonel Stein
Sr. Anselmo Hommerding,
em Çuritiba

.

Sra. Maria Gadotti Ucker,
em Nereu Ramos
luiza Giovanella Kaúnierski
Elizete Cristina Pellis
Marlene Müller
Sra. Albani Sens
Dia 22 de junho
belibert Terezinha Schmitt
Dirce Tomelin, em Itapo
cuzinho
Sra. Isolde Mohr ,Vargas
Rosita, filha de Alvim e

Hella Seidel, em Corupá
Dr. Mauro, Lu)z Cubas Mou
ra, em Ctba.
Cíntia Helena Tomaselli'
Sr. Victor Bauer Júnior, em
Curitiba'
Paulo Roberto Pereira

Áurea' Müller Grubba, Oficial do Registro Civ.il da
1.° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que 'compareceram em Car

tório, exibindo os documentos exiqldos pela lel, a. 'fim de se
Altarnir habilitarem para casar, os s�guintes:

Edital 13.751 de 06.06.1984 Teodoro Ribeiro, 842, nes-

Afonso João Januário 'Macoppi e; ta cidade, filho de Rubin
. Erna Schwart:e. Ele, brasi- Vorpagel e de Eli Vorpagel.
leiro, solteiro, mecânico, Ela, brasileira, solteira, cos-

Antônio natural de Rio dos Cedros, tureira, natural de Schroe-
neste Estado; domlclllado e der, rieste Estado,' domicl-

'

residente' em Garibaldi, nl liada e residente na Rua

distrito, filho de Jõsé Ma- Bahia, nesta cidade em Ja-

coppi e de 'Palmira Macõp- raguá Esquerdo, neste dis-

pi. Ela, brasileira, solteira, trito, filha de Tiberio Vi-

servente, natural' de Jara- eenzi e de Ida Vicenzi.

guá· do Sul, neste Estado, Edital 13.756 de 1 i .06.1984
.

domiciliada e' residente em Dalmiro Lêdo Borba e Dal-

Garibaldi, neste distrito, fi- va Maria Vegini. Ele; brasl-
lha de Affonso Schwartz e leira, solteiro, industriário
de Erna Steindl Schwartz. natural de José Otávio-Ba-
Edital 13.752 de 06.06.1984 gé, Rio Grande do Sul, do-
Alvaro Ewald e GiseIe Fer-. miciliado e residente em V.

relra. Ele, bras., solteiro, in- Progresso, em Guaramirim,'
dustrial, natural de Jaraguá neste Estado, filho de Da-

Adelino do Sul, neste Estado, doml- rio do 'Couto Borba, e 'de
ciliado e residente na Rua Falaides Lêdo Borba. Ela,
,Expedicionáriô Antonio C.' brasileira, solteira, do lar,

de Ferreira, nesta cidade, 'l.o natural de Luís Alves, neste

300, filho de Alibert Ewald Estadó, domiciliada e resi-
e de Edeltraut Feldmann dente na Rua Rio de Janei-

Ewald. Êla, 'brasileira, 501- ro, nesta cidade, 'filha de

teira, auxiliar de escritório, Luiz Vegini e de Alice Strin-
- natural de Canoinhas, neste gari Vegini.

'

Ademar' Estado, domicilieda e res i- Edital 13.757 de 11.06 ..1984
dente na Rua Presido Juceli- AmarHdo de Souza Fernan-

no, 208, nesta
_
cidade, filha des e Rosa Oliveira de Oll-

de Mario Licyr Ferreira e veira. Ele, bras., solteiro, o-

de Evanira A.' Ferreira. perário, natural de Santa

Cecília, neste Estado, do-Edital 13.753 de 07.07.1984
miciliado e residente. na R.Leonardo Stenger e Darci
Joinville,' nesta cidade, fi-Baader. Ele, brasileiro, la-
lho de Maximino Fernandes

vrador, natural de Jaraguá
e de Julie de Souza Fernen-do Sul, neste Estado, dornl- des. Ela, bras., solteira; coso

de ciliado e residente em Ja- .

tureira, natural de Guara-raguá 84, neste distrito, fi- dLar-
lho de Adolfo Stenger e de mirim, neste Estado, omi-

ciliada e residente; na Rua
Regina Stenger. Ela, bresi-

311, n.035, em Ilha da Fi-leira, solt., lavradora, nat.
de Palotina-Paraná domicilia- gueira, neste distrito" filha

de Bernardo Francisco deda e residente em Garlbal-
Oliveira e de Angelina To

di, neste, distrito, filha de'
maselli de Oliveira.Estefano Baader e de Tere-
Edital 13:758 de 11.06.1984

za Prnter Baader.
Leonido Belarmino e Anne-
lise Plàtzgumer.· Ele, bras.,
solteiro, funileiro,' natural
de Jaraguá do S!,IJ, neste

Estado, domiciliado e resido
na R. João Planinscheck,
741, nesta cidade, filho de
Vitorino Belarmino e de A
dénà Giovanella Belarmino.
Ela, bras., solteira, indus
!'riária, nato de t'ÂBripá-Palo
tina, p;trJrB, domiciliada e

.residente r,3 R. I rrnão Le,ln-
dro" 726, n/cidaoE, filha de
Uberto Platzgumer e de AI-

NASCIMENTOS Proclamas de Dasamentos vina piatzgumer.
Edital 13.759 de! 11.06.1984
Valdir Custódio e Salete Di.
ni� Martins. Ele, brasileiro,
solteiro; operário, natural
de Ecoporanta � Esp. Santo,
'domiciliado e' residente na

·

Rua Henrique Marquardt,
nesta cidade, filhó de Anto
nio Râfael -Custodio e' de
Paulina Miranda dos San-
'tos. Ela; brasileira, solt., do
lar net. de Guarani Estrá

té�ica - Laranjeiras do Sul,
Paraná, domiciliada e resi

dente na Rua Henrique Mar

quardt, nesta' cidade, taha
de Dorival Mar,tins e de Ju

velina Dinis Martins.
Edital 13.760 de 12.06.1984

·

lido T'revisan' e lzaura Jaro

zinskl, Cópia recebida 'do

· Cártório de B. Velha,. neste
Estado. Ele, bras., solteiro,
'motorista, natural deste Es

tado, domiciliado e resido
'em Rua da Fi'gueira, sfn,
nesta cidade, filho de Rau

lino Trevisani e de Miranda
-Buzzi, Ela, brasileira, soltei-
ra, menor púbere, natural
'deste Estado, domiciliada e

residente em B. Velha, nes

te Estado, filha de Júlio Ja
rozinski e de Vanda Jaro
zinski.

'Edital 13.761 de 12.06.1984
Eno Seil', e Janete Maria
Franzner. Ele, bras., SOl t. re-

. presentarite comercial, na

tural de Jaraguá do Sul, do
miciliado e, residente em R.

Cêrro ,I, neste distrito, fi
lho de Rudolfo Seil e de'
Erna M�thias Seil. Ela, bra

sileira, solt. prof.", natural,
de Jaraguá do 'Sul, neste Es

tado, domiciliada e res iden-
;-te na Rua Angelo Rubini,
/

847, em Barra do Rio Cêrro
rieste distrito, filha de Cle-

,

- to Franzner e de Jovina Te
rezinha Bussarello Franzner.
Edital 13.762 de 12.06.1984
,Cesar Lempek e Maide Ra
boch. Ele, brasileiro, soltei

ro, gerente financeiro, nat.
de Rio de Janeiro - Rio de

Janeiro, domiciliado e resi-'
dente na Rua Leopoldo Au

gusto Gerent, nesta cidade,
filho de Seslau Lempek e

de Anita Schmidt, Ela, bra

sileira, solteira, auxiliar de
escritório, natúral- de, Jara-
,guá do Sul, neste Estado,
dorniciliada e residente na

Rua Expedicionário Cabo
Harry HaçJlisch, 566, nesta

cidade, filha de Marcus A
dam' Raboch e de Selly
Bruch Raboch ..

Dia 06 de abril
Alex, filho de Frenclsco
(Lindalva) Dantas Silva.
Dia 29 de !IIbriJ
Osrnair, filho -de
(Norma) Si lva.
Dia 24 de maio,
Adelino, filho de
(Ursula) Gies�.
Dia 26 de maio

. Claudlnel, filho de
(Beatriz) Marinho"
Dia 28 de maio
Cláudia Beatriz, filha

.

de
Gentil (Joana) Folchini.
Dia 29 de maio
,Guilherme, filho ele Helns

(Maria) Santos Raeder.
Dia 31 de maio
"Keil i Cristina, filha de Lau
ro (Maria) Onofri.
Bernard, filho de Rud(Ve-'
rônica) Grasmann.
Dia 01 de junho,
Daiane, filha de Gílson (Ro-

'

semari) Klug.
Eliane, filha de
'(Vilma) Persch.
Dia 03 de junho
Charles �duardo( filho
Ireneu (Asta) Siewert.
Dia 04 de junho
Mirian, � filha

,

de Sollmar
(Marina) Santos Dias.

- Dia 05 de j.unho
Adinei, filho de
(Evelina) Teclila.
Charies, filho de Ralf CUra)

, Gruetzmacher.
Inicimara, filha de Ingomar
(Verônica) Riebe.
Daniel, filho de Valclr : (Ro
selí) Campregher.
Dia 06 de junho
Maicon Jason, filho de A
demar (Iris) Ehlert.

. Rafael Fernendo," filho
Waldemira (Landiva)
sen,
Dia 07' de junho
Maikon Alexandre,
-Odimar (Asellna)
trini.
Michelle, 'filha de, Isaac (Do-
raci) ·Silva.

.

Solange, filha de Luís (Vi
tór:i'a) Demathé.
Dia 08 de junho
Vinicius, filho de Joel (Ma
rfa) Machado.
Dia 09 de junho
Débora, filha de Elias (Mar
Iene) Gonçalves.
Anderson Ronaldo, filho de
Ronaldo (Orisnalâa) Men-:
des.
Guilherme, filho de Frede
mar (Cláudia) Dacher.
Dia 10 de junho
Almir Rogério, f.ilho de Jo
sé (I ria) Hillesheim.

"

Andréa, filha de Valdir (EI
za) Schutz. .

Marcos ,Miguel, filho de'
Marcos (Joan íta) Mahfud,
Ola 11 de junho.
Oaine, filha de Valdemiro
(Marcia) Anacleto.
Gisl�n�, filh� de Arceu (Ce
effia) Lopes.

---.

filho de
Campes-

Edital 13.754 de 08.06.1984
Sergio Luiz �rtin$ Oliveira
.e Dulcemére Demarchi. Ele,
brasileiro, 'solteiro, esàitu
rário, natural de Joinville,
neste Estado, domiciliado e

residente em Santa L'uzia,
neste ,distrito, filho de Flá
vio, Zichmann Oliveira e de
Maria Leonidà Oliveira. Ela,
brasileira, soltei'ra, operá
ria, natural de Jaraguá do
Sul, neste Esta'do, domici
Hada e residente em Santa
Luzia, neste distrito, filha
de. Urbano Demarchi . e de
Al,zira Pavanello Oemarchi.
Edital 13.755 de 08,06.1984
Darci, Vorpag�1 e IS�lJra

. Inês Vicenzi. Ele, brasil�i
ro, solteiro, operário, nas
cido em Mé!rechal Candido
Rondon, Paraná, domicjlia-
,do e residente na Rua José

DR. 'CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA
ANGIOLOGIA CLíNICA E CIRURGIA VASCULAR
Doenças' -da circulação, varizes;' arterioesclérose,-

trombose, embolia, erisipela, flebite,
,

hemorróida, etc.
Rua Guilherme Weege,' n.O 34 - 1.° andar
Fone 72-2500 - Jaragtlá, do ,Sul - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JARAGUA TUR1MO AGeN.
CIA DE VIAGENS'

,

PROMOVE
Rio de Janeiro/Uh•. de paquetá/
Petrópolis e Aparecida do Norte.
Sà'ída dia 20 e chegada dia 24.06.
Excursão a Cidade da Criança, em
S. Bernardo do Campo e visita ao

play.center e slmba safari. Saída:
29.06' e retorno: 1'.-11.07.
Rua CeI. Proc. Gomes, de Oll
velra, 285 - Fene 72·0977 Telex

0474341 JGST - Jaraqué do Sul - SC., '

.
.

" Embratur-030090042j9

. 1

.�

SINDf�ATO DAS INDÚST�IAS DA ÀLI MENTAÇAO DE JARAGUÁ DO SUL
CGCMF 82738 543/0001-75
Assembléia Geral· Ordinária

. Edita'l' de Convocação
O presiderite da entidade supra, no .uso de suas atribuições estatutárias, convoca os as

sociados para participarem da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 28 do
eorrente mês de junho, -a partir das 1? horas,' no Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul, à Avenida GetWlio Vargas, 621, nesta. cidade, para deliberarem

o

sobre a seguinte
Q_RDEM DO DIA

01. Leitura, discussão e aprovação do Relatório da Diretoria, relativo ao exercício 1983;
Q2. Leitura, discussão e aprovação em votação secreta, do Balanço Financeiro relativo

ao exercfcio de 1983" encerrado a 31 ·de. dezembro de 1983;
03. Assuntos de Interesse geral do Sindica to. Não havendo quorum legal a hora acima

mencionada, para lnfcío des trabalhos em primeira convocação, a Assembléia reali
zar-se-á 1 (urna) hora após, em segunda convocação, com a presença de qualquer
número de associados. .

Jàrag�á do Sul, 06 de junho de 1984.
I

!o R0DOLFO HUFE�UESSLER - PRESIDENTÉ

01 ..Leitura, discussão e aprovação do Relatório da Diretoria, relativo ao exercício 1983;
02. Leitura/discussão e aprovação em votação secreta, do Balanço Financeiro relativo

ao exercíclc de. 1983, encerrado a 31 de dezembro de 1983; .

: 03. Assuntos de. interesse geral do Sindicato. Não havendo qucrum legal a hora acima
mencionada, pera' infeio dos trabalhos em primeira convocação, a Assembléia. rea
lizar-se-á 1 (uma) hora após, em segunda convocação, com a presença de qualquer
número de associados. .

Jaragúá do Sul, 06 de junho de 1984,

DORVAL MARCATTO - Presidente

.

. .' .

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁ1UO DE JARAGUÁ DO SU.L
·

C�ÇLMF' 83 1088.29/0001-30
'

AS$elTlbléia Geral Ordinária

,

"

,
,

o

'. Edital de Convocação
O presidente da entidade supra, no uso de SUêlS atribuições estatutárias, convoca. os as

t saciadas pare participarem da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 28 do
corrente mês -de junho, a partir das 18 horas, no Centro Empresarial de Jaraguá' do

� Sul, à. Avenida Getúlio Vargas, 621, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte
" .

. 'l-'
,

ORDEM DO DIA !

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS
E DE MATERlAL ELnRICO DE JARAGUÁ DO SUL

·

CGQjMF 83 151 ,?63j0001-08
. �ssembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
. Ovpresldente da entidade supra, no use de suas' atribuições estatutárias, convoca os as

seeledes para participarem da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se- no dia 28 do
corrente mês de junho, a partir das 18 horas, no Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul, à Avenida Getúlio Val'g�s, 621, nesta cidade, para deliberarem sobre a. seguinte

-

_

.

I. ,ORDEM DO DIA
,

01 � Leitura; discussão �. aprovação do Pela tÓrio da Diretoria, relativo ao exercfcio 1983;
02. Leitura, discussão e aprrovação em votação secreta, do Balanço' Financeiro relativo

80 exercfclo 'de 1983, encerrado em 31 de dezembro de 1983;
03. Assuntos de interesse geral -do Sindicato. Não havendo quorum legal a hora aci

ma rnencionada, para início dos trabalhas, em primeira convocação, a Assembléia
reellzar-se-é. 1 (uma) hera após, em segunda- convocação, com à presença de qual-
,guer número de esseeiedes. Jaraguá 'do Sul, 06 de junho de 1984.

EGGON JOÃO DA SILVA - Presidente

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

'0

Farmácia Paraná
Administrada por prófissionais farrraéêuticas formadas, com 10 anos de experiên
cia, sob a direção, de Neila Maria da Silva- CRF-1402jSC, filha de Jaragúá do Sul.

·

-'
.

AviaMento de receitas, medicamentos e perfumarias e os melhór'es preços da pra

·S." ,itãó ·actúi. Venhl conferi�t, -::- ,Man,te�o� convênios com 'Sindicatos. ",

Av." 'MaL Deodoro" n.O 1.771 (perto "di! '�Ponte do Vailatti), Fone 72-1689 - JS./SC.

\.
. '., "

f.l
li

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dooperbanena deverá ser

,

' recuperada
Uma comitiva integrada pelos deputados Octacflio

Pedro Ramos.e Nagib Zattar, pelo prefeito Albano Mel
chert e seu vl�e OÇ? /Ern�sto Weber, pelo presidente do
PDS de CoruP? Alvim Seidel, pelo presidente da Câma
r�, Ernest<;> Felipe Blunk, pelos secr�tários Vilson Kleinu
blo9. e Nélson �adalena (Agricultur,a e Fazenda), pelos
políticos L,UIZ Gomes.e Nílsón Bender, pelos representan
tes do� tres bancos credores, além de benenicultores de
Cor�pa e Garuva, prodL!tores e filiados da 'Cooperativa
Regional de Bananicultores de Santa Catarina - Cooper
banana, dispostos a soerguê-ta, estiveram em audiência
s�!'I.unda-fel ra con: o qovernedor ESperidião Amin; no . Pa
JªClO Santa ç�tar!,Qa; A Coope��an.ana está .em liquídação.
e�t9tall'!'lente matlv9,e na audlência procurou-se uma-se
luçao vl.ável para a sua, recuperação ,�c>nÔmica, hOie com
um dé_bl,to de cerca de Cr$ 360 milhões:

, A .alte�nativa encontrada, foi negociar junto ao Ban·
c� do B�a,sd, Bes� e Banco Naciqnal de Crédito Coopera.
�I�O a dívlda avaliada em Cr$ 360 milhões, pera que ela
s�!a reduz�d�a para no máximo e-s 250 milhões. Os 389
filiados creem. n� <;>btenção dos Cr$ 250 milhões com a
venda �o� petrtrnönío da Cooperbanane, estimado em Cr$
0100 .milh<;>.e.s, e outros Cr� 150 ,":lilhõe� iá qarantidos pe
�o Fmsoclal, com os ,quais a divida pogeria ser s'aldada
lunto aos credores. r ," �

,

O Govérnador. garaqtiu
'

çPoio' ilO reerguimento da
Cooperba�ana e elöÇI!ou a proposta de não deixar morrer,
por�m,. disse. que V�I. cobr-ªr' l,I_ma postura diferente da
nova dlretoqa, e� vista do que est� não foi, o primeiro
trope<;<?:.. As n�goclaçõ�� .�omeçaram no, mesmo dia, com
a reunlao que a co.ml�'v? manteve com o presidente do
B;esc, Carlos Passoni Junior" onde a cooperativa tem d(
Vida. de cen:a de' Cr$ 40 milhões. .

.Com Q. apoio qovernamental, os produtores podem
r.esplrar mals_ ,tra_nquilos,.haia vista que' as perspectivas
,d� recuper�çao saQ amplas e caso a mesmS volte a fun.
Clonar, serao formados aois 'qrupos, um em. Corüpá' e ou·
tro em Garuva, os dois, munic(pios que mais produzem
b�nanas em S�nta Catarina, das espécies' caturra e -mini
ca�. A produçao anual des_ses dois m_unicípios é de '100 '

mil ,ton�Jdas; ç:a'da' qual; segul;ldo o vice-prefeito de Co,
rupa, Oto Ernesto Weber, um dos maiores produtores
dq�t�o. •

.

,

'

AGRADECIMENTO E CONVITE PARA MISSA

,.t
'Paulo -'Pedrotti

Os familiares do, sempre 'lembradO
'ainda consternados 'coril à perda sofridã; comuni

cam o seu faleCimento ocórtidö dia 10 de
-

junhó, às
, 18h30, e, de público, externam' seus agradecimentos
aosparentes, amigos, e sonhecidos, aos que enviaram
flores e coroas ou acompanharam as cerimônias de
sepultamento daquele ente querido, no Cemitério de
_Ner:eú Ramos, Agràdecem também aos Padres Ántônio
e Aloísio, as Irmãs �de 'Nereu Ràmos e aos

'

Médicos
do Hospital S. José" às firmas Kohlbach Marcatto e

Câmara de Vereadores:,
"

No'ensejo, conVidam parentes, amigos e pess'oas
de suas' relações, para a missa de 7.°, Dia, a ser cel�
brada ne�t� sábà'do, dia 16, às 19 horas, ,na Igreja
N. Sra. do �osário, de Nereu Ramos.. Antecipam agra-
decimentos, '

'

.

Jaraguá 'do Sul, 13 de junho de 1984.

'Agência
'Cosmos de

1 Viagens ltda.
Não pelre 1.0 tempo, viajel Çonheça o Brasil e o.Mundo.
pela AG�NCIA, COSMOS. Passagens aéreas, rodoviáriás,
marítimas, programas especiais de férias, cruzeiros 'ma·
r(timos e passagens ,das Em1presas Catarinense, Itapemi·
ril1), Reunidas, Pluma, Penha e Santo Anjo da Guarcla.
Rua Antônio Tobias, 50 - 1.° andar - fones: 72-0520 e

72·1709 ''\ Tel.x 047-4-,230 ACV.....�.� J"".guá do Sul ..

\
Embratur 02714-OO-4_2.2 '

No próximo mês de ju
lho, será comemorado os lO!
anos do Movimento Emaús,
ne Diocese' dé Joinville. Em

[uiho de' 1974, o então vi

gário da Paróquia São Se-'
bastião, Padre Elemar Scheid
trouxe para Jaraguá do Sul
o curso de Emaú$; onde até'

hó]e funciona' o
.

'secrete
riado. Tal curso é reali'zado
à nível de Dioeese" quatro
vezes por ano _' dois mes-

,

cullnos e dois femininos
numa média de 55 jovens
por curso, durante três

,dias, onde o jovem tem

condições de parar para re>

fletir sobre sí próprlo, e são,
dadas a ele várias, opções
de escolha.

' .

"

Nesse primeiro decênio,'
2.100 jovens participaram
do Movimento Emaús, per
tencenteS' as cidades de B.

Velha, S. Francisco, Ara·,

quari, Joinville, Garuva,' C.

Alegre, S. Bento do Sul;' R.
Negrinho, . Cor'upá,' Schroe..
der, Guaram'irim e Jaraguá
do Sul. Os cursos são rea-.

lizados no Centro Shalon,
,em Nereu Ramos e 'ainda
este anO, no mês de ,seteAi.
bro, ,serão desenvolvidos 2
novos Emaús, ," de 13 'à 16,

�(masculino) 'e de 27' a 30
(feminino) .

'és de:z anos do Movi
mento

.

EmalJs na Diocese
vai ser comemorado no dia
8 de julho, no Sa'lão Cristo
Rei, em )araguá' do' Sul, a

partir das 7h45, para o

qual o secretariado espera
contar com a participação
de todos os emàuistas, que
deverão estabelecer contac·

tos, confirmando a sua

presença, até, .

o. dia 24, de
junho. O encontro será a

berto a todos' os emau(staSr

,

, n�o .i_m.f?or.tando se já 'sejam lhos., "pols . Q il'tlport�nte é:
. cesadcs ou se tenham fi- particípar" _;

"

:., \

- z)
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"l�ena�; cursos
, I-

�

.zem rea izaçao
<,A�Agência de Formação Profissional do

Sen'sc de Jaraguá do Sul tem abertas Ins
criç�',em sua sede, ne' Av. Getúlio Vargas,
621,;f(Jara vérios cursos a serem realizados
em junho e julho. Dias 25 e '26 deste mês,
o pl!efessor Siqueira Neto ministra um se

r'nil'látfG� para gerentes e. de 02 a 06 de [u
lho, �ursc de relações humanas com o ins·
trú,tor 'l1oão A. Gascho e no mesmo perfo
do, "ela manhã e à tarde, cursos' de vltrl-
.nlstazcom João Carros Moreira. Em' julho
ainda, .de 02 ' a 24, cursq de ernpecotedor
onmeal, com Lenira Pangratz, de 25/jü.,
nf1tfra,i31'3'Jiulho a mesma instrutora mlnls
tr�eurzSQIISobre operador de caixa e' de 16
a 2O,"'e: 4ulho, novo curso de relações.' hu
manes.scom João Gascho.

, ,,0$1 cursos já realizados pelo' Senac, de
congafämento de' alimentoj, relações huma

, nas \e teleduca�ão, somam 209, participantes
e os-refn' "realização, de artesan�to em tricÔ�'
artesanato em crochê, office-boy� atendente
de, ,sepermercado, repositor dé mercadorias,'
,dafi,(ógt:afo' copista e auxiliar dl'! escri,torio,
corrtani13 ,com. 150 treinandos, s,egundo o a

gentEt f'lrofessor João Beckhauser.

, agradecem sensibilitados as manlfestaçôes de cari-"
nho' e amizade, aos que enviaram flores e acompenhe
ram o féretro até o Cemitério Municipàl,. ao Padre, Mau
ríclo, enfim; a todos que de uma forma ou outra Se_

associaram ao pesar da família, por ocasião de seu fa
lecimento, ocorrido na madrugada de terça-feire.

"

Por tudo e para todos, O imorredouro agradeci-
mento dos enlutados.

.
,
,,'

Preserváçãcf do pat�imÂnio:' '�;
-

c� o óJ�jeÚvo ,çle reunir �s r�spc;n�á��is pel� polí-
,

' , lã', ..
tiq� de, pr,eservaçã,Q nqs âmbitos municipal, estadual e fé:

deral, çom o' objetivo ,de traça'r
_

prograrrías êoncretas é
' ; hUm.�da��o prestativo; 'ciltoHcõ 'fervo-

�de açijo imediata, �Iém de busci;l,r, u'ríir �,àtuar conflm� ", rúa,J Elel. dia 10, a vida terrena. Paulo

tamente em, prograrn�s específicos, está sendo real izatlo" Pedrotti/nàsceu em 1911, em Nova Trento,
desde oQtem,' na Câmara de' Vereadores de S,ão Francisco

fHho de:, Jacinto e Josefina Andriolli Pedrot·

do Sul, o �eminário ,'''Subsídios para 'uma Política de
" ti e.co�; 8 anos de idade· veio a Jaragúá
,do,�Sul, onde durante 3 anos residiu no Rio

Preservação do Patri,môniö Catar;nense"". promQção da

SCE1, através da "Fundáção -Catài'Í,oense de Cultura.
Molba Ei depois, em companhia dos pais,
mudou�se para Retorcida, hoje Nereu Ra·

. mOSt m,orando sempre na Tifa Terezinha.
;lAos 27 anos casou-se êom Otília Stino

ghen e ;tiveram 7 filhos (6 homens e 1 mo-
,

ça L�'àlém de 21 netos. Lutou para criar e

edu:tar;:a. família, pequena ,para ele, .mas
'grande' para nós. Sempre foi um homem
devoto il igreja e como tat, ajudou' a fun
dar. a magestosa Igreja N. Sra. d<;> Rosário,
,deJ'lIereu Ramos, onde por mais de 30 anos.

colabor:�u, fazendo o presépio nas festas na

ktabP�colocando as fitas na igreja, acen

aea€lo)lYelas, para as missas, ajudando o Pa
dre:iARtônio Echelmeyer nos batizados, co�

'I.()ndo,e,heiro nas missas, abrindo e fe�
chando"ia·s !,-ortas e janelas ,d" igreja.

'

·;CDL 'tem galeria' dos
ex-presidentes

'"1

I

,

A posse fes.tiva dOS, novos diretores do Clube de Di�
retores Lojtstas de Jereçué do Sul aconteceu na noite de

quarta-feire," no Clube Atlético Baependi, com a presença;
dös associados, 'esposas, ex-presidente e' convldados. Ao
entregar o cargo, Mauro Koch destacou o apoio recebido
dos companheiros de diretoria, dós demais associados e

da municipalidade, eo passo que'o novo presidente, 11-
',do Vargas, afirmou que a sua gestão será voltada ao

entrosamento e a união da classe é' reiterou apoio do'
.clube aos poderes constituídos.

','

, Pronunclerem-se também o prefeito DUrval Vasel e o'

'Superintendente da' F.lIndação "Catarinense êlê Cultura;' Udo
Wagner, este em nome dos ex-preside�tes.' Naqueia op,or�'
tunidade, o Prefeito Municipal. e o prjmeiro presidente
do CDL, Vict-or ZImmermann, inãugur�ram a galeria dos

ex-presidentes, que s'ão os segúirit��: ViCtor Zimmermann,
Luís 'Ferreira da Silva) Ewaldo Scnié,we, Aldo Piaiera, Ivo'
Ewaid; ,jafme Piazéril,: Bruno Breitháupt; ,Adolar ,Bertoli,
Ronaldo Koehntopp,' Udo Wagner, Luís AntoniQ Grub.ba,
Waldemar Behling,' Mário Papp, Rufino Schuiz e Mauro

� Koch. Após as·' soreniclades segUiu-se O jahtar:

,Troco�'
Estou trocando um' tetefone de Guaramlrim (73-0332)
por um de Jaragúá do Su,l (residencial). Jntormaçõ,es
com PELLIN, pelo fone 72-0988.

Faleceu,
\4:�aulo Pedtottl

t'�
>

.

Agradeci,mento,,','
Avó�, pais, irmãos e demais parentes do querido

e inesquecível ,

Edson Manoel Kusz

, ' Dos Jornais do Estado
Junho/84 --..

" ,

Você sabia? Apenas em janeiro de' 1978 havia nas- ,

cido uma crlançe em cada urh dos continentes do mun

do. O' últlmo,deles foi (i' Antártica, com o nascimento -de

ÉIi1í1io, Marco Palma, em uma, base militer argentina.
,

O ,JuizC!) de Pequenas Causas já está funcionando. O
Coordenador do 6rglo, Juiz de Direito Walter Ziguelli' ex
plicou ,como funciona o novo sistema: - O interessado
�everá compareçe" a

.

uma sala' do' andar térreo do TJ,
ohde J�rmulará sua queixI' I um funcjonário que preeil
çherá ,um formu16rlo:' feito Isso, a' oútra part, envolvida
sera comuf!icadl, atrivés d. correspondência, para que
compareça a uma sessão de Conciliação e Arbitramento,
-que,: strá marcada para ii ,semana posterior.. Com base

nas,versões será mlrclda a sessão., sempre no perfodo,
noturno, objetlv�mdo permitir a presença das partes. Na

priméira sessão será feita uma tentativa de aco�i mas,
se não for' possfv�1 será tomadá por arbitramento, com

força de senten.ça, judiçial.
,

Em nome do POS, o senador Guilherme Palmeira

(ÀL) foi .0 primeiro parlamentar a homenagear Teotônio
,Vi,Héla. Dis�e que a nação brasileira ainda precisava do,

J'eterno senador da República", porque, conforme frisou,
",ainda existe ,muno "boi brabo" nos matagais da intole·

, rânÇjp, da intransig�ncia� da auto.suficiência das negoc;ia
ç-oes peca'minosas,e, pers9nafistas, a bloquear" os cami

nhQs ,da paz e da cor/;órdia".
�
Os '69 ,Senadores da 'R.pú�licil gastam por mês de te·

Jéfone CrS' 34 milhões, 694 miL e 1-96 cruzelr,os. ,A quan
tia; dividida proporciomi'1mente entre os Senadores, dá
uma média de gasto, de CrS 492 mil cruzeiros .m�nsais.
para cada um, deles. Ligam para onde querem e para onde

, entenderem, 'a qualquer hora do dia e da noite.

'Ö'tapecei:ro Almir Tireil.i, 'que é natural do Maranhão
e�contra algumas, das, razões que poderiam ter motivado

Q ,.Bamerind.us a ,agra�ecer os nordestinos que vieram pa
ra a Ilha "de' San,ta Catarrna, conforme comerêÍ<l.f em exi

bição 'nos' c�nais locais: 1) Dos 142 Governador�s de Sta.

CatarI�a �m 243 anos,' vinte foram- "nordestinos, '6u seja:
5 cear;enses, 9 pernfln:tl::>ucano�, 3 baianos, um paraense, e

dQis" corrterrâneos do Maranhão. O Antonio Bulcão Vianna
e até um Esperidião 'que não era Amin mas era Barros

Pi:mentel, pernambvcano.
'

.

Os 9u�tro primeiros suplentes de vereador do PDS e

PMDB da Capital mar�aram: um encontro na Assembleia
Legislativa e mantiverain' contato com deputados de am-'

,bos o� partidos, tratando da aprovação da emenda consti
tucional que reduz de 12,0 para,60 dia.: o prazo de licen

ça dos vereadores catarinenses.' Com isso, tornar-se-ia
mais a�essível aos suplentes o gostinho temporário de
sentar r1a cadeira legislativa, hipótese que, com a atual,

legislação, está tão distante q,uanto o pico do Himalaia.
NR.: Este semanário já está careca de reclamar provi.
dências dos edis jaraguaenses, que fazem ouvidos ,mou·

coso 9deito é os"iuplentes"H mexerem, mandandQ abai
xo assinados aos seus deputados. E rezar pra que os efe

�!vos ,deix,m de ser pão durós. Afinal, foi com seus su

{r.ágios que os últimos dois de cada partido entraram na

gaiola de ouro. Solidaried"de, companheiros!
,

'Depois de ter feito um levantamento que apontou a

ameaça de desemprego ele: 60% 'dos 10 mil profissionais,
da área no' Estado éaso se'ja aprovado o estatuto da m.i�
cro empresa proposto pelo Governo, o 'sindicato dos con·

tabilistas da Bahia enviou docurnento a todos os paria
m�ntares baianos no Senado e ,n'a Câmara Federal rei
vi:ndicando a rejeiç.ão' c.lo' pro�éto nos termos. propostos.
O sindicato defende, 'iuntó aos políticos 'das bancadas do
PDS e do PMDB, a eliminação do artigo '16 do projeto
do est,atútó. Por el�, a micro empresa fica di,spensada de

éscrítu�açãq c;:ontábil e fiScal, ficando obrigada exclusiva
mente â màr:'ter arquivada a d9cumentação relativa aos

r:legpçios em q�e tiver -p�a'rticipação. NR.:' Este semanário
já se manifestou num caso acontecido aqui na terrá, on

de,.!=erto fiscal, comandava li campanha pela dispensa do
contabilista. Ao que noS consta 'Os contabilistas n'So se
.mexer�m; o sindiCato, idem e o' Conselho Regional tam�

bem não se pronunciou, parecel'ldo, que os 'profissio,nais
E)st,ão"ganhando muito bem· e dispensam as quireras.' Tá
na· horâ da e�çla' de Comércio São' Llfíz também' se ma

nif�stàd formar profissionais' pra 'exércer o que?

OS 50, ANOS DE ,COMARCA '

'

OS'::S,�rven�uários dà Justiça' (III)
Çontinuaç�o

. '"

Esérivão de Paz. Interino da Sede da Comarca: Irene "Pedri .�' ..
'

11.04.1�47; I rene Pe

dri Günther ... '; 13:08.1956. Oficial Maiordo Offcio do Registro C'ivil: Margot Adé.lia
, Gruba "; : " '19.0L1968. Avaliador Privativo da Fazenda E�tadual: Acioli Hugo Duarfe
Sant'Ana .... 14.05.1934. Avaliador Júdicial d.'Comarca: RainerWiele_.. 18:04·1962.
Interprete Judicial da COmarca: Emílio Piazera , ... 15.05.1934. 'Intérprete Judicial da
COmarca: (nomeados' P9r Portaria) Francisco Fischer'.: .. 10:12.1934; Rodolfo Gu'i

I'h�rme ,Emmendoerfer .... 02.10.1935; Amadeus Mahfud .; .. lÓ:0L1946. In:térpre
te Jurament,ado da Coma�ca: (ato do Goveverno)' Rodolfo G. El11mendoerfer .... 17.

10:1936 -.- eTradutor Público - nomeado em '

.... 31.0U944.1.o Contador do Juí·
zO: (norneado por Portaria) Armando Du tra. Contador do Juizo de Direito: (ato do

Governo) Oswaldo Borges .... 20.01.1956 - 25.05.1956: Contadôr, do 'Juiz: (nö
Oleados por Portaria) 'Angelo Piazera :- Francis�c Fischer Jr. � Amadeus Mahfud
_;_ João Mathias - Adolpho Mahfud - H 090 de, Mo�aes ,�' Bruno Winter. Depositá
rio Público:>(atodo Governo) João Emmendoerfer .... 12.09.1945; Odilon de OliveJ
ra Motta. :,", Q3.11.1,961 - 08.01.1965. (Nomeados �or ,P�rta!ia do Juízo) Walde-'
mar Grubba .. 11:06.1934; Arnaldo Krueger ... 11.10.1935 e tato<do Gpverno) em

" 17.1O.'1?3pi ,Aroldo Schulz 13.5.69. Oficiais de Jvstiça:"(nomeaoo-s por Porta

ria) Joã<? �r,axa,Gonçalve� (T.O) ......•• 17.05.1934 - 22.06,1934; Álvaro Pinhe;'rö
.. :. (2.°) .... 22.06.1984; 'Ivo Vargas14.03.1974; RobertQ,João Dal Bello, .... '

11.09.1978; Amaur� Schql�ti . 11.09.1978;Jorge Andrade '

.... 1'9.12.1'979; Luiz' Adal
berto de Mattos 27.0l.1982. 'continua'

,

oNo dia 10.06.1984, dia do seu' faleci;
mehto,'.Paulo' ajudou o Padre AntÔnio ap6s,
a santa>missa a fazer sete batizados e pela
úitima "vez, como de costume, fechou a

igreja ;�; depois de se despedil/ do sacerdo.
te" por:; duas vezes, recebeu a bênção habi-
,tllal]çpedindo ainda o que deveria fazer, re

cebendo,;; come resposta, que continuasse
nesse <caminho, seguindo, então" à sua ca

sa E)�de no dia de Espírito Santo, às 18h30,
faleceu::....

'

::ôroda a comunidade a quem tantos ano�
serviu, e a família chora a sua ausência,

m5"I1Rã rezaremos hoje e sempre juntos
pOT"..vO�... (Seu filhO, Pedro João Ptdrotti).
"Os. ,

CAMA! .

DO ciNEMA
.

oNo Cine Jaragua, de sábado à quinta
felrà,,20h15, liA Menina é o Ca"8'IO" e do
mIngo�j em matinê, "Reérutas di Pesada".

,

EDITAL

,AUREA MULLER GRUBBA, Tabeliã Designada de 't'!Q
tas e Oficiál de Protestos de Títulos da Comarca de Ja�

ragu� do Sul, Estaclo ,de Santa Catarina, na forma da,
lei, etc •. '. ,

' ,

,

.. Faz sa�er a.todos quantos este edital virem que.
, se �cham neste Cartório para·,protestos os títulos contra:

,

ANTONI<? SPEZIA" R.,ua Guaramirim, s/n, nesta., BERTA

,GLATZ BAECHTOLD, Rio Cerro I" s/n, nesta .. CAR,LOS
ALBERTO SCHULZE" Rua Preso Epitácio Pessoa, 111,
apto. 36, nesta. CARLOS CUNHA, Rua Venancio da Sn·
va Porto, s/n,' nesta. DONALDO' WALDEMAR KRUGER,
Estrada Três Reis, �/n, Corupá. EGON ENGELMANN,
Estrada Bananal do Sul, s/n, Guaramirim. GERALDO

DRAE�ER, Rua Vila Lenzi, nesta. IRACEMA COSTA, Av.
Maf.;j)e'ódoró, 's!n,; nesta. IVANOR HINTZ, ' Rua J�in· '

ville, 2.282, nesta. 10NE TERESJNHA ROSA, Rua Jorge
'L�ceÍ"da, 215, Corupá. RENÂTO LESCOWIC�, Rua Ber.,
tha Weegei 49, nesta� WALDEMIRO MINATTI, Estrada'

Nova, 's/n, Corupá.
"

,

,

e,' como os ditos devedores não foram encontrados
e 6U se 'recusaram a aceitar a devida intimaç&d, faz por
intermédio do presente, edital para que os mesmos GOm

pare.çam neste Cartório, na, Rua Artur Müller, 78, no

pr.azo da lei. a fim de liquidar o seu' débito ou então
dar razãQ por que nãCil o· faz, sob pena de ser,em os referi
dos títulos protestadps na forma ,da lei, etc;.

nsl, Jaragl,JéÍ do Sul, 14 ,de junho de 1984.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Tabêl'iã Designada de:' Notas e Oficial de Protestos

de Títulos da ComarCa de Jaraguá ,do Sul.

I·_..,- .....---_----_-·

Estado de Santa Catarina
Pref,itu.ra,Municipal de laraguá do 'Sul

LEI N.o 962/84 .
"

Denomina" via púbHca.
?
"

'. _� p;EFElrb' MUNICIP�L :bE' J�RÀGtlÁ
no uso, de suas ,atribuições,

- FAZ SABER a todos �'� hapitantes de�te M,unidpio,
que "a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona

a ,segvinte Lei:

DO SUL,.'

Art. 1.c -- A rua abaixo relacionada local�zada
no perímetro -Urbano de Jaraguá ; do Sul, fica assim

denom'inada:

, RUA
N.<> 345

NOME
Guilherme Dan�er

""•• '1"

,Art. 2.° - Esta Lei ,entrára>em vigo.r n� datp de
sua pubHcação, revogadas, as,.disposições em contrá

rio. ','

Jaraguá do Sul, 12 �e junho de 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito MuniCipal

IVO KONELL
�e'cret;° de Administração e Finanças.
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A
. política internacional

de vez em quando, também
tem o hábito de freqüentar
esta coluna, pelo inusitado
do acontecimento. "

No dia 6 de junho come

morou-Se o 40.C/ ano do de
sembarque nà Normandia, a

regiãO francesa' que abriu
uma "frente ocidental" na

guerra contra a Nemanha
nazista.

�

Em diversos cemitérios
ao longo de Costa Normen
da, os Presidentes François
Mi.tterrand, da Frença, Ro
nald Reagan, dos EE.UU.; a

Rainha I:lizabeth II, 'da-In
glaterra, seu marido, o Du

que de ,Edinbourgh� e o La.
Ministro 'canadense Pierre
Elliot . Trudeau, prestaram
homenagem aos soldados de
seus países que morreram
no desembarque de 6 de
junho de 1944 e' semanas
seguintes, somando-se nas

dunas da praia a Rainha
Beatriz, da Holanda,' o Rei
Olavo, da Noruega, o, Rei
Balduino, da Bélgi.ca e o

Grão Duque Juan 'de Lu
xemburqo,

Data que, pelo horror à
guerra devia ser esquecido,
mas' que foi comemorado
com pompa.. em contrapo
sição ao' pensamento cata
rinense de não 'assinalar a

passagem da data da maior
cheia do 'século em SC e,
de resto, no Sul' do país,
em julho de 1983 ..

Além do pensamento di
verso do bresileiro, ainda
deixaram um saldo cons
trangedor por que não -ho
menagearam o soldado. ale
mão que é,'tão bom ou bra
vo que qualquer soldado de
qualquer pátria, como dei
xaram de fóra o governo
da Alemanha Ocidental, s�
lida' aliada de :Washington;
a Alemanha Orientai, leal a

Politica, Políticos; Folclore &.Cía,
Moscou e a URSS.
Helmuth Kohl, chanceler

alemão federal,
.

em . entre.
.

vista, disse que não via ra-
.

. ,

zêo para' ql,)e seu Governo
comemorasse o aniversário,
mas' a sua exclusão provo
cou m�1 estar em vários se

.tores alemães contrários a

qualquer idéia de que Seu

país paga ainda os crimes
do regime nazista.

O jornal "Bild em Sonn
tag" lamentou que "os al�
mães, os aliados mais leais
da ÓTAN, durante' 30 anos,
foram delxedos de forà".

O 9r:'gão oficiai do Parti
do Comunista da Alemanha'
Oriental,' "Neues Deutsch
land", afirma

_ que o "Dia
D" tem. pouco significado
já que com as vitóriàs do
Exército Vermelho foi for
jado o resultado da guerra
contra o nazlsmo".

Nesta onda de merrlfestà-
.

.ções que fazem 'os alemães
voltar' a reviver as angús
tias dá derrota que provo
cou

.

a queda do muro do
Atlântico de Adolf Hitler e

. seu poiteri8r 'resgate. do na

zismo, entra o longo artigo
assinado pelo'mejor . gene
ral 'alemão oriental, Rei
nhard ,Bruehl, em que afir
ma que os Estados Unldos
e a Grã Bretanha retarda
ram na abertura da segunCIa '

frente e insiste' que os alia-.
dos atacaram só porque te
miam que uma vitória so

litária da União Soviética
aumentasse ainda mais sua

imagem, já grande, nos pa-í-
.

Ses ocupados 'pelos nazis
tas.

E reaparece um, esprao
que salvou o "Oia D"._
Conta o ."TheMail of

Sunday" que ...a descoberta

Dia dá Iíberdade de

, de um lendário espião du
plo espanhol; Juan' Pujol
Garcia, conhecido como

"Garbo" pelos aliados e co

mo "Arabel" pelos alemães
que operava na África, da-

. do como morto desde 1956;
vitima de malária, foi .des
coberto em um país na A

mérica do Sul, onde vive
aos 72 enos.

"The Mail" e Garcia res

pondem que "Arabel", con
seguiu convencer Hitler e o

alto comando alemão de

que o desembarque na Nor
mandia seria apenas uma

operação de despiste e que
o ataque de fato ocorreria
em Calais, também na Fran

ça, a 350. quilômetros, 'de
dlstâncla. Convencidos dis

to, os nazistas teriam reti

rado da Normandia cinco

divisões de infantaria e 2
divisões de tanques "Pan
zer", facilitando o êxito do
desembarque aliado, do
qual tomaram parte norte

americanos, britânicos;, ca

nadenses e franceses. -,

Este o quadro de uma o�

peração militar na Europa,
não obstante transcorridos
40 anos, ainda desperta
contradições entre os 'anti
gos· aliados que hoje se a-

. cham alinhados em diferen
tes alianças.
Até o querido dr. Sebas-

.

tião não concorda com 9'
dia 8 de maio de 1945, co-

.rno o 'fim da ..2ê1. Guerra
Mu.ndial· como' quer certa

publicação, pois, vê nesse

episódio a paralização de
um teatro de guerra, en

quanto no oriente a guerra

mundial se desénvolvia por
mals alguns meses, que Só
as desalmadas bombas so

bre Hiroshima e Nagasaki
silenciou.
- De se respeitar as opi
niões ..
Como a que expendeu 'o

jornalista Justiano BOrba,
recentemente:

"Em julho de 1945, ven

cida a Alemanha, os quatro'
grandes (Truman, pelos Es
tados Unidos, Stalin, pela.
lJ,RSS, Churchill, pela Ing'la-

. terq:l, e De Gaulle, pi Fran
-

ça) reuniram-se no castelo
de Cecillenhof, em Potsdam,
para discutir o. futuro ini

migo comum. Alguém su

geriu que se convidasse tarn

bém o Papa, a fim de que
partiçipasse .

das neçocia-
.

ções.
.- E quantas divisões tem.
o Papa? - Perguntou Sta

lIn", Evi Sinsval - Jun/84'

•

. Imprensa _

Semana passada a Assem-. condern a vocação autorltés
bléia Legislativa comemo- ria. dentro de si ao conde-
rou, como de resto o País, nar os yeíç:ulo$ de cornunl-
o dia da liberdade de im� cação "quando. determinada
prensa. O jornalista Marei- notícia não é do seu agra.
lia Medeiros Filho, cOnvi- do. Há potíticcs que não
dado pelo presidente Julio se cansem de alardear sues

César ressaltou em canden- convicções democrétlcas, nas>
tes palavras o avanço da rnanlfesteções ,de retórica
liberdade de imprensa. A de superfície, mas que n�o
manifestação vem a calhar se'pejam de pedir a cabeça

. com determinados figurões de. editores' e jornalistas".
locais que costumam fa�et. 6 [ornaljste conclulu dlzen-
valer o seu poder' econôrnl- do. que lia liberdade de �r·
co quando lê o que não IhÉ) rar, só existe para quem é

agrada. Lembrou O [orne- livre para acertar, e reside
lista uma entre muitas proi-' aí a virtude ma'ior da. liber.
bições, uma ridícula con- dade de imprensa, pois 50-.
tradição de quem sempre mente através dele jôrnài·�.
comandou. Diz Marcílio a' e jornalistas podem se lan�
certa altura: 1/

••• muitos çi!r �Oc'iIos os dias à busca
homens públicos,

. embora incessante da verdade".
�� dizendo democrétlcc, es-

.. '.

..

-/

I

.BEse ki'
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Rua Donaldo Gehring: 120 - Fon� 72-0808 - Jguá. do SU\

Para o Dia dos Namorádos
as melhores sugestões para presentes es'tão na JOALHE
RIA A PÉROLA, que realçam o seu requinte e 150m gos
to. Peças de joalheria, decoração, objetos em prata, cris
tal e porcelana e mclto mais na PÉROLA. Em anexo, a

ÓTICA MODERNA.
'

Joalheria'A Pérola
ÓTICA MODERNA �

Rua Reinoldo Rau, 289 - Fone 72-1823

Escandinavia a nova opção. Copenhagem com 30% de

desconto, na tarifa ponto a ponto. Consulte o seu agen-
te de viagem ou ,a,

_'

I/S/IS
.

SOItf'/'''tff#HMMIlUIII'
NÓRDICA REPRESENTAÇÕES

Rua Padre Jacobs, n ..
o 23 - Fone 22-8477 - Blumenau

Instaladora Elétrica
C ON T:I Ltda.
Rua iGuliherme leeae, lU - fone: 12-8091

CONf"'IRA A HIsrrÓI�IA ... --

... HÁ 40 ANOS

--

- Era eleita a diretoria do Clube Ai
moré, para o 'ano social 44/45: Presiden.
.te de Honra _.;.. Ney Franco; Presidente
- Ten. Leol:1idas C. Herbst�r (reeleito);
Vice dito - Waldemár Grubba; Orado.. .

res
,

- 'Mário' Tavares (r�eito,), e dr.
Príamo Ferreira do Amaral; Conselho Fis
cal - dr. Waldemiro Mazurechen, Os.
,valido Buch e ' Bernardo Grubba Junior.
Para o cargo de Tesoureiro era convidado
o sr. Luiz Gomes (o Lula jaraguaen�) e

para. Secretário o sr. Oscar Meister,' f'l-'
turo vereador pelo prB.,O patrimônio, fí.
sico, social e cultural. entre os anos '60'
e 70, foi incorporado ao Club� Atlé,ic,o
Baependi. Os hítegrantes da diretoria a

cima, eeuparam os cargos mais importan-·
tes nesta cidade. Foram gente à beça. Até
acirrados adversários' (não inimigos, ve

jam bem!), coisa qUe mais deu aq�i.� A
evel)tual divisão de opiniões foi a arga
massa do monoUtico fundamento em

'

que
está assentada a' prQsperidade e o bem

:

estar de hoje. Concordam? Eles cumpri.'
ram com o seu deverl Nada se' perdeu.
Tudo se transfermeu. Assim' como a pré
diga e sábia mãe Natureza exige para sua -

per�ne .

existência.
"

géHca Luterarla de Jaraguá. Na década de
setenta.

,

- Em começos de junho apareciam
possantes máquinas em Corupá, daquelas
para trabalhar em construção de estra

das. Eram as máquinas que dariam nessa

frente de traj)alho, inicio à construção
da ,Estrada São Bento-Corupá. O asfalto
já' .

chegou até' o' vizinho múnicíplo. Mas

falta. completar uns po"cos 30 qullême
tros para se transformar na estrada alt·
mentadora dó éorredor de exportação em

direção à São Chico do Sul. O Comen

dado!" Alvim Seidel,�a sentinela. indormi
da ·da .antiga Hansa, continua a sua pere
grinação em busca 'da pavimentação as

f"lica daquele resto de' rodovia. E tem

a nossa solldariedadà num momento em

que m,,�tos falam e poucos resolvem.

... HÁ 20 ANOS-

." "
_. �,;��râ'ld9 Márquardt, assim exigia�

a nacionalização se chamasse Gerhard Ar
thur Marqwardt o ex-presidente da ACIJ,
filho de- Oswaldo,' indus.trià,1 " piemeiro, da
hoje lamentavelmente f�lida Textil Cyrus
S.A. e. pai de Olavo, atual Chefe de Ga�
blnete do Prefei·to Durval Vasel.. Geraldo
era designado para dar seu concur�o na

H. Jordan' S.A. - Com. e Ind., em, Je
inville. O Presidente de Honra da Asso

.ciação Atiética' Baependi era homenagea.
do com um beJo diScurso proferido

-

pelo
1:0 secretário, João de Souza.

... HÁ -30 ANOS

- O dr. Parísio' Cidade, sob sua dl-

reção e responsabilidade, como bom mé
Aico, já �ita'fa" o seu ]5.0 número do
"Jornal- de Barra Velha" _,. ,o jornal das
praias �, que se desenhava no jornal

: preferido ��s I"ndils p)"ilias catarin�nses,
das .quais ele mesmo grande admirador.

- O "Diário de Notícias" da Gua

nabara era enviado pelo hoje finado Co
mandante. Jo�é Francisco cfe Paula Ra

'mq$[ n�s�o leitor no Rio,. E' uma nota

quente:. "CONHI;ÇA AS BRs -::- BR..6 � ,

Rio�Sant'õs Joiriville (Pelo litoral). Suá
extensão totai ser� de 834 Km., Ugando
Ó' Rio a S�ntos e Joinville, em Santa Ca

tarina, na' denominada "Estrada do Tu
rismo":

.. '

Max Heepfner, presidente e Lourinor
Seiffert, secretário, ela Soco Atiradores
Progresso, convidavam os sócios para
uma Assembléia Geral Ordinária. Teriam

que deliberar sobre a prestação de con

tas e a eleição da nova diretoria. Durãn.
te muitos anos foi a mals àtuante asso-

,ciação esportiva de tiro, que chegóu .

a

'amealhar significativo patrimônio. Súbita
mente a-casa desmoronou. O desinteresse,

, depois de áureos movimentos, tomou een
ta de sua grande maioria. Fechado duran�
te muito tempo, os sobreviventes, num

belo gesto, _
trarisferiram o patrimônio ff.

sico para as, obras da Comunidade Evan·

... HÁ 10 ANOS

- MiUtão Augusto, auter de "Histó
rias de um rio" publicava Carta Aberta
à

_
Senhora Helena Jourdan Ruiz. Suas

crônicas, certa vez, arranharem asensi·
bllidade da filha do fundador Emílio Car
los Jourdan' e ela manifestou a SUa des
conformidad.e. Apenas um mal entendido
que foi logo sanado. Afinal, todos que
riam a verdade dos fatos. Militão refere- -

se às suas crônicas, que "são apenas um

ensaio parr um livro que quero compôr
às vésperas do centenário de fundação da
cidade#. QuanClo sua mãe partiu pará
nunca mais voltar despediu-.se de minha
mãe (com menos de 10 anos na época),
que estava à beira do, rio e deixou re

romendações para minha avó. Creio que
agora' a Senhora 'deve estar mais satis-

,

feita, não?" Onde estariam esses ensaios

que o centenário de Jaraguá d� Sul não

registrou em -forma de livro?

, Vá na Loja do' Guarda-Pó,
onde você encontra aventais, jalecos, ,macacões, camisas, calças brencas e pretas, pa
letós de: garçon e mais toda linha de unlformes para [ndüstrles, hotéis e supermerca-
dos. " ,

Rua Padre Jacobs, n.O 23 - Fone 22.8477 ein BII:J";enaú e Rua do Príncipe, n.O 789
Telefone 33-5660 - em Jolnvllle.

\...
" '",
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RE�OJOARIA AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

[ölas, r�lógiQs, violões" .troféus,
medalhas e arti��s, de prataria estão na

'

RÊLOJOARIA�- AVENIDA

Na Marechal'e na Getúlio' Vargas

I' COMERCIAI.. FLQRIANI
Revenda .e assistência técnica Sharp � Dismac.

Todá linha de máquinas da escrever .

Olivetti e máquinas usadas Olivetti e Remlnçton, com �

garantia, Acessórios em geral e :

oficina de máquinas de escrltörlo e de
relógios de ponto Rod-Bel..

Venâncio d� Silva Porto, 331 ;..... Fone 72.1492

- FUNILARIA :JARAGUA
.

LTDA.

Calhas para todas 'as finalidades. Faça-nos
. urra visita. Estamos: errí .. condiçõe� .; /

, de etendê-Ios
'

eflclentemente,

Rua Felipe Schmidt, 21.9 -- Telefone 72·044'

TER.�API..ENAGEM VA�GASServiços de terraplenagem e aterros
.

c>

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto, para todas as' obras.

Censo I te-nós!

Rua JoinviJIe, 1.016 .;_ Telefone 72.1101

A moda certa em roupas e calçados está na
CINDERELA. Vlsta-sa bem com a

moda outono-ilwerno da
CINDERELA

Veste bem. A moda certa,' na Getúlio Vargas
.

.

e na Emílio Jourdan.

.

LANZNASTER ...:_ O SEU' RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões;' troféus, medalhas e

artigos finos para 'presentes em todas

as ccaslões,

lANZNASTf;R :fica na MaL Deodoro, 364 - fone 72-1267

MARCHALL
'

,POLIMENTOS

Lavação, polimento, teto e· estofamentos,
limpeza de 'carros, em geral.

Avenida Getúlio' Va'rgas� 210

Baterias novas,,� usadas, ',recondicionamentos,
recargas, e 'conserttos em geral.

Rua CeI. Procóple Gomes de Qliveira 227, Fone 72-0363
I

Jaragu:á do· Svrl .._ SC.

Estado de Santa CatarÍl,a
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

'DEC;RÉTO N.o 959/84
'Cria a Comissão Muniçipal de Saúde
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAßUÁ DO SUL, no uso das' atribuições' que

lhe são ccnferidas -atrsvés do Item XXIX, do Art, 70 da Lei Complementar N." 5, de
26 de novembro. de 1975;

,

DECRETA:

Art. 1.0:_ Fica criada a Comissão Municipal. de Saúde que terá'. a segllinte
composição:

- Representante da Câmara de Vereadores
- Representante do INAMPS.

.

_;_ Diretor do SAMAE. ,

.

- Secretáriô do Bem Estar Social.
---' Representante da Igreja.
�- Representante do'MOBRAL.

., .

.

- Representante da Secretaria da Educação.. .' .

- Representante da ACARESC.
.

-::-' Representante da Associação COmercial e Industrial - ACUSo
- Representante do Sindicato des Trabalhadores Rurais.

-:- Representante da Associação B rasi lei ra de Odontologia - Sub-seção Regio-
nal de Jaraguá do Sul.

- Representante da Regional Médica de Jaraguá do Sul.
- 'Representante da LBA.

.

,
.

Parágrafo único - Outros membros poderão ser convocados de acordo com

a necessldade,
_ '

�
Art. 2." ,,_;... Cabe à Comissão Municipal de Saúde coordenar toda a programa-

ção municipal de saúde, 'especialmente no que' se. refere ao planejamento integrado in- ,

terlnstltucional e ao acompanhamento e ava liação da execução das programações.
Art. 3.0 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

'

revoga
das ás disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 04 de junho de 1984.

II
I,

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Secret,? de Adrninlstração e Finanças

. COMPRE UMA HONOA EM MOTO SCHROEDER E .ECONOMIZE. G�SOLINA E DINHEI

RO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTOS E A NOSSA LINHA DE PRO.

DUTOS. TEMOS TAMBÉM À' VENDA MOTOS USADAS.

Revendedor
.

Au�orizado

,RONDA

Entre noMonza4 portas poraqui.·
. EI.eldaerfer Comércio
�I Verculls lida.·

COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SAO Lt!JIZ E 'CONHEÇA
OS NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTO·
JARDIM SAO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO

JARAGUÁ ESQUERDO. '

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
MARCÃTTO LTOA.·

.

. CRECI·093'. 11�' REGIAO
Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72·1136

.

�-------------------------------------�.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SEGUNDONA: RIO CERRO VI;NCE 1.- TURNO - O Rio,
Cerro Futebol Clube, sagrou-se domingo vencedor ,do pri
meiro turno do Campeonato da 2a. Divisão da Liga Ja

raguaense de Futebol, ao derrotar a Vitória, 5 a 3, em

partida arbitrada por Ivo Aldrovandi -, Nas
.

demals . parti
das, Grêmio Garibaldi 2xl Ponte Preta teve Tibério Stuy
no apito e' Juventude 2��1 XV de Novembro foi dirigido
por Waldemar Vieira. Cdo, estes resultados, a classifica

ção final do primeiro turno é esta: Rio Cerro 9, Juven
tude e XV de Novembro 6, Grêmio Garibaldi 5,. Vitória
4 e Ponte Preta O ponto. O turno começa já neste do

mingo, dia 17, com os jogos Ponte Preta x Rio Cerro,'
Vitória x Juventude e Grêmio Garibaldi x XV· de Nov.,

, Com relação a Liga, ainda, estão abertas .até o final
deste mês, inscrições pera o curso de árbitros, bändeí
ras e mesários, a ser ministrado em julho, pelo diretor
do departamento de árbitros, Waldemar Vieira. Interesse-

dos devem contactar com o próprio. ........
COPA UNIBAN,CO, BASTANTE MOTIVADA - Foi lnl

dado dia 8 o' segundo turno da Copa Unibanco de Fu

tebol de Salão, da LJFS, rodada onde a então invicta Ja-.

raguá Fabril perdeu para a AABB, por 5 a 3. Nos de
mais jogos, Coneza 2x9 Urbano e Mirtes 2x2 Wiest e a

classificação, até então, era esta: Urbano 14, Fabril 13,
Mirtes 11, AABB 7, Weg 6, Wiest 5, Breithaupt 4 e Co
neza 2 pontos. Óntem à noite (dia 15), jogaram no

"Artur Müller" Weg x Breithaupt, AABB x Wiest e Jara

guá Fabril 1< Urbano e no die, 19, jogarão -às 19h - Fa-

_bril x Wiest, Mirtes x Weg e. Coneza x Breithaupt. às.
20h15 e 21 h30, respectivamente. ,

Por outro lado, começou sábado; na AABB, o Cam

peonato Citadino Juvenil desta temporede. apresentando
os resultados Jaraguá Fabril 4x4 Breithaupt, Arweg 1 x2

Wiest e Urbano 3x5 Mirtes. A segunda rodada, na tarde
deste sábado, dia 16, marca Wie�t x Urbano, Mirtes x

Fabril e Breithaupt x Arweg.
CERTAME VARZEANO PROSSEGUE, NO ·BAEPENDI ,_.

Canarinho 3xl Astronauta, .Malvice l xü São Paulo, Jara-'

guá OxO Atlântide, Figueirense Oxl Santa Luzia, Afa Ox5

Pinheiros, Cattonl OxO Fluminense e Pinguela OxO Rio Mp
lha foram es resultados de domingo, pela 2a. rodada das:
Chaves Azyl e Vermelha, do 2.0 Campeonato Municipal de'
Futebol Yar.zeano, .c:lisp�tada no Baependi. Santa Luzia e;

Mé�lv:ce, com 4 pontos, são os líderes da "Azul ", sequin-'
dn·,a� Jaraguá com 3., .Figueirense e Canarinho 2, Atlên-.
tida 1, S. Paulo e Astron.auta O; na "Vermelha", Plnque-:
Ia tem 3, Supermercado .' Lenzi, Pinheiros, Rio. Molha e

.cattoni .2, Fluminense 1 e Afa O ponto. O campeonato!
continua neste d,ia 17, no Baependi, com jpgos (leias.
Chaves Verde',..e Amarela, terceira rodada:' Ind. Reunidas
x Corinthians, Faculdade' x Viracopos, Arsepum x Portu-;
glJesa, Vila Baependi ,x Vila Olímpico, Radar x Vitör[a,�
Santo Antônio x Cachoeira, Saturno x Bangu, Colümbia
x Trapp.

,."
.

INTEGRACÃO GUARAMIRENSE NA FINAL - Iniciou,

sábado, dij9 9,� a fase final do 2.0 Campeonato da Integra�
ção Guaramirense, promovido pela Prefeitura Municipal,
Câmara de Vereadores e CGmissão Municipal de, Espor-

.

tes, Na primeira partida, a Amizade goleou o Barroi
Branco; 3 a O, e no jogO de fundo, Veteranos. e Lojas
Klein empataram a 2 gols. Neste dia 16� às

..

'

15h30 j�
garão no' Estádio Municipal de Guaramir:'im Lojas Klein x

Amizade e no dia 20, quarta-{eira, às 20h, VeteranoS x .

Barro Branco. Ainda em Guaramirim, começou o Cam

peonato Municipal de Bocha, com 16 equipes, nas can�

emas de Galdino Buzzi .e Hotst Pr(.jsse e no mês de julho
está previsto o Campeonato de Futebol de Salão FC;:rY)in.

FUTEBOL SUIÇO- DA. A,R. OLlPÊ :_ A Associação Re

qeatiya Olipê realiza neste sábado, no campo. _aos fun,
dos. da. empresa Metalwrgica Lombardi, na B9rfa do RiQ
Cerro, o seu festIval esportivo de futebol· suí\tO. Um total

. �de oito partidas estão pr09ramadas,. a saber:· 8h -'- Uni�

banco x Bamerindus, 9h-
Bradesco x Besc, lOh -. AABB
x Frigumz, 11 h - Kohlbach x
Bag�, 13h '-v' Pinguela x Este- .

fados Mj3nnes, 14h - Trans
portadora Maes.tri x Fril, .15h
- Vltöelé Lazzarls x Gazetaf,
Rádio e 16h - Borracharia
Cettôní x XV Novembro.
CICLISTAS EM ATIVIDADES

DoMI'NGO ,_ Foi disputado na
.. manhã de domingo, na Ser.ra
Dona Francisca, em Jvlle, ó

.

Campeonato Estadual de Ci
clismo-Montanha, onde na l a.

categoria, Sílvio Ewald e Wan-
· derlei Zocatelli, "da Weg, obti
veram a 5a. e 7a. colocações,
.respectivamente. Na 3a. cate

goria, Waldir Hornburg foi o

2.° colocado. Os clcllstes vol
tam às pistas neste domingo,
participando da' segunda eta

pa do Campeonato Norte, Ga
tarinense, em Joinville e no

'

, dia 24, nova prova pelo Es�a-
·

dual, em Florianópolis. E no
dia 11 de agosto teremos a

realização da primeira 'volta
cicllstlca do Norte, são 180

quilômetros passando por Gua
, rarnlrlm, Jaraguá do Sul, Co

rupá, ·S. Bento do Sul,- Cam-
po Alegre e Joinville.

_

TORNEIO DA,ARGI........;. Rea
lizou-se sábado, a segul'lda rO
dada do Torneio Interno de
Futebol de Salão da Argi, com

es resultados: Consertos 11x5

.Escrltörto, Almoxarifado \5x4
· Pintores Ei Fibrà Oxt> Portas,
,'dando . a seguinte clesslflce-
ção:

.

Conserto e Portas 4; Al
moxarifado e Pintores 2, Fi
bra e Escritório O ponto: O a

tuai artllhelro é Ademir Ma

thias, do Conserto, com 14 g.
O Torneio seque neste sábado, .

com os jogos; Escritório 'x Al
moxarifado, Fibra x Pintores
e Conserto x Portas;

· "

COPA MARISOL DE' TI!NIS
.: Depois de" ter sido realiza
da .esta 'semana - de 11 a 14
- a segunda etapa da Copa'
Matisol de Tênis Ano 20, en

tre 'as empresas Weg Acione

mentes, Eletromotores Weg,'
Malwee, Menegotti' e Kohl
bech, pro$segue heste� sábado
e <;fomi.ngo com a realização
'da fase estadual. Para tanto,
foram convidados os dubes

,

Guarany, Taba1,ara e Bela Vis
ta (Blumenau), Joinville Tênis

·

Clube, Itamirim (Itajaí), Lira
·

(Fpolis),"Concórdia' (Rio do
Sul) e Serrano (Brusque). Es
'ta Copa tem movimentado os

tenistas Ei' proporcionado gra-
tas revelações,

.

CURTAS ESPO.RTIVAS - Co

meça no final de" junho ou

princípio de julho, o Campeo.
nato Municipal de' Bocha, da
DME, nas canchas da Socieda
de de Desporlos Acara(. .Eli
minatórias em várias regloes'
já foram realizadas ou estão
em fase de realização. // On

tem, sexta-feira, Raul .Rodri
gues � Bàlduino Raulino, esti
veram em Luiz Alves, transmi:
tindo aos dirigentes esportivos ....__""- -_-------------....

.

_

daquele munidpio, os conhecimentos adquiridos com re-

'. lação aos certames e demais promoções patrocinadas pe
Ia SECET. e DME. // Após a prova de domingo, em Brus
que, Volkmar Berchtold, o Schroedinha,

-

continua lide
rendo ° campeonato de motociclismo, nas categorias .até
250cc, força livre e força livre nacional. // Neste sába
do e domtnço, no Estádio do Figueirense, na Ilha ,ºa Fi
gueira, festival esportivo do desportista Onélio Souza,
o Dozza, cuja renda reverterá para a operação de sua fi
lha surda-muda, de 11 anos, em São Paulo.

"

JUDOCAS FÁZEM BONITO EM JOAÇABA - Os judo-
,
ces do Clube Atlético Ba�pendi tiveram um excepcional
desempenho domingo, em Joaçaba, durante o Campeo
nato Estadual de Judô Infanto-Juvenil "AU e "B" e Mi
rim. As principais colocações foram: Infanto liA" - Mé
dlo Leve Mauro S. Koch em 4.°, Meio Médio Cässius Schlo
chet em 1.° e Eduardo Neves em 2,°, Peso Médío Tabeja
ra do Amaral Costa em 3.0, Meio Pesado Rafael Marcat..
to em 2.° e Peso Pesado Mauro Mahfud em 1.,0; rio Infan
to "B" - Ivan Venera em ').0, no Peso Leve e no Mirim
...,.._. Peso. Médio Leve, BrunO"'Breithaupt Filho foi o 1." co

locado, estaoeleçendo o recorce de 8 sequndos em lute
oficial.

JOGO· NAO SAIU EM �IO DA LUZ - A partida entre
Cruz de Malta e XV de

. Novembro, de Corupá, pelo Es
tadual Amador, que deveria ter acontecido domingo à tar

de; não foi realizada, em virtude do seu cancelamento
por parte, da Federação. A comunlceçãó chegou aos dlrl-

.

gentes cruzmaltinos somente na manhã de sábado, quan
do todos os detalhes para o importante jogc>_ estavam
p'raticamente acertados. Até o fechamento desta página
esportiva, não Unhamos conhecimento da rodada deste "

domingo, mas a expectativa erâ de que o Cruz de Malta
jogaria em Joinvifle, diante da Tupy, defendendo a sua'
liderança e a lnvenctbilidede no Campeonato, em sua

chave.
.

M PA S

IAPAS/I"stituto de Administração' Financeira da
'.

Previdência e Assistência Social

'AVISO
LOCAÇI\O DE IMÓVEI'S

A Agência' da Previdêncli'" Social em Jaraguá do
Sill, torna p-'úblico que necessita locar em Jaraguá do
Sul, uma área aproximada de 500m2, para reinstala

ção de sua sede, lAPAS e INPS, observando o que dls- .

põe a alínea "g" do § 2.0 do artigo 126 do Decreto·Lei
,200, de 25 de fevereiro de 1961.

As propostas d�verão conter, além do seu prazo
de validade, os. seguintEts. dados: descrição minuciosa
,do imóvet, área,'. instalações existentes, valor locativo"
assim éo.mo se fazer acompanhar de croqui com plan.
�a baixa do imóvel.
.

As propostas deverão ser entregues na Agência da
Previdência Social, a rua Barão do Rio Branco 72, até

às 12 horas do dia 2Q de junho de 1984, onde os pre
ponentes poderão tomar eenheelmente do modelo do
contrato a ser lavrado.

A locação reger-$e.á pela Lei 6.649, de 16.5.79 e,

dessa forma o· lAPAS somente se responsabilizará pelos
p;.gamentos dos encargos constantes do inCiso V 'do..

artigo .19 do referido diploma legal, isto, é, taxas re

muneratórias de serViços . de· água, esgoto.e lixo, bem

como as despesas ordinárias de condomínio� .

O registro do contrato de locaçã� no Cartório de

·Registro de Imóveis será obrigatório, correndo as res··

�tivas despesas por conta ,excl.usiva do locador.
O lAPAS reserva-se o direito de' optar pelo imó·

vel que melhor atenda as suas necessidades. .

O pr�ponente deverá apresentar, quando solicita.

do, o título de propriedade do imó,vel, devidamente

registrado no Registro de Imóveis, assim com os d�
mais elementos necessários à aprovação da proposta
e formalização do contrato de locação (CPF, Identi·

dade, CGC, CND; contrato social etc.)
Levi ,SaIIes da Silva

Agente di Previdência Social

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Bodas de Diamante
� com extrema eleçrla que registramos Os ses-

senta .anos de vida matrimonial do querido professor,
pesquisador e histor,iador Emílio da Silva e de Madale
na Salomon da Silva, autor do segundo Ii'vro do Jara
guá - "Jaraguá do Sul � Um Capítulo na Povoação
'do Vale do Itapocu". A comemoração das bodas de
diaman�e deu-se na quinta-feira, dle 14, de junho, com
�ma ml.ssa :m ação de graças às, 18h30mln, na Igre
Ja' MatrIZ Sao Sebastião ,e em seguidà um jantar ínti-

,

n:o na Associação Recreativa Weg; reunindo ós filhos,
fdhas, noras, genros, netos e bJsnetos. Ao mestre Emí·
lia _da Silva, e a SIJa companheira Madaleria, as fellcl
taçöes do "COrreia do Povo" pelas bodas e votos de
saúde e fellcldade.

.

As Anotações de Flavio: José

SASSE
Café e Balas

r,

PRODUTOS GOSTOSOS

'Samae
implanta
5km de
redes

, o Serviço Autônomö Mu

nicipal de Água e Esgoto
- SAMAE de Jaraguá do'
'Sul, concluiu na semana

passada os serviços de co

locação de nOvas redes de
abastecimento de água" per
fazendo um, total de 5.256
rnetros, beneficiando a vá
rios bairros e o centro' da

'_ cidade. Segundo o diretor,
da autarquia, Waldir Octé-

,

vio Rubini, o investimento
total atinglu a Cr$ 10 ml

-lhões, sendo as ruas bene
ficiadas, as seguintes: Ar
duíno Pradl, 421, Guilherme
Benling, Max Eggert" Mar
tin Stahl, Emmerich Ruy
sen, Olívio Domingos Brug
nago, 408, João, Januário

Ayroso, 306, Bernardo Dorn
'busch, Emílio Piazera, Joa

quim Francisco de Paula,
,Henrique Bortolini, Walde
miro .Schmltz, Acre, 29, 28
e '06 (Barra do Rio Cerro),
Júlio Tissi e Antônio Ma
chado (Nereu _Ramos), Es
trada I tapocu-Hansa, Max
'NIcolau W. Schmidt, Tuffie
'Mahfud (substituição ) e 358
(Ilha da Figueira).

Estão se ,encerrando as

lnscrlções dos esfablilleci-'
mentes para o Festival de
Ginástica que acontecerá no

próximo dia 30 de junho,
no Ginásio de Esportes Ar
tur Müller, entre as unida
des escolares da primeira
supervisoria local de. edu
cação, que compreende Ja
raguá do Sul e Corupé: Ca
da estabelecirnento fará' 1

apresentação, segundo Wal
demar Spieker e Pedra San
lima Alves, da Divisão de
Educação Física e Desper
tosda 19a. UCRE, nas mo

dalidades de ,ginást.ica olím
pica, rítmica-desportiva, a

crobática, calistênica, evo

luções em grupo e outros.

Idêntico festiva] está mar
cado para 14 de julho, em'

Guaramirim (escolas de. GN
e Schroeder) e para 28 de
julho, em Massarandubá,
encerrado as inscrições, res

pectivamente nos dias 27

.de junho e 10 de julhó.
E para o dia 1.0 de [u

lho, Cl- DIFID programou 'a

Rua do Lazer, 'na 'João Píc
coli e laterals,

Festival de
. , .

qmásnca
dia 30

,

,

CORREIO 00 povo

Ecos do.·6��_�'Aniver.sário (IV)
"Nossos confrades do jornal "Correio do Povo" de

. Jaraguá do Sul estavam em festas quinta feira última, quan
do aquele jornal comemorou seus

_

65 anos de fundação.
Fundado há 65 anos, por Ahhur Müner, o �"Correio do Po
vo"é hoje admlnistredo por Eugênio Victor Schmõckel e

constitui-se no mals antigo semanário catarinense;' defen
sor intransigente ·das causas- do Vale do' Itapocú". "Infor
mação", 13 de maio de 1984 - São Bento do Sul.

, "Cumprimentos jornalista Eugênio V .. Schrnôckel pe
los 65 anos "Correio do Povo", Cordialmente - Hermes
Krueger e Família". Nesta.

"Ouelra aceitar os meus efusivos parabéns pela trens
corrência do 65.0 aniversário de fundação do "Correio do
Povo". Apesar de todos os obstáculos, continua o mais
antigo semanário de Santa Catarina" a prestar os mais re

levantes serviços à comunidade [araquaense. Recordando
as inestimáveis contribuições de Artbur Müller' Honorato'
Tornelin e Augusto Sylvio Prodoehl, não ,posso' deixar de
louvar a atual direção 'desse semanário que vem concor

'rendo, indubitavelmente para o proqresso do Município
e formação de . sadia consciência municipal. Cordialmente
Dr. Abelardo F. Montenegro". De Fortaleza .:_ Ceará.

"Semanário editado na proqresslsta cidade de Jara
guá do Sul, Estado de Santa Catarina; completou dla 10
de maio' 65 anos de atividades Ininterrupta. Aos seus a

tuantes diretores e funcionários, riossos votos de contí
nuos êxitos nessa jornada ncbilitante, em defesa da im

prens� escrita e na luta pelo bem comum". Da Folha de
kati (PR).

.

" "( ... ) manter o jornal é um eto 'de heroísmo mas

nãoposso pensar et;n fechar porque ele hoje é um 'pa tri
.mÔnio do município". A afirmação é de Eugêni,;; Victer
Schm�ckel, diretor do Correio' do ,Povo ele .JaraÇJuá do
Sul ha -26 anos, e saiu publicada em reoortaoem de C(;.I
so Vioenzi, em O Estado. Motivo da matéria: � o Correio
do Povo acaba de completar 65 anos - ele é o mais

anti�o. semanário de $C. Quem toca o jornal, hoje, são
Antônio Gonçalves (seu genro), a filha Ivone e ,o jorna
lista Flávio José Brugnago". Do Jornal dos JOrnalßtas -
Boletim Oflclal do Movimento de ,Oposição Sindical dos
Jornalistas de SC, n.à 26, de maio-84. "

"Catanduva, a Capital da média Araraquerense, aqui,
no oeste paulista-tem no seu meio cultural a EXPECAJO,

Ex�. Permanente Catanduvense de Jornais. Autoridades, jor
nalistas, professores, pesquisadores, estudantes e outros,
bucam-na para "viajar pelo país, conhecê-lo ininterrupta
mente, promovendo gente e cidades, no congraçamento mu-

�nicipalista. Vimos com alegria uma reportagem no O ESTA
IDO, uma mensagem que fala des vossos 65 anos do Correio
do Povo. Gostaria termos vosso jornal junto COm os melho- ,

res' do Brasil, bastaria que nos enviasse um pecotinho por
mês, isto é 4 ou 5 exemplares, para que pudessernos divul
gar JARAGUÁ DO SUL, sues autoridades, sua gente, seu

progresso, e' o CORREIO DO p.OVO. Porém ficamos muito

gratas pela amável atenção a nós dispensado. Buscamos
na CORTESIA, na medida ein que ela se fizer de acordo
com, o vosso coração. Com o amplexo fraternal, do ami-

90, colega e companheiro, atenciosamente, ass. Antonio
Frezarin - Presidente da EXPECAJO - Catanduva-SP".

"Mais um ano de dever cumprido contando sempre
com a abnegação de sua competente direção e colabora
dores. Meus cordiais cumprlmentos pelo' 65.0 ano e suces

.

so futuro. ass. Egon Ehmke". NR: Já que temos que recuar
,

muito no passado é bom a gente lembrar às outras gera
ções que. V. foi' no final, da década 40 e começo de 50

quem queimou pestanas, divulgando es esporte quando tu

do aqui se resumia ao nosso. jornal e à Rádio Jaraguá que
dava os seus primeiros passos. Em que condições? Deus é

testemunha silenelose que nos deu força para chegar onde

chegamos. Tá faltando gente da. tua estirpe; Egon. Lembra
se do Imprensa x Rádio no antigo campo do Baependi. Foi

lá que se forjaram es homens de boa têmpera. Mas é börn
Ci gente saber que V_. aí no RJ acompanha as coisas cá da
terra.

"Parabéns 65 anos imprensa livre. ass. Zilá Leite

Itaperuna - R]". A nossa querida advoqada não nos ,es.

quece. Obriaado, Zilá. Até de repente!
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