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JARAGOA DO SUL CIDADE SJ'MBOLO DA FAMILIA JOURDAN. '

'Pronto G programa dos 108 anos
Já está pronto o prcçra- I Semanal das 14 às, 20h; às 20h, apresentação, do Con·

ma festivo comemorativo 21h, no Juventus, baile típl- juntode Bandollns de São

aos 108 anos de fundação co do CTG Laço Jaraqueen- Paulo, no Salão 'Nobre do
de Jaraguá do SuJI a ser de- se, com música de, "Os Va· Sesi, com entrada franca,
senvolvido de 21 a 29' de queanos",de Veceria-Rô. No 23h, no Baependi, baile de

julho, com inúmeras atra- dia 22 de julho, domingo,7 aniversário de Jaraguá do

ções artísticas, culturels, horas, abertura da Feira de Sul e eleição da Rainha dos

esportivas, sociais e agro· Arte e Artesanato, no Par- Estudantes e do Cinquente-
pecuarras, para o público que Agropecuário; 9h, des- nário do MUnicípio e da

ver e participar. A progra. file do CTG até o Agrope- Comarca. Dia 25 de julho,
rríaçãd completa, salvo pe- cuérlo: 9h30 culto ecumê- querte-feira, .ferlado muni-

quenas ettereçõesqua pode. nlco ao árlivre; 10 horas cipal, às 9h,reinrcio da A-

râo ocorrer; é esta, com ex- abertura oficial da Amostra mostra e da Feira � iníGió'

clusividade: dia 21 de julho Agropecuária de Jaraguá\ do do desfile cfvico-esportlvo-
sábado, abertura festiva .da Sul no Parque Agropecuário escolar na Marechal Deodo-
Semana de Jaraguá do Sul' "Ministro João Cleophas", 1'0; 11 h, inauguração da
RO coreto da Praça do Expe- com a presença do gov. Es- P&(lte da llha da Figueir� e

dicionário, com execução ,peridião Amin e do secre· às 22h, encerramento da 1.·

dos hinos Nacional e de Ja- tário da Agricultura Vilson Amostra Agropecuária de

raguá do Sul, pela Banda Kleinübing, entre outras au- Jaraguá do Sul, com entre-

Municipal, sequlrrdo-se pro- toridades, devendo ficar e- ga de troféus e certificados.
nunciamento do prefeito D. berta até o dia 25, das 9 às Dia 26 de julho,17h, lnau-

Vasel, às 9h e, às ] l h, lneu- 22h; 12h, almcço festivo; guração da POnte do "Ja'ra:,
guração da pavimentação 15h, apresentação do Bol- gu,á Esquerdo é às 19h30,
das ruas Preso Epltécló Pes- de·Mamão dç Itacorubi, pa- no coreto da Praça do Ex-

SOé!, Bernardo Grubba e troclnsde pela Fundação pediclonérlo (Rodovlérie ),
Tuffie Mahfud; 14h, na pls- Catarinense de Cultura; 20 retreta com a Banda Muni-
ta do 0ar,c��to, a; Sa, etapa horas, desfile de modal cipal e a Banda Lira da Au·
do 3.\0 Campeonato 'Jaraque- show a cargo de La Casita. rora. No dia 27 de julho, 9
ense de Bicicross: l8h, no No dia 23,9h, reinício da A· horas, está marcada a inau-'

Baependi, Encontro, de Co- mostra AgropecuárJa e da guração das rampas de vôo

rais, comemoratlvo aos dez Feira <;ie Arte e Artesanato. livre (asa delta), junto as

anos do Coral da SÇAR; 20 Dia 24 de julho,9h, relní- antenas e paralelamente ,a

horas, abertura' da, Ekp9si. .clo da Amostra Agropecuá· abertura da primeira etapa
ção de Pintura em Porcelana ria ê' da Feira de Arte e Ar. do 2.° Campeonato .Catarl-
da Profa. Vera Dornbusch, . tesanato; 19h, lnfcio das fi- nense de Vôo Livre, com

na Comunidade Evangélica" nais dos Campeonatos Cita- participação especial do- PX
que permanecerá .eberta a" dlnos Adulto Juvenil e In. Clube; 19h30, na Sociedade

vlslteçãe pública, durante fi fantil de Futebol de Salão; Vieirense, abertura do 3.°
Torneio de Bolão, "Cidade
de Jaraguá" 'e final dos Cam
peona1.os Citadinos de Fut.
de Salão, da LJFS. Dia 28 de
julho, ,sábado, 8h, reinício
do Campeonato' de Vôo Li
vre e às 11 h" ,inauguraçãO
do Posto de Saúde da Vila
Lenzi. E no dia 29 de julho,
domingo, no encerramento
da programação, às '11 h, i·

nauguração da pavimenta·
ção a lajOtãs das ruas Luiz
Kienen e Ferdinando Pradi; ,

16h, apresentação da peça
te'atral "Rosa Azul", pelo
Grupo Teatral da SCAR e

encerramento do 3. Torneio
de Bolã,o "éidade de Jara·
guá/� Naquele dia, também,
encerra-se a etapa do, Cam·
peo'nato dé Vôo Livre,
Durante' a Semana' de Ja·

raguá, no Estádio Max Wi
,Ihelm, partidas de futebol
entre o' CombinacJo' de Jara
guá do Sul x Marcílio Dias, '

Ide ftajaí, com' preliminar
entre jwenís.

Feira, livre em GN
No último dia 2.�i terça.feira, representantes. do Rota·

ry Club, da ,Casa da Ámizade, do Hospital ,Santo Antônio
e do Conselho Comunitário, estiveram reunidos- com o

prefeito José de Aguiar", para discutir a elaboraçãO do pro
grama dos 35 anos de emancipação polítito.administrativa
,de Guaramirim, que se comemoram no dia 28 de Agosto.
Diversas'sugestões foram 'levantadas e no final marcou·se
um novo,encontro para o dia 11 de julho, para definição
de toda a programação. '

A informação partiu do primeiro mandatário guara·
mirense, que anunciou para os próximos meses, em ,seu

n:Uhicípio, a Feira Livre, que ,a .princípio funcionará uma'
Vez por semana. Para tanto, Aguiar acompanhado de Fran·
ciscõ Schork, da ACIAG, de Tamio Kida, da Acaresc e do
produtor rural Lauro Fröhliçh, esteve no final de semana

passado' em Piratuba, no oeste catarinense, 'verificando o

funcionamento de uma feira livre, nos moldes da que será

implantada em Guaramirim. O plano de' Aguiar é, realizar
, a Feira em dois extremos distintos da ,cidade, funcionan·
do semana numa 'região e semana noutra.' A municipali
dade vai construir os boxes e a Acaresc vem mantendo en·

tendimento com os produ.tores de hortigranjeiros para a,

form,ação de grupos objetivando o plantio e a com6!rciali·
zação de seus produtos na Feira.

'

Dasfiles em, julho' e setembro
Através, de decisão to- -1C1� a 4a. séries, além, das

mada esta' semana, entre a instituições' (Sesl,.' Senal,
Secretaria de Educação, Corpo ,de Bombeiros), eÍ1�

Cultura, Esporte e Turis- tidades esportivas, carros,
mo .e a 19a;, Unidade .de alegóricos, motocicletas' e
Coordenação Regional de outross no dia 07 de se·

Educação, Os desfiles cívl- ternbro, epenes desfi Ie cf-

co-esportivo escolar, serão vico-escolar, envolvendo,
realizados doravante em os alunos na 5a,. série, em
duas datas: 25 de [ulho, diante, ambos na Marechal
feriado municipal e anl- Deodoro. ,

'

versário da cldade e 07 de Para o 7 de setembro,
setembro, fsrledc 'nàci�· além do, desfile tradicional,
nal, data da lndependên- 'pensa.se num orador para
cia do Brasil. No dla 25 de evocar a data" quebrando
julho - e isto já a par· assim, com esta decisão,
tir deste ano .:_ desfilarão uma tradição mantida há
alunos das pré-escolas e de .vérios anos..

Cidade ganha' lO' novos
, '""

.'

.fiídrantes
o Samae em conjunto com implantados. Até' o presen
a Prefeitura Municipal, a ,te, quatro hidrantes foram
través, dá Secretaria de Pia. colocados e a ,Ioéali�ação
nejamento e Serviços Públi- dos 'mesmos será nestes lo·
cos, .Inlclou segunda-feira a .cais: rua José Tbeodoro Ri·

implantação des dez hldran- beiro, próximo do Colégio
tes aéreos em ,eontos estra- Holando Gonçalves; na Pro-

tégicos da cidade, visando o cópio "Gomes, esquina com

atendimento das normas do a Rio Branco; na Roberto
Instituto de Resseguros do Ziemann, esquina .com a

Brasil,
'

pare a reclassifica. 'Carlos May; na Epitácio
ção da cidade quanto ao pa· Pessoa, próximo do Corpo
gamen to das taxas de,�gu;:;, d.!'! Bombeiros e na esquina
ros, que serão dlminuldas., corn.Getúllo Lenzi: na Rei
sensivelmente, com a con- ,no,ldo, Rau" esquina com: a

seqü�n'te, gueda�c!o grau
-

d� ,Domingos da Nova; na Wal
risco \collsi9Dàçl,0 dentr.o, ter Marquardt, próximo do
dos padrões do I RB. Agropecuário; na rua João

Januário Ayroso, esquina
Os hidrantes foram doa- com a João Carlos Stein' e

dos há anos' pelo· Lions ao
.

-na Getúlio Varg5ls, próximo
Corpo dé' Bombeiro.s;"po'rérh ""da Praça do

, Expedicioná-
son:ente agora,.estão send:o rio.

ManJ,ã do Lazer
Numa proÍ'nóç'ão" da 'I)ifidf' ,e' ranibola, 'pau-de.sebo, dis·

,

19a. Ucre, Secet/Pref. Mu- cotaque" entre outras. E pa-
nicipal e Programa E;sporte ralelamente funcionará a �

para Todos, vai ser realiza· Feira da Barganha, ou tro-

da neste domingo;',dia l!' de ca·troca,' onde qualquer pes-
jülho,"a Manhã do Lazer, na' soa traz o que quiser e tro
rua João Píccoli. Numa pro·, ca pelo que' pude'r, sejam

, gramação 'para 'crianças ,e' i L)tiLida'qes' domésticas, plás
adultos, de tOdàs a's iClades,

' ffêos adesivos, mudas 'de fo·
será desenvólvida;

,

"corrro
-

, Ihãgems;'" ;objetos antigos,
competições de volibol, fu· brinquedos, selos, chaveiros
tebol de rua, bicicross, �ê· '-postais, decalques, guard�
nis de mesa, corridá de' 'sa· "napos de coleção, roupas,
co, corrida de perna-de.pau ' cachorro, gato, enfim, :"0

cabo·de·guerra; pular corda que quiser", segundo os or

amareJiqha, Jresc9bol, p,�t�·, ganizadores.
ça, bibloquê, cerltopéia, ca·

,/
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NOS LIONS E ROTARY -
Na próxima semana tomam
posse as novas diretorias

. dos três clubes' de serviço
da cidade, em atos spie.
nes, no Restaurente Itajara.
No dia 2, segunda.,_feira, Jo
sé Henrique Pereira assume

a presidência do Lions Cida
de Industrial, em substituf
ção a Alibert Ewald; Íá. na

terça-feira será empossado
o novo Conselho Diretor do

.

Rotary Club, que terá na

presidêncla Alidor Lueders,
substltuindo a Rodolfo Hu
fenuessler e na quinta-feira
dia 5, Edson Dornbusch en

trega a presidência do Lions
Clube Centro a Sigmar Beno
Lucht. A coluna agradece os

convites para os poeses fes
tiv.as.
CASAMENTOS - Contra.

em núpcias neste sábado na

Matriz, às lOh, Jaime Ama
ro/lida I nês Augusto, 16h
Francisco Scheuer/Suel i Ma.
ria Steindl e Edson Luiz SiI�
va/Maria de Lourdes Scheu
er, 17h

.

Volnei Jorge Ber
nardi/Romilda Dallagnolo e

às 18h Rubens Celso Um
lauf/Elvira D.zigan. Às 17h,
na

.

Comunidade S. Fco. de
Assis, Nilo Simm/lnês de
OI ivei ra Souza e às 18h, na

; Capela Santa Luzia, Nilo
Sérgio GervasonijLindamir
Rosa. Ontem, às 18h30, na

Matriz, Luiz Carlos Rüdeger
/Ivoni Völz.
2-de JUNHO ..._ O Clube

de Bolão 2 de Junho, único
clube misto de bolão do
Baependi, formado por ca

sais, através Seus inteçran
tes, rumou na madrugada
deste sábado a Fraiburço,
Treze Tflles e arredores, no

Gente & Informações
meio-oeste catarinense. A
animada turma deve reçres
ser na noite de domlnço.

14 BIS - Os integrantes
.

do Conjunto 14 BIS, que
vem fazendo sucesso nas

paradas musicais brasilei-·
ras e que se apresentaram.
quarte-felra.à noite em Jo
inville, estiveram segunda.
feira dando um giro em Ja

raguá do Sul, inclusive fa
zendo compras nos postos
de vendas. O 14 BIS está

lançando o quinto elepê,
1/ Idade da Luz".

TROCANDO IDADE - Cum
primentos a Srta. Edvirges
Domaszak de Massarandu·
ba, namo�ada do amigo A·
dilar Dalsochio, pelo ani
versário no dia 26 e tam
bém a Sra. Wanda Paula Pe
reira, que ontem, 29, tro
cou idade. Dia 1.°, a Sra.
Edelmira Grubba inaugura
idade neva, dia 2 o Sr. Ver
ner Walter Krüger, dia 3 o

Sr. Carlos Chiodini e a Sra.
Zoraide Rozza e no dia 5; a
Sra. Julieta Pedri, esposa
de

-

PiOlino e a Sra. Sílvia
Marquardt Fructuoso.

.

:

DROPES _. Foi transferl
da para o dia '7, a boate
com o Som Guarani 2, de
Blumenau, no Baependi. e

A Arweg programou para
os dias 7 e a_de julho, a

sua festa junina. .. Já no

dia 14 quem faz a sua festa
é a Associação dos Morado
res do Bairro Vila Nova. e

Sob o comando do cabelei
reiro Tlão, fazendo sucesso

Casarão
40 tipos de pizzas a sua disposição e além disso,
lazanha, canelone e aquele chopinho gelado, com

música ambiente. Aceitamos reservas.

Rua Joinville, n.C 79, próximo a ponte Abdon Batista'

� �i/'
,

Presentes para todas as ocasiões
56 na

Relojoaria 'Avenida
Jóias e Relógios

Marechal Deodoro, 431, e Gt:túlio Vargas, 9
.

���----------------------------------------,�

Cäesar's Club
i

Funciona às quartas, sextas-feiras e

sábados, na 'Mal. Deodoro, 11,° 60.

Você é presença indispens'vel.

I

e Passarela Cabeleireiros,
na rua do Hospital S. José.
e Igreja Evangélica Lutera
na . centro marcou para o

die 7, 15h, seu curso de ba-
tismo ..Na Comunidade Ca
tólica, dia 14, às 14h30, no

"Cristo Rei".
.GRUPO/IDOSOS

.

- O gru
po de idosos evangélicos do
centro fez na quarta-feira
uma visita às instituições
Béthesda (hospital e anda
nato) em Pirabeiraba e por
nosso meio convidam todos
os idosos da região pera
um encontro no salão da
comunidade, dia 18 de ju-
lho, às 15 horas.

'

NEIMAR E JEAN - A Pa·
.

röqula São Sebestlão. pro
gramou para o dia 7 de a

gosto, na Igreja Ma.triz, a

vinda de Neimar de Barros
e Jean Carla, de São Paulo,
para uma palestra e apre
sentação de números rnusi
cais, aberto a toda a juven
tude jaraguaense. Neimar já
esteve algumas vezes em Ja
raguá e vem desta feita a

companhado do cantor Jean
Carla.

CASAL PISKE: - O co·

nhecido casal da nossa so:

ciedade, Ferdinando "Capi
tão" Piske/Rainildes, com

pletau no dia 23 passado
40 anos de casamento, de
vidamente comemorado em

sua residência, com os fi
lhos e netos. Aos distintos
amigos, os nossos cumpri.
mentos!
TELEFONISTAS - Em co

memoração ao Dia da Tele
foniste (29/6), as slmpãtl .

.

cas telefonistas de Jaraguá
do Sul participam na noite
deste sábado, às 20h, no

Juventus, de um jantar de
confraternização, patrocina:
do- pela municipalidade. A
coluna cumprimenta pela
data e agradece o convite.

�RIMEIRA DAMA - A L"
Dama do Município, Maria
Luiza Vasel, com o esposo,
prefeito Durval Vasel, toma

parte neste sábado, como

jurada e convidada especial
. do baile do 8.° Festival de
Vinho, em Viseira, sua ter
ra natal. Maria Luiza parti
cipou também; ontem, do
Encontro Estadual de Pri
meiras Damas dos. Municí
pios Administrados pelo
PMDB, em Concórdia.
CHORINHO NOVO - Nas
ceu na manhã de quarta-'
feira;dia 27, no Hospital e

Mate'rnidade São José, o ga
rotão Daniel Augusto, filho
do casal amigo Celso e Neu
sa Maria Vasel, ele diretor

.

do Senai em Tubarão e ela
funcionária da agência local'

da Caixa Econômica' Fede- '

ral .. Os nessas parabéns!
DE GUÀRAMIRIM - O ce

saI [zídlo Carlos (Cilda)
Peixer, assume no próximo
dia 6, sexta-feira.. em . [an
ter-dançante na SOf;jec;jade'
Diana, a presidência do Ro

tary Club de Guaramirim,
em substituição a Cláudio
Tornaselll. Do viii·nho -rnunl
ópio, a inform'áção "CIo a

mige Krüger de �üe foi um
sucesso o 1.° Baile de I nver
ne promovido

.'

pelo Grupo
Ki-Kaska, no Diana, com o

4a. Re.denção. .,!

T O Q u E S - Comen
dador .Alvim Seidel, de Co,
rupá, receberá em julho, na

Capital, urna medalha da
Academia Brasileira de His
tória pelo seu [ubileu de
prata e também o título de
Conselheiro. e' No Beira
Rio, die 6, sexta-feira. baile

'e show com o Grupo Musi
cal Santa Maria, para séclos
e não-sócios. e Agradece
mes a Marisol pela remessa
dos cadernos escolares

..e en-

'>vi�'m-os 'um. abraço ao arnl-
go Aroldo .da Silva, do De
'partamento de Promoções e

'Publicidedes.
BODAS DE PRATA - Nó

die 27 do "corrente o estima
-do easal -Norberto Gaulke
Lyra Ziehsdorff Gaulke viu'

. transcorrer os seus '25 anos
de vida matrimonial, em-

'·meio de seus filhos e netos
e.o.vasto círculo de paren
tese amigos que foram Ie·
var os seus cumprimentos
pelo transcurso de tão im
portante efeméride. Como
não podia deixer de ser, a

lém da cerimônia religiosa,
reuniu parentes e amizades
parê um jantar comemora

tivo, na A.A: Kohlbach. an

tigo salão do "Boa Esperan
ça", Cumprimentos, ao "Mo
no" e à D. Lyra, pelas Bodas
de 'Prata, com os votos de
muitas felicidades.

BODAS .DE fERRO --- Es
te evento toca muito de per
to à Jaraguá do Sul, pois' o
noivo é irmão. -do . finado e

muito benquisto Otto Sch
neider, dós .filhos . e

. do
Schulz de Corupé.' Referl-.
mó-nos. ao estimado Carl
Schneider (86 anos) e Dona
Waltrudes (83 anos) que.

no dia_2 de: julho, de 1984
completarão os seus 65 a

nos de casamento - as Bo
das de Fel'l�ó que pouces ca

sais alcançam nos dias çl!e
hoje e, por. isso, motivo de
destaque para enaltecer os

protagonistas e sua prole.
Aproveitando o domingo

que -é destinade a render
graças' a Deus, Carl e Wal,
I.rudes comparecem ao. cul'
to, amanhã .

.:_ dia 1.° de
julho - na Igreja Evangéli-·
ca Luterana de I toupava
Central,'no alto' da coli�a,
para receb�r as bênçãos. e

agradecer tantas dádivas,
em meio a filhos, ,noras,
genros, netos e bisnetos,
que vai fazer gosto a gente,
assistir tão tocante cerimô·

nia. Os filhos do casal nas

ceram todos na planície
de Massaranduba, perto de
Rainke, ao ternpo em que
aquela parte do territórto
catarinense pertenclaà Blu-

'<,
menau.

Já. antevemos o casal a

proxirner-se do altar, toca
dos pela .ação do tempo, é

- '

.

verdade, mas com o mesmo

brilho no olhar, o mesmo

espelho de sentimentos no

bres, a mesma atitude sim
pIes � digna. Seus 7 fi_lhos,
.5 noras e genros, 39 netos
e 2i Qisnetos aplavdem tan
ta

�

longevidade e a alegria
de vê-los unidos' pelo casa·

mento por tantos anos
.

es filhos ag'radecidos:
r G�rtä, viúva de Helmuth
Schneider, Siegried e I rehe,
Arne e Olga, Roland e Ger
trudes, Alfons e Valmirêl,
Astrid e Ivo Silvar I ngrid e

Rvdibert Passig, e Sigrid' e
Wigand Wruk. "Correio do'
Povo" apresenta, ao casal
jubilar os seus respeitosos
cumprimentos, extensivos
aos seus distintos filhos ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Doze mil D@�.(Jª�:::,: ''o

�

,i,

,

' .�,
'

na procrssau '_.,

, Jaragu{dö Sol viveu no último dià 21, 'fertado mu

nicipal, á tradição dasfestlvídedes religiosas de Corpus
.Cristhi, este ano cam procissãoeo 'Recanto da Fé, [un- ,

,

to .a Gruta. Nossa Senhora de Lourdes, no Rio. Molha,·,
Mais dé 12 mil pessoas, segundo cálculos. oficiais, a-,

.

companharam a procissão, a partir do sopé do Molha
à grande esplanada existente onde se ergue a nove ca

'pela, onde aconteceram as celebrações litúrgicas.
O povo acompanhou com muita, fé es três quilô

metros, rlcamenté ornamentados com bambus em for.
ma de arcos e cad� quàl com mensaqens bfblices. A pro
cissão e tomadas da rnlssa foram mostrados pera. todo
o Estado, naquele dia à noite, pela RBSTV.

CAMPING _ !

A parÍi.r do pröxlmo verão, Jaraguá do. Sul ga-
nhará uma �asÜi áreé!' p��a camping, com completa 'in

f�p-estrutúr�.·Será'Jlm'tó a Gruta do Mol'ha,onde as

'merqens do rici que corta o.lmövel-da comunidade ca

tólica daquela localidade, 'serão instalados os equipa,
.mentos necessários à prática do camping, constltuln- J

do-senuma nove opção de lazer e entretenimento, em,

contacto com a natureza e 'tudo de-bom. que ele.. tem.

'_-Legislativo:municipal,
em recesso

A Câmera de .Vereedcres xecutlvo ,MuniCipal, o alar-
de Jaraguá do SuJ, encerrou 9ah'leritb;: da Estrada" Rio dá
quinta-feira o perjede ordi- Luz' até as imediações' 'da
nário de sessões do-primei- Fril; dado ao Intenso- tráfe-
ro ,seme,stre, " .entrendo :--em, gc)' de caminhões 'e de vef·
recesso durante-o mês. :?de cuias que se registra; Ei,
julho, conforme as-demais Luiz Zonta (PDS), solicitou'
casas legislativas.• ,' Esta se· - do Prefeito gesfão' junto eo
mana .foram aprovadas a > Samee, 'para implantação da
moção de .condclêncles . à, redede água na rua Marcos,
família' de "Emí,lio.. Carlos "Waldir Girofla e latérais,
Guimarães Siewerdt; faleci- no Loteam�nto Jardim 'da
dO,dia 22, proposta pelo 've- Barril.'
reador Heinz Ba'rtel ';(PDS)
e as .indicações: de, Marino
Verdi Lenzi e Orival Vegini
(PMDB), solicitando envio
de expedient� à Telesc, soli-'
citando a instalação de tele.
fones públicos, próximo do

, t.revo de acesso a Schroe
der, ria Vila Baependl e na
Vila Lalau; ,Lauro Siebert
(PMDB), :reiVi ridicou ao E-

Quanto ao pedido de im

plantação de telefonés' pú-'
blicos, Errai Kretzer (PDS);
informou que, c6m base em

,informações obt'lda�', -os

'mesmos e outros 'l;á rl'liyir1:
dkados pela edilidade, em

outras oportunidades, serão
instalados no segundo 'se

mestre de 1985.
'

APP/S� �uís' sob, nova direção,
Em assembléia realizada Rothenberger enalteceú, a-

dia 40;, quartaJ�irC!':-i.'pª�s,a; pós ,eleito, os trabalhos rea-

da, foram eleitos os novos lizado,s pela diretoria 'ante-
,

integnmtes da dire,rorIa dct ri()r; bem tomo 'objetivou
Associa,ção ,de, Ä i?ai�! Ei J'iot os destinos, da APP que tem

fessores do, COléQio, S., Lu!s. como prioddade uma rpa-

CQ!no, 'pr;�$'idente,Aoi ��ifor, ior integração entre pais,
Lourival Rothenberger,' vi� colégio, professores e alu·
ce presidente Ilda Domingos nos e a reintegração dos ex·

Vargas, 1.° secretário Salon
. alunos, que deverá' ser atin-'

Schrauth, 2;° secretái"ió 'Gui-' gidö atr'avés 'de, encor'luÖ's'
do Frsther, 11' tesoúreiro sodãis, esportivos e cultu-
Mário Pasqualini, 2.'0 tE!sou- ,rais�' bem como informou

,

reiro Dönald Weber, direto- 'que o fi'�ar'lO oe trabalho dà
res sociais Milton Gruetz� at'Uardiretoria será, discuti�
macher, Adelino eómpani e do e 'api:'ovadö" em reunião
JOsé Cruz, dir�tores d�,. de- a ser realizada no dia' 9 de
partamento artístico üJtz : julho 'e que ser� d� cónheci-'
Lâ_I1�raster e Irmão PedH- 'menta' públfco Peil"' intermé-'
nh� T�mbosi e' órador Paü- .ctio,dê" um inforl1'Je esp�cial,'
lo Mo re tti .

''., '

qu� v�i ser exp�ido.,
'

- MQstra de canárlos teve,"
"',' .�, -- bompúbhco

Cerca de 2.500 pessoas
participaram de 16 a 24 de
i'ttnhQ, no : Parque Agrope-

. cuério, da Sa: Exposição Re•

gional de .Canérlos de"Cor e
Porte, "da Seeledada Jere
guaense de Caherlcultura e'

Ornitoloçla. Pássaros de di.
-versos Criadores, éstiverem
a mostra é como atrações
parelelas funcionou 'duran�
tê o períogo 'exposição de

,

aquários' e de flores ,e plan
r tas crnamentals.

No decorrer da Exposição,
o Sr. Neves, juiz habilitado
-da cidade; de FI�rian6polis,
dos quadros ßa Associação
Bra�jJeira de 'Ornitologia
Amadora, julgou 0$ péssa
r�� expostos ,e foram 'pra
rni?dos com troféus os cr;i�.
dores qYe .someram maior
número' de pontos até a 5à',
colocação: i .0NélsQn· Barg,
940 pentes: 2.° Lauro, Sto-

Jnskl, 650 pontos; 3.1<>
I

Ru
bensCarvalho, 335 pts.; 41'
Antônio Moretti, 135 e 5."
lugar, Alibert Ewald, 85 pts.
Segundo'Leere Stoinski,

presidente da Seeledada Ja
reçuaense de Canarículfu,r'a
e Ornitólogià; os canários
que ,obtiveram CI primeira
colocação, participaram em

Joinvllle, na Expoville, da
21ä. Exposlçãö e a." CàlJ1�
peonato Estadual de Cà'ná
rios, onde Jaraguá go Sul
obteve o segundo lugar ne

, classificaÇ,.�6, por "associa-
ções" do. Estado e indivi
dualmente conquistou o se·

gundo lugar. o sr., Nélson
Barg e. o terceiro lugar, o
sr. Lauro Stolnskl., Em )0.
inville participaram

.

do
Campeonato Estadual crlà
dores de Itajaíl.' Blumenau,
Jaraguá do Sul, Jolnvllle,
Florianópolis e Tubarão.

'

Domandos pneumãticcs
no Senai

'
'

No próximo dia 3 de, [u
lho inicia-se no Centro de
Treinarnente do Senai de
Jaragl.lá ,do Sul" o curso de
Comandos Pneumáticos" c/
duração de sessenta horas,
a ser desenvolvido nas de
peq_,�nçi�s: 'do prQpri� Se.
nai, em, dois períódos", Oe
acordo côrrí o diretor Péäro
Paulo Pamplona,' o progra
ma a ser seguido é ,este: in
troduçãO' à Pr;leuri)áti�a; pro
dução do ar comprimido,
distribuição do. ar 'compri
mido, preparação do ar

cOn;lprimido, elementos

pneumáticos de trabalho;
unidade de construção es

pecial" .vélvules pneuméti
cas, emlssão de trabalho;
unidade de construção es-

Numa promoção da Se
pedal, válvulas ' pneumáti- ,

cretaria de Educação,' Cu]
cas, -emissão de sinais P9r' tura, Esporte e, iurismo, a:"
detecção, construção, e

través da Biblioteca Munid ..

interpretação de 'cor:nando$
, pai "Rui Barbosa", 'será rea-

simples direto, e indiretos
, com exemplos prihicos'

iizado no dia 22 de julho o'

e comandos básicos �Ietro-
'oitavo Varal da Poesia; 'Co
memorativo ao aniversário

pneumáticos, de fundação da 'cidade.. Co-Para esse cvrso existem
mo novidade, o Varal dá

12 vagas por periodo' e a,s Poesia está propondo'o Con.
'

empresas interessada�, de- curso de POéslas sobre Ja-
vem entrar em contacto ur� raguá do Sul, que vai dis-,
gente ,com o Senai. , tribuir Cr$ 1-50 mil' em prê�

-Ceag, vai mostrar o �i��í!�d��imeko ao ,quin-

"'Prop'e',q', e'm Jara'gu'a" Os trabal'hos deverão ser

originais e, cada pa'rticipan;.
, .

. '

" -
"

,�-'" ,'" "" ""
• te deverá expor no má'ximo

Ná próxima quinta-feira', análise, éorreto dousa dos dois trabalhos, que dev,erão
dia 5 de julho, às 18h; no p�õd--Ct�-;;-� � cont�ore

�

dos ser erHregües no dia -do Va-
Cenfro Empresarial, o Cen- custos fixos e variáveis nà ral até às 10 horas, no Par-
tro de ' Apoio à Peqüena e empresa, através da mar. que Agropecuári'o, local da
'Média' Empresa de Santa gem de contribuição e, a realização doVaral da Pce-
Catarioa-Ceag/SC,' conjunta partir da implantação, trei.- ,sia.' ,

mente' com a Associação nar o empresário e o seu ,Os trabalhos 'ser&o� julga-
Comercial e' Industrial e o pessoal de apoio par,a mE!� dOS por uma comissão es-

,
Sindicato'das Indústrias do Ihor aValiação dó desempe� petialmenté convidada e li-
Vestuário 'de Jaragvá do nl10 da emprêsa, projetar o gada a literatura, entre QS
Sul,' apr�sentará - 'ci Progra._ lucro desejado, elaborar o ,dias 22 a 30 de julho. A da-
ma NaCional de" Apoio à seu planejamento de curto ta da entrega dos prêmios.
Pequen'a Empresa":':':_ Pro- prazo, analisar o retorno do será marcada posteriormen-
peq, que' 'visa apoiar grupos capi<tãk i,n.vestido;- entre ·{)lF' ,te>e;"co,m-tmicada na c;lat-a de'
de pequenas er'npresas in- t,ro�"" ;,(, h. ,,',' ,�-;qf'V4I.Q1�çªo-dös" re,sultados
crustriáis coin vistas a' me-;; (O encontro do dia 5 é a- , do concurso.

<' ,

llioria da: açã-d, ge'rendal: " berto à <dasse empresarial, ",k pre.niláção em dinheiJi
ónde estarão presentes tarn- ro Sel-á à' seguinte: 1.° lu-.,

O Propeq tem por fina- bém representantes das 'a-' gar Cr$ 50 mil; 2.° Cr$ 40�
lidade implantar na empre gências locais dó Banco do rnil;3 ..

<> Cr$ 30 mil; 4.° Cr$ \

, sa um sistema de custos, Brasil, Bes'C e Caixa Econô- 20'mil e '5.0 lugar Cr$ 10
tendo em vista o cálculo e mica Federal. mil.

'

,,_ .. ---_...:._-_.__ .. _�_ ... "._."' ..
�

Mo:,Sesi mos-
, I

, tra',"dé traba-
lhos manuais
O Coordenador do Cen

tro de Atividades 'dc "Sesl
de Ja-raguá da Stil, Ralf E·
gerland,' informou que nos
dlas 30 de 'junho e 1,° dá
julho (hoje e amenhãj.i es.
terão expostos naquele cen

tro, os trabalhos das' alunas
dos cursos populares d'e
corte e costura, pintura em
tecido, '

educação alimentar
e crochê, desenvolvidos no

primeiro semestre: 'Neste
sábado aberto � visitação
pública das 14 às 19h�'e
no dqmirig'o, das 14 às 181'1';
Informa ainda o Coorde

nador do Sesl, que de' 04 a

20 de julho estérão abertas
as matrfculas pera os cur
sos do segundo semestre d�
pintura em '. tecido, corte e

costurá e tricô, de segun
das às sextas-feiras, das 14
às 20 h.

'
'

Cuncurso de
poesias sobre
Jaraquá "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá' do Su! - Semana de 30/junho • 06/j�lho/1984 CORIlEIO DO POVO

ANIVERSARIANTES.
Aniversariam hoje: .'bado
Sra. Hllde Grubbe Meister
Eunice dos Santos
Sr. Norberto Fidler
Sr. Donaldo Schreeder, em

Rio Negro
Ana Vicente
Adilo Kamehen
Márcio Luís, filho de Adilo
(Rosemary) Krueger

.Aniversariam dia 1.·/Julho
Sr. Guilherme Pradi
Sra. Astrit Liane Schulz
Sra. Edelmira Grubbe
Sr. Jair Murara

'

Valdemiro Pellis
Marcely Kamehen
UrsuJa H. Rengel
Janisleide Pereira
Laércio Ramthum
Dia 02 de julho
Sr. Adelino Bacmann
Sra. Alvina Karsten seh
wedler
Sr. Cél io Gascho
Ora. Elisabeth Grubbe \ Rlch
ter, em Jfle.'

'

Sr. Renato Krause
S�. Osny Mário Ayroso, em
RIO do Sul .

Sr. WernerWalter KrUger
Dia 03 de julho
Sr. Pedro Winter
Sra. Marta Romilde Joenck
Hoertel, em Ibirama
Sra. Ana Izabel Mascare.
nhas Scharehark
Sr. Carlos Chiodini
Ernildo Rowe
Elisângela Stela de souzs,
em Jfle.
Sr" Leopoldo Betten]
Sr. Flávio Fischer
Elisa Lueders
Sra. Zcraide Rotzil
Dia 04 de julho

-

Margareti Töwe, em Jarà
guazinho
Sueli da Costa
Luiz Pinter
Francisco Papp
Sr. Walt�r Weller
Sffvio César Fagundes
Dia 05 de julho
Sra. Julieta, esposa de Pau
lino Pedri
'Sra. Sílvia Marquardt Fruc.
tl)OSO
S·r. IIdem<!r Bartel
Leonor Rowe
Sr. Waldemiro Baumsnn

,

Sra. Olinda Meyar Fischer
Felipe Schmitz
Dia 06 de julho
Sra. Maria Gascho Henn,
em Jaraguazinho
Sra. Ewenir Catton;
Sr" Ingeberto Braunsbu-rger,
em Ctba.
Júlia Fritzke
Vitor Machado
Válmir· Cordeiro

NASCIMENTOS

Dia 01 de maio
Marcelo, f. de NélSOn (SiI·
vone) Chaves.
Dia 09 de junho
Kerle Lulza, filha de Odair
(Jenere) Schöpping.
Dia 1,5 de junho
Geisa MarIa, filha de Mário
(Mari'de) Langer.
Jennifer, filha de Ademir
(Maria) Luchtemberg .

Renato Eduardo,' f. de Re
nato (Carmen) Hafemam.
Dia 16 de junho
Cleyde Cemlla, filha de Dip.
mar '( Hiltrud) Schünke.
Neide Jaqueline, filha de
Valmor (Maira) Batista.
Dia 17 de junho
Delei, filho de Hermes (Do
roteia) Lange.'
Misleine, filha de Torino
(Cecilia) Felippi. •

Anelise, filha 'de Arno {Hil
degard) Hoffmam.
E('jsângela Aparecida, filha
pe Ivanir (Nair) Santos.
Dia 18 de junho
Rafael Fernando, filho de
Edson (Maria) Silva.
Adriano, f. de Alvino (Flo
rida) Oldenburg. '

Dia 19 ,de junho
Diogo Marcel, filho de SíI.
vio (V6'ra ) Rumf.
Sueli, f. de Ambrósio (Ceci
lia) Oliveira.

'

Dta 20 de junho
Solange, f. de Júrecl (Zê.
nide ) Oliveira.
Márcio, f. de Erotides (Sibi
Ia) Odorizzi.
Sueleri Simony, f. de-Cléu
dio (Edilmar) J=inta.
Dia 21 de junho
Fabiana Micheie, filha de A
demir (Sueli) Bruch.
Cristian, filho de Pedro
COelva) Schneider.
Dia 22 de junho
Jonathan João, f. de- Valdir
(Luzia) Dias.
DI.. 23 de junho
Gilmar Giovane, f. de WiI·
mar (Rita) Karsten.
Josiane filho de Altino (Ma·
ria) Macedo.

FALECIMENTOS

Dià 16.06.84
IIse Rathunde Weiler, 75 a.

Isaura da Silva Furtado,' 48
anos.

Pi. 18.06.84
Maria Schwinsky, 71 anos.
Dia 19.06.84

,

Francisco Mader, 63 anos.
Dia 22.06.84
Michael Jackson Baloch, 2
meSes.

.

DR., CELSO·ORLANDO STORRE,R DA SILVA
I ,

ANGlO.LOGIA CLr.NICA E CI'RURGIA VASCULAR
Doenças' da circulação, varizes, arterieesclerose,

trombose, embolia, erisipela, flebite,
- hemorróida, etc.

Rua Guilherme Weege, n.O 34 - 1:- andar
;Fone 72·2500 - Jara9�,á do Sul ..... SC.

'Proclamas de Casamento
. .

Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil dO
1:° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de,San
ta Catarina, Brasil. Faz' sáber que compareceram em Car
tério, exibindo es -documentos exigidos p.la lei, a flm de se

habilitarem para casar, os seguintes:
'

te na Rua Joaquim Francis.
.

�co €ie. Paula, 216, nesta cí
dade, filha de Alcido José
Neumann eLidia Zapella
Neumann.
Edital 13.781 de 25.06.1984
Aleir- Leseowicz •. Eliane Her.
mann. Ele brasileiro, scltel
ro, mecanico, natural de Je-,

João Raupp e Inacia Pereira raguá do Sul, domiciliado e
Reupp. Ela, brasileira, sol-, residente em Estrada Gari.
teira, operérla, natural de .

baldl, neste distrito,' filho
Jafaguá do Sul, domiciliada de Antonio Lescowicz e An.
e residente na Rua Amazo.

na Ropelato Lescowicz. Ela,
1Tas,57, nesta cidade, fi'lha' brasileira, solteira, operá-de Uvldio Campestrini e ria, natural de Rio do Sul,
Margarida Campestrini.

.

neste Estado, domiciliada e
Edital 13.777 de 22:06.1984 residente em Vila Nova, n/
Antonio José Bald•• Ter. distrito, filha de Arnoldo
zinha Antunes d. Souza. Hermann e Vanda Hermann.
Ele, brasileiro, solteiro, ope- ,Edital 13.,782 de 25.06.1984
rário, natural de Guarami Douglas Daví Hort e Clau.
rim, neste Estado, domicl- dia Maria Siqueira Pleininl
liado e residente em Ilha da Ele, brasileiro, 'solteiro, ban

. Figueira, neste distrito, fi· cário,
.

natural de Jaraguálho de Bertoldo Francisco .

dóSul, domiciliado e resi-
Baader e Petronllha Junckes dente ne RUß Domingos De-
Baader. Ela, brasileira, sol- marchi, nesta cidade, filho
teira, balconista, domlctlie de Paulo' Hort e Maria Bor-
de e residente na Rua João ges Hort."Ela brasileira, sol-
Piccoli, nesta cidade, natu- teira, bancária, natural de
ral de Bocaina do 'Sul, nes_ Lages, neste Estado, 'domi-
te Estado, filha de IvO Ma. ciliada e residente na Rua
cedo de SOuza e-oClara. Ali· 11 de novembro, 286, em',
tunes de Souza. '

..

MassaÍ"andubs, neste Estado
Edital 13·778 de 22·06.1984 filha de Antonio Abel Piei-
David ,'Cor.r.ia e Rosel( Ma· nini' e Maria da Aparecidaria Dami. Ele, brasileiro, Siq-ueira Picihini.
solteiro, lndustrtérlo, natu- Edital 13.783 de 26.06.1984
ral de Joinville, neste êste- Ant6nlo Varildo Bachmann
do, domiciliado e residente e Rosell Ot�o. Ele, bresllel-
na Rua Tomaz Francisco de

ro, .soltelro, lavrador, netu-
Goes, 150, nesta cidade, fi· ral de Guaramirim, neste :

lho de Domingos Correia, e Estado, domiciliado e resl-
Luiza da Silveira. Correia. ,dente na Rva Jorge Czernie-
Ela, brasileira, s<;>lteira,' far. wit:z, 1020; nesta cidade, fi-
macêutics, n8'tural de Jara: Jho de João 8achmann e de
guá do Sul, domiciliada e Laura Morsch Bschmann.
residente na Rua' Luiz Kie' Ela, bri3sileirj:l; solteira, do
nen, 88, nesta cidade, filhà lar, natural de, Garuva, n/de Rolf Dams e .. Maria. Jero.. Estado, domiciliada· e ..resi.
nima Gomes Dams. dente na Rua Jorge Czernie.Edit'al 13.779de 22.06.1984 wkz, 1-020, nestêl -ci�ade,Celso Carlos Stüber e Lour· filha de Artur ,Otto _ e de
des de Pina. Ele, brasilei,ro, Tereza de- Souza.

'

solteiro, torneiro mecanico
natural de Rio Negrinho, n/
Estado, domiciliado e resi·
dente na R. Lourenç,o., Kanz·
ler, 687, nesta cidade, filho
de Afonso· Stüber e Hilda"
Kanzler Stüber.·' Ela, bras!·
leira, do lar, solteira, n3.

tural de Varzeão·�· Cêrro
Azul, Paraná, domiciliada, e
residente na, Rua Lourenço
Kanzler, 687, nesta cidade,
filha de João Martins de Pi.
na e Cipriana Alves de O!!"
veira.

IE para que chegue ao co

nnedniento de todos, man

dei passar o presente edi
taI, que ser� publicado pe
la imprensa e em càrt6rio,
onde será áfixado durante
15 dias.

Edital 13.772 de 20.06.1984
Caeildo da Silya e Ivone Mill.
nitz. Eie, brasileiro, solteiro
comerciário, natural de A·
piúna, .

neste Estado, doml
eil ledo e residente' na Rua
Henrique Mar.quardt" 146,
ries ta cidade, filho de Ar·
noldo da. Silva e de Palmira
dos Santos. EIs, brasileira,
solteira. .industrlãrla, natu··
ral de Corupé, neste estadO
domiciliada e residente na

Rua' Henrique Ma,rquardt.,
146" nesta cidade, filha de
Artur Millnitz e de Ursula
Millnitz.:
Edifal 13.773 de 20.06.1984
Jórge Lopes e Ana fiermo·
gena BorgeS. Pereira. Ele,
brasileiro, solteiro, operá.
rlo, natural de B. Velha, n/
�stado, domiciliado e resl
dente na rua José Teodoro
Ribeiro, nesta cidade, filho
de Antonio Lopes e Alberti
na de Avila. Ela, brasileira,
solteira, industriária, natu
ral de Barra Velha, neste

Estado, dcmielllada e resi
dente na Rua 240, em Ilha
da Figue1ra,

.

neste distrito,
fi I ha de João Romão "Perei·
ra e Hermogena Borges Pe.
reira,

.

Edital 13.774 de 20.06.'1'984
Vianei Milan e Sjrlei Maria
Jung. Ele, brasileiro, soltei.
ro,operário,-natural de Iba.
rama, Rio Grande do Sul
domiciliado e residente e�
Santa Luzia, :neste distrito,
filho de DanHo Milan e Lt:!o
nilda de Aguiar Milan. Eia,
brasileira, solteira, operá.
ria,

.

natural de Cunha.Porã,
neste Estado, domiciliada e

residente em Santa. Luzia,
neste distrito, filha de Gui
do Jung e Selmira Margarda
Jung. ,

.

Edital' 13.775 de 22-06.1984
James Marcos Vota e Maria
Mokwa. Ele, brasileiro, sol ..
teiro, bancário, natural de
RodeJo, neste, Estado, domi
ciliado e residente na Rua'
Lourenço Kanzler, 427, nes,

ta cidade, filho de ,Roberto
Vota e Hilda Raizer Vota. E.
Ia, brasileira, solteira" in,
dustri�ria, natlJraf de Co ru
pá, neste Estado, domicilia.
da e residente na Rua Lo,u·
renço Kantler, 427, nesta ci:
,dade, filha de -Antonio .Mok·
wa e ,Clara Mokwa.
Edital 13'.776 de 22-06; 1984
João Pereira Raupp e Lour-'
des Campestrini. EIe, brasi·
leiro, solteiro, operário, na;
tural de R�nascença, Para·
ná, domiciliaçio e resi.çleote
na Ruá Amazenas, 47, nesta
cidade, filho de Edelberto

Edita113.780 de 25.06.1924
Arlindo k'egin e Mari.. Ma
ria Neumimn.. Ele, brasilel.
1'0, s<;>lteiro, operário, natu·
ral de pàuso Redondo, nes

te Estado, domiciliado e, re·

sidente na Rua João' Januá·
rio Airoso, nesta cidade,. -Fi.
lho de Frida Klegin. e Alber·
tO,Klein. Ela, brasileira sol
teira" operária, natural de
São Bento do Sul, neste Es·
tado, domiciliaça e residen·

Encontro
do Mobral

A vizinha Pomerode �edja
,nos dias 2 e 3 de julho o En
contro de. Supervisores dE!
Área do Mobral, quando se·

rá cliscutidQ,,: dentre outros,
o replanejamento das ativi·
dades dentro da Grande Á·
rea de Blumenau, que a·

brange as, áreas de Jaraguá
do Sul, Joinville, Itejaí, Blu
menau� ßal'ra Velha e ttape·
ma. Ç>e j�raguá do Sul par·
ticíp�rá . a Supervisora de
Ár�a Jussara Vicente:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jar..�á do "5ul- Sémana d.30/junho à 06/julhoj1984

Rua Cei. Proc.· Gomes . de Oll
vélra, 285, - Fone 72-0977 Telex

0474341 JGST - Jaraqué do Sul - SC.
.

Embratur-030090042j9

JARAGUÁ TURIMO AGEN.
CIA DE VIAGENS

PROMOVE

I
�

Excursão a Cidade da Criança, em
S. Bernardo do Campo e visita ao

play-center e simba safari. Saída:
29.06 e retorno: 1.0.07.

l
",

CORREJO DO PC)VO

. FECHA O
"CORREIO DO POVO"'Opa" Siewerdt morr�u

Outra vez a região do Rio Cerro, mats precisamente o

Riö Cerro II, foi, sacydida com o impacto da morte de um

ente q.uerido .
' J'"

A,"da na t:esta do Espírito Santo a Bandinhà da Auro
ra puxava a marcha para o Parque Agropecuário "Ministro
João Cleophas", qu<ando perguntamos ao seu filho como ia
o "Opa". Ante a'resposta de que ,seguia a slJa velhice, sos

segamos. Afinal todos caminhamos para a inexorável ida
de madura e temos que enfrentar a despedida terrenal,
algum dia. .

A enfermidade nãQ, dá o aviso prévio. Geralmente vem

acompanhado de complicações. Foi assim cem Emílio Car

los Guilherme Siewerdt, deixando "Oma'" Selma e filhos
aos 82 anos, 1 mês e 1 dia.

' .

Quando o telefone toca, comunicando o seu passamen
to, ficamos desorientados por instantes.

Ainda na Alvorada, por ocasião do easamente de um,

neto ficara combinado uma visita à Florianópoli�, em prin
cípio de maio - o "Opa", a "Om.a" e a companhia d. Ru

di Giese e esposa.
Agora, depois de seu sepultamento, I'!a quietude da

noite, pro�uramos 'lembrar o que', ele foi em vida.
Além de filho, obediente e responsávei ,foi esposo e

xemplar e pai q�e soube encaminhar, os seus filhos, COa,

Ihendo, agora, os frutos através des netos e bisnetos.
Se o trabalho foi uma de suas grandes virtudes que o

engrandeceram perante a comunidade, nunca esqueceu de

dar também tratos ao seu espírito. Lia com. regular fre

qüência e escrevia melhor ainda. A sua fortaleza meral es

tava na religião que ele muito serviu, trabalhando com eu

tros pelas obras da Comunidade Evangélica� Lu_teránii -de
Rio Cerro II, a construção da Igreja do Bom Pastor, que a-

colheu 'o seu corpo domingo passado. ,

Não deixou de dar impulso aos movimentos culturais.

Junto com ele se constituiu em Rio Cerro um movimento
sem precedentes em Jar�guá do Sul: a Banda ,l,.yra da Au·

rora. Todá ela constituída de músicos que tinham orige'm
na lavoura, ele mesme -músico, que -foi a sensação" dos Fes

tivais da Cerveja no Rio de Janeiro por longos anos. Com

seus uniformes e acordes a Banda Lyra da Aurora era á
plaudida pelos cariocas, julgando tratar-se de

'

autênticos

tiroleses e ficavam admirados quando o "Ookta" Luiz de

Souza os apresentava como sendo homens originários de
Santa Catarina.

Mais tarde Emil Siewerdt deixou-se envolver com um
seu amigo de Corupá. Era o Helmuth Raeder - o Claro Va- .

lente - que já deixou esta vida. Durante longo tempo ,o

Emif'Siewerdt se transformava no EMSI que humoristica
mente provocava ou respondia ao Claro Valente. A ' tal
ponto evoluiu a troca de "getltirezas" em língual "'emã,
que'aos' dois se juntou'a Muthemsia, ,um pouco do Hel
muth e outro tanto do EMSI, um personagem feminino de
São Paulo, que manteve acesa a chama ,.dos escritos . que
foi ,uma verdadeira-coqueluche. E o Rudolf Hirschfeld. de
S. Paulo? Com os versos sobre os "Vulkane [n COr'upá"?
Quem não lembra esse passado recente? ' ,

N'o seu tempo' descreveu muitos episódios de Rio Cer
ro II, o primitivo Stadtplatz de Jaraguá, o quadro urbano'
que nunca chegou a se concretizar, porque os que atraves

savam a Serra do' ,Jaraquá achavam que a mata encobria
um grande Sumpfloch. um qrande pântan.O que hoje. foi

, transformado numa terra dadivosa pelo zêle d,e seus pro-

prietários.,
'

Muitos risos causou .aquela história contada por ele

quandc por alí passou uma manada de porcos-espinho, em

que foi morto um retardatário com uma tacada na cabeça,
provocado-pela queda de um lavrador da árvore em que

trepara para se r�fuqiar dos animais bravios e enfurecidos.
Cheqamos à conclusão que o EMSI, ou o Eniil ou' ainda

o Emílio Carlos Gui�herme Siewerdt foi uma qrande perso
nalidade em Rio Cerro, que deve fazer falta por muito

tempo. Satisfazia�se com coisas simples. Lembramos um

passeio, ele, Dona Selma, a ,Brvnhilde e eu, de visita ao
, Helmuth para um eafé, Antes passamos pelo Septinário Sa

,grado Coração de Jesus. ,Dessa visita falou alguns anos.

Por isso nos impressionaram as canções na igreja e no

cemitério: "So nimm denn. meine Hände und führe mich
bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein nicht
einen Schritt, wo du wirst qehn und stehen, da nimm mich
mit". '. .

"O Welt, ich muss dich lassen,/ich fahr dahin mein

Strassen / ins ewge Vaterland. I Mein Geist will ich aufge
ben, / dazu mein Leib und Leben j setzen in Gottes gnädge
Hand('. ,,'

.

Foi um homem que aprendemos a admirar!

s.v, Schmöckel e-s- Julhoi84.

Nota das mais lamentá
veis que já nos foi dado pu- ,

blicar é essa do fechamento
do tradicional matutino
"CORREIO DO POVO" de
Porto Alegre e a "Folha da
Tarde", pertencente à' Com
panhia Jornalística Caldas
'Júnior, Fundado em 1.0 de
outubro de 1895, está pres
tes a completar o ano 89 de
sua existência, sob a dire
ção do brilhante jornalista
gaúcho Breno Caldas.

'

Se-
.

gund'o a Folha de S. Paulo
"o engraçadoé que o jornaí
fecha com seus donos a

c.usando o governo 'de ser o

responsável de todos Os seus

drernas". Quem acompanha
a trajetória desse grande
órgão de comunicação que
foi o "Correio do Povo" si
be que ele apoiou ostensi
Vamente o atual regime de
'1964 e acabou. não teeeben

. do do sistema as compensa
ções por tal fidelidade.
Quando redigimos estas no

tas repassadas de pesar nos

recordamos do nosso S.O.S
estampado na primeira pá
gina,' faz alguns anos, ante

cipando um possível fecha
mento do nosso semanário

,sessentão. Foram momen

tos dramáticos, reconhece
mos, e alguns mais afoitos
chegaram a....fazer a partilha
pública do patrimônio e do
pessoal daqui da redação.'
Humilhante, gesto de certas

pessoas das quais esperáva-
, 'mos mais consideração. Um
deles refugiou-se hoje na

comodidade- de um naba
besco emprego e. outro,
"empresário", 'ceneteou uma

sinecura, encaminhando sua

concordata. Na época ga
nharam a' parada, mas não
levaram. É porque outros

'homens, muito mais sérios,
pensando no que. representa
o jornal dentro da comuni
dade, arregaçaram as man

gas e nos deram aquela
fôrça, amparando com ges
tos, intensões e ações, para
'que isso não acontecesse. A
esses HOMENS somos aqra
decides e tudo fazemos pa
ra não desmerecer a con

fiança. Assim' deve aconte

cer, se já não aconteceu,
com o tradicional co-irmão
"Correio do Povo" de Porto

Alegre, Ao Brenó Caldas a

nossa solldarledade e a es

perança de que volte a· rea

tiver o diário no espaço de
tempo mais breve. Lá" como

cá continuam os
/J raivi

nhas" a brincar com o ea-
,

peta só p'ra Ver o circo pe
gar fogo; Mas existem . os

'. bombeiros providenciais em

cada ,-comunidade, que não

permitem as diabruras de

alguns débeis mentais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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QPINI.A.O
De JOHN SUND':, CÔnsul Geral da, África do sor em

São Paulo: sua visitá deu-se acompanhado do CÔnsul' Co
merciai E.G. Nyenhuis, para manter contatos com as prin
cipais, autoridades políticas e da área econõmlce, com o

, objetive de conseguir um maior intercâmbio de "idéias,
tecnolççla, turismo' e produtos",

� "Lá o, Brasil é conhecido apenas pelo Rio de Ja
nelro, o carnaval, futebol, café, Pelé e suas lindas mu

Iheres. O brasileiro por sua vez, da' África do Sul só ou

ve falar em sua mineração, na cidade de 'Johannesburgo
e no epartheld". "

.

'

Na próxima' visita à Santa Catarina manterá conta.
tos com o' Reitor da UFSC para saber da posslbllldade
de lniclar um intercâmbio de professores e alunos entre
os 2 países, abrindo posslbilldades para visões distorci.
das da cultura e do trabalho nestes países,

.

Do Governador Eperidião Amin: "Sem dúvida alguma
a sociedade catarinense como-um todo, deu urne grande
demonstreção de firmeza. O catarinense mostrou à Na
'ção, que tinha coragem de participar da solidariedade
nacional e, disposição para voltar e reconstruir, E este

propósito, esta firmeza, este caráter de trabalho e de

a�9r, são hoje, não há dúvida, marcas indeléveis que
nao podem ser destru(das ou ignoradas", Esta declaração
faz parte da palestra aos alunos e professores da Funda
ção Norte do Estado, em MaJra, ao fazer um relato com·

pletö dos preju{zos causados pelas, enchentes de 1983 e
'

atuação do seu Governo, no trabalho de recliperação 'do
Estado, ' . "

,

'

Do jornali�ta FERNANDO PEDREIRA, a respeito do
quadro poJ(tico nacional -e das perspectivas brasileiras:

,

-; '.. n:'Iesmo que o doutor Ulysses não deixe a o

posição unir-se, mesmo que o lameiro Maruf acabe ven·

c�ndo a �orrida e, ganhando o seu prato-feito palaciano,
.arnd� assim nem, tudo' está perdido. Rest'arão os' governos
de Sao Paulo, Minas, Pernambuco, Ceará, Santà Catári
na, Paraná" os jornais independentes, grandes 'bancadas
parlamentares, o povo e o país qUe trabaiham e produ
zem. O Brasil continua, apesar de tudo",

,

,

,

00 Secretário, HEITOR'SCHe: "Depois de meticuloso'
inquérito de processo -administrativo, a Secretaria da Se·
gurança' Púbqca chego� à pessoa que roubo'u as jóias
gU�l'daáas e� l!m cofre da Polícia e que 'eram de pro..
pnedade de um d�s passageir0s vitimados no acidente
com o Boeing, da Transbrasil, em abril de 1980, "O indi
da,dp já, es�á peln?mente id,entificado e o Secretário Hei
tor -Sçh� opma por sua demissão qualificada do serviço
público, sem preiu(zo de outras cominações legais que rh�
possal11 ser, aplkadas pela justiça", .

, ,
Do brasi líanista FRANK MacCann:

'-:-:- os pol íticos bra,siléiros -encontram dificuldades pa·
ra superar ,impasses institucionai's porque têm a tendência
histórica ele pedir o apoio das Forças Armadas nas' horas
de crise. Veja-sé, por exemplo, o .atual conturbado pro
cesso, sucessório. Er:n certo aspecto a ferrenha disputa
travada entre os presiclenciáveis Aureliano Chaves, Paulo'
Maluf e Mário Artdreazza pode muito bem ser qualificado
,como uma batalha �e generais. ,O Vice-Presidehte, com e-:'

feito, fpi buscar"abrigo junto à trincheira do General Gei-

,seI. Maluf tem. na sua.,retaguarda, ocupando posto de des
taque', o General GoJbery do Couto e Silva, Ê' Andreazza
tenta de todos os modos fazer com que o seu protetor:,
o General Figueiredo, torne público o apoio que nos bas
tidores dá à sua candidatura, O pior de tudo é que' o povo,
marginalizado do processo, acaba pagando as contas e re�

cebendo os petardos dessa, batalha, já que, no final, os
-combatentes acabaql se acertando". '

De DIS CHEREM, Presidente qo Tr%unal de Contas do
Estado, acerca da intenção do Deputado Cid Pedroso apre
sentar emenda à 'Constitu.fção, no sentido de que o TCpasse
a prestar ,contas aO,Legislativo Estadual:'

'

,

'

.

- A priori, entende que o objetivo do parlamentar é
transferir ,ao Poder Legislativo atribuições que histórica e

tradicionalmente pertencem' ao Tribunal de Contas, hoje,
inclusive, carente de, um fortalecil'l)ento, de modo qué 'pos�
'sa. cada vez mais apreciar com isenS�o ,e preCisão os as

s!Jntos de natureza ,administr�tiva ,� iinanceira'�,
EVS.J�,"hoj84

,
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" C!�ÇO E�.?����EG�ca) '. O passeio (carordos M�tigfánjeiros
.

No pri'meiro semestre de 1984/0- Núcleo O "Elo Cooperetlve", da ção. Aí, no fim da .Ilnhe, 'o;produ.�or da .regiãó, vende
Regional de Jaraguá do Suí recebeu.fia fun. Or9,anização, das Cooperatl-, mas bem ao lado do produ- por Cr$ 2.600,0'0 a caixa

dação de Asslstêncla ao Estudante/Programa 'las do Estado de Santa �Ca-�, tor, está O cornpredor. Um de '13kg, chega ao consumi-
Es.tadual de Alimentação Escolar; produtos ,tarina.......,. OCESC, edição de ganhando pouco. Outro pa- dor de Jaraguá por Cr$ .. ,

Alt,er,a 'redação, do artigo, U., parágrafo d
.'

d
r-

d
'

h / 'd
'

'

estma os ao preparo' a merenda escolar. [un o 84, traz interessante gando' ernals. Querem um 7.800,QO. Duzentos por cen-

,
gP:�F����'·!��{��pt� ��'�!':!GUÁ DO SUL

Tais alimentos foram repassados as � escolas matéria do, "passeio" que exemplo'ê. O pimentão que toe rnatsl
" ",

, ,no e én'tidade,s assistenciais J'urisdicionadas� à fazem o,s produtos hortig' ran
.uso de suas etrtbulções;".

. "'"
19a. Ucre, totalizando 3é,'lß14"Kg, assisn diS1tri- [eiros, que são produzidos S'ecrstärios vão a','nalisar o' , M,E

, buídos: CorUpá 4.40(200kg,,, Guaramitüm' ná região e levados a Curl-
FAZ' SABER a todos os habitantes deste Município 63'98 L

" '

C• dé V d
.

'

,400Kg, Jaraguá
.

do Sul 17;313,600klJ, tiba, no Ceasä, onde, apôs D,évio Leu, secretãrlo-exe-
que a amara e erea ores aprovou e· ele sanciona' M d b 6 250k '�h d

., .: ..

d
.

.
'

' assaran u a: "

g e'",c roe 'er t,950,s'OO ,passarem por iversos, rn- 'cutl'VO da Assocleção ,é1o"s
a seguinteLei': kid

' ,

.

g, tota izan o 27.355.344;00' cruzelros,', -Bs- termedlérlos, retornam pelo, ,Municípios 00 Vale do, lte-
ses gêneros alimentícios béneficlaram a ,T"" dobro do preço. 'E cita um::- '

pocu, .pertlclpou .nos dias
15;885 escolares de pré-escolar � 1.0.. gra'u : e caso envolvendo Jaragúá do 19 'e 20, em Lages, dó 17.0
foram preparedas e servidas 654.626 réfel- Sul, que bem retrata," ,iii sl- Encontro ,Estadual de Sec re-

, ções.
'

tuação
,

'PRODIA,RTE í
'

. térlos �Xecutivos de Assq-
IIArt, 15 "-" .', .

dOI A Diz o Informatlvo que a ciações de Munkípios, es-

. '"

,

. �

.: -A Secretaria da Educação eSfa;.'�pro_· região que .vai de G,aruva a tando em pauta vários as-

,§ 1.0 _ Extinta a, F.tmdação, o patrimÔn;io e es
-vendo um encontro com pr?fess<O:,es de»,o São Francisco, do Sul,' e .de suntos, como avaliação do

demais bens, serão incorporados a, outr�s entiçl�des q",e' grau c:la rede, estadual de ensino con:r vi-stas Blumenau à Ascúrra, produz ,Seminário Latino-Americano

tenham fi,ns iguais ou semelhantes, de�de que' registra-
a lmpleme'ntar o funcionamento 'do' Progi'a- ,32 mil toneladas anuais de' de Confederaç:ões Nacionais'

das no CNSS 'e sediadas no mtmidpio de ,Jaraguá'. do ,ma'Desenvolvimento Integrado-Arte<na Ed\J· hortigranjeiros q.ue saem, ,e Associações, Municipais,
Sul, 'mediante verificação promovida pelo Ministerio "çação. O evento acontecera de 4 a (> � de Ju- principalmente, ' de, Guara- realizado no início do mês

Público",' ',"
'lho, em Floriaoopolis, e contará co01:a' parti- mirim, 'ndaial, Massé!ran. em Brasília, onde Dávio par

,
. ," ,

'. " crpação, por região, de um professorEorJenta·· duba e Joinville. Mas ape· ticipou; avaliação do curso
Art. 2.0

,-\

Esta Lei entrará em vi9.or' na da���;a.!!: - ",dor ,c:le �?úcação artís,t,i�a da Ucre, ,1um :f>ro- nas 20% ficam de imedié!to promovido' pelo 'bam, em
,

sua publicação, revogada� as disposições em �on�rári.o�� .

f�ssorde 1,a ..
a 4a! serJes e u� pro!essor -de na região. ,Os

.

outros 80%' Joinville, reformulação dos

Jar!'lguá do Sul, 28 de junho de 1984,:' "

5a. a8a: .ser!es. Na nossa reglao, cmco escoo 'são maAdados a Curitiba e Códigos TribUtários, Muni-
, , las participam do Programa: Eudides: da P. ,Alegr.e, principafmente, 'cipais;, assim como fez:se

DURVAl. YASEL .Cunha; Jul.iusKarsten e Abdon Batistac{Ja. Alfredo Vavassori, técni.co um reláto das atividad�s
Prefeito Ml,lni;Cipal raguá' do Sul), São Jg�� e Teresa Ramos iCo- da Cooperjuritil' informa realizadas' e em execuç�o

rupá.):'
'

, <", que quem comercializa és· ", porcadá Associação, bem
) '>10$ diás 23 e24, �b Centro de�Criativi- se.s. produtos são os inter- como troca dé 'informa.çÕes

dade p:todiarte da' E�ß'�:;: Euc'lides da Coriha;�: ele medi�rios� É o famoso ;"pas- sobre determinac;los proj,e-
Nerell R�amàsi promõyeu a Exposição Artí��i� , ,seio ,dos hórtigranjeiro$':. 'tos. que est,ão sendo exec;,u-

, :
'.: ._ �o-C�lturál, com boa' fr.eqüêncíà d�'públiço" Vavássori listou Cinco inter- tados nos m1JpicJpios, O pró

--_......_......�.._-......___.-----...........;...,.....;..;.'....... PRODIARTE 11',> .
," • .... mediaçõe� el)tl'e o p'rodutor ximo ,

..encontro' aCQntecerá
ORAé;Ã() AO DIVINOêESpfRITO SANTO"":: Espírito San';; A Divis-ão d� AçI!l1inistração' aEnsl'"/ 'de Massq,rané!uba," por exem- em Fraibvrgo.
to, VÓ$ queme�sclarec-eis tudo, que Huminais toél<;>s Os 19 U' b.d

",

camil1J1os! para,' q!J�' eu atinja a, felicidade, VÓS'- que"
a. ere; rece eu C,.p 400 mil dês ; ado ,o pio, e o consumidor ,de B,lu- Ma.rcou 'presença no En-

me das o dom dlvlno:de perdóar e esquecer 'o mal '�pag�mento'de' artÊ:ís$,9s e artist;6S' que: a.tuam '. menau.. ,Segundo' ele, O pró" " contro'� o Coordenador do

q le me f�zem" quero neste curro, diál6qQ agr.,déCl}r:, 'nasçinco escô"as,e 'colégiosestaduaiis 'envol- dut.or ganba "um, "x" lXIai( ,Cj'EF." Romi�do. Roberto Ko�
,

���r�o�e����r_ril�od�ip�ó�, ���smaY:::':s V;��qÜ;.ji���l���, vidas pelo Programá, Desenvolvimento ·Iote- ''y'�:màis :'z':t�E5te' Hist�i�' w;.:én.ii,'qif�,aJ:)pt,!1!N'�f.{i�:: movj�
a-tenc,õet materiais. Pelo contrário, quero tudo' fazer em

grC!do-Arte nô - ESducação. Através desse ,Pro. ,buidor" v-aneie para: ..c0mp-''"ª�
<

; ,r.rte!)to,�·�c�nçíí1iij�,;:;�i\O ba·
'

prol da humanidade para que possa, merecer a glória grama, o MEC e' a SE objetívam 'concorrer, "dares de SC, que tambem"" S'e"83', 'qi;Íe 'tevé";'a"'�:f!l'ernáti-
,

pel'peétua .. na vossa companhia e na 'compan'hia de' para a .expansão e ,melhor'iá da educação, ar· lucram -e, por sua "ez, pas-. -.ca alterada em fvnção das

rr.eu� irmãos. A pessoa deverá fazer e$tq eraçã'o ':3' dias t'ística na escola de '1.0 grau, valorizar e; uti- sam para as quitandas, au� novas decJàrações que fo·
seQurdos sem dízer o' 'ped,i_do, dentro de' 3 dias séi:á, I'

• 'h ' '. '

alc�nçaC(a .,a graça., ppr'·,máis dHftil que sejá. Publicar
Izar 0$ recursos umarios e materlais,existen- mentando mais duas letras ram adotadas 'este ano, Até'

ass 01 q r coo -'

'" PI' d M.M
téS' ria comunidade' e' desenvolver e enrique- no nosso a,lfabetO' da i,nf,la-' o ,dra, 20, informou 'o� ",Coor,-'

,

" ,I' ,.ue, e er a 9raç�. ,
or graças :,a. cança élS. ,

.

cer a eX'periêhcia criadora dos professores ê
_--......- ...,... �;.,__-_...;;.;�

'atunos. - ,�,

-:-"--:�--�,."'":,,,"'":..,-,;..._-------

•

"
...I,

'Estado dé' Santi C_tarina ti",
Prefeitura MUl'llcipäl de Jaraguá do Sul

< "

�

LEI N,o 964184

,

Art. 1.0 -- O parágrafo 1.° do artigo 15, da Lei

Municipal Nr. 898/82, de 17 de dezembro de, 1982,
passa a ter a seguinte redeção}.

IVO KONELl:.
;. Secr.et.a de Administração. eFil\lança$

-,-'.::-

SINDICAto DO COM�RCIO VÁREJISTA, DE
,

JARAGUA DO ,SUL .,

Avenida Getúlio Vargps, 621
.; ,CENTRO EMPRE$ARIAL

.

Assembléia Ger.al Extraordiná'ria
,

'

"

'

"

Editar de Conv:oé.ção',
.

"

"

.QPrtisiden'te da entidade supra con�oca' as firm��" �sso
dadas para participarem da Assembléi,a G,eral Extra
,orqiná'ria, a realizar-se ,no dia '04 de julho dé 1964, às.
17 horas, no C�nfro Empresarial à Av. GetúlíQ�v.�r-,
gas,: 621, a 'fin'l 'é:I� deliberar sobre. a,,,,�uinte

', ..

, '

."'. ORDEM DO DIA·
01 . �êitura,e discús�ão da proposta do Sindicato· dos·,'

" Empregad.os no Co":,ércio de J.araguá do Sul, pa
ra renovação da Convençãp Cqle-ti-va de Trabalho,

02, Delegação de Jtoderes à Diret(i)rl� do
" $i.n.�JEá�o,

par<! 'negodar i<?m o citado Sindicato Profi ssioõa I,
" os �erJ'l1os finais' da Convenção ·Coletiva de Trá

balho, ,a ,vigo.rar' _a partir 'de 1.° de agosto vin-
douro.· '.

.

'" -, � ,

Não havendo quorúin legal à hora acima mencionad,a, a·

'Assembléia ',. �e.á'izar�sé·á uma hóra após em segunda,
convocação, na !J1esrpa, data e local, com a presença�
.de no mínimo.lj3 (um terço) dos',associados' quites'
com !'I resovra'rla'� em condições de votar.,

Jàl'aguá do Sul, 25 de junho de 1984
. '- .BRUNO BREI.T�AUPT.

,

'Presiderlte'

.

, -VICE·PREFEITOS EM
ENCONTRO ESTADUAL

" Ós vice-prefeitos de todo o Estado de: SC
têm um encontro marcado pqra' �éWno

"

dia·-6. de jU'lho,' no plenarinho da Assembléia
Legislativa, quando será real'iz'adÖi:o, 1.° ...,En
contr<? ?e- Vice-Prefeitos Catarin6Js, .
,v:nto visa a, troca de' informações"-e orienta-

'

çoes soare -'8', possibiHdade de se 'forrmar}no
"Estado uma associação de vice-prefeItos (',Con

.

forme este jornal já jnformou na eçlição '-pas,
sadaJ e objetiva também coletar ;::subsídios
para inclusão na reforma da lei o.rgânrcé\,:dos
,municípios de Samta Catarina, que�' se,ten-

, ·contra em di-scussão ,na Assembléia:� L'egisla.
tiva. ,,'

,','
'

Além d� representantes das Cidades ca-,'

tàrinen,ses,deverão' se fazer presentes ao en

c;ohtro ,autoridades ,de outros estadôs e mem-'
-br'os da diretoria ,da Associação dósNice�Pre-

-

feitos de SP, entidáde súprapartidária i que
vem contribuindo para o fortalecimento"polí- ,

tiéo-administrativo ..dos mun}cípiost1ãQ� de'
, S;,paulo, como de todo o Pais
", Övke-pref�jlo de Jaragoá,dc. ,Sul.é.,
pio Ra.uIPiaz!'!r,a 'integra a Comiss�o",Províso
rIa Preliminar e já confirmou a su�, presen
�a no Encontro, segundo "dedarou ,iio 'ICP".

.' ......
-

... _

SINDICATO DOS tRABALHADORES NAS
"

, JNDúSTRIAS METALÚ�GICAS, 'MECÂNICAS Ê' 00
MATERIAL ELÉTRICO DE JARAGUÁ, I}O SUL'

, Editai de Convocação
� - � I','

Pelo_p�es�nte Editá! 'ficam convocados todos os' a's

sociadosdo SINDIÇATO.DOS,TRABALHADORES N�S' fN- -
,

DUSJRIAS METALURGICAS';'MECANICAS 'E DÖMATE-
RIAL ELETRICO DE J�RAGUÁ DO SI,JL, para reunirêl1l-
se em Assemblé:a Geral Ordinária no próximo dia 30
de junho de. 1984, às 15 horas em' primeira convocação;
em sua sede social sita a Rua João Planinscheck n.O 157,
para tomarem �onhecifl1ento da seguinte ordem do dia:
, a) Leitura, discussão e votaçãô'por escrütínio se-

,cre'to, do relatório de Diretoria, Bäl-änço' Financeiro, Ba�

lanço Patrimonial cOlJ1r1!a,réido, Qemonstraçãó �da Aplica-'
ção da Contribuição SindIcal,:tod'os 'do":;:e�eréíció ge, 1983

e respectivo parecer do Ç()[1s�l�o riscaI,:: '

'

b) Assuntos diver,s,os. ,.e '''<. _ , �,

No caso.de não haver número legal, nq horário de

convocação da .Assemb.I,�'a'G,eral acima mart'ada: a mes

ma reaJizar�se-á, uma hora, 'após, com qt.i'arqüer número
de associados presentes.

'.:';" .. .- � �

Jaraguá do, ,S01,. i 8 de, jlinho de 1984,

'CELSO S. ,MEDEIROS
� 'Presidente

Contlnuação
Oficial, d,�J,ustiça coni maior tempo .de serv.iço prestadO

" -

,ao Judlclarlo de Jaraguá do Sul e único aposentado ne
,

cargo: Henrique Fugel: '15;09.1949 a 25.07.1966
Primeiro Adjunto de .promotor Público da Com�rca.: .

Altino Costa: 14.05.1934. Primeiro Delegadó de POl'ícia
'da recém instalada Comarca Ciompromissado em Juizo:.. '

Jo�o Bap�js�a' Rudolf: 15.05.1934� Pdmeiró Suplente do .'

JUIZ de,Dlrelto da Comarca: (nomeado pelo G-overnaClor'
do Estado): José M. Müller: 08.10.1934. Juizde "Pax da

s�e da Comarca: Carlos May: 16.01.1936; �ric;h Hein
rlch Hermann BIosfeld ' eleito e que, durante 25 enós e

xerceu o cargo): 22:04.1936; Erico BIosfeld (no'm�do,
pelo Governo): 30.04.1940; Honorato Tomelin: 07.05.40
JoséUndolfo Borges: 2S'.09.1943; Carlos Hafermenn:
15.09.1948; João Emmendoerfer: '"19.n .1951; ,Walde•

mar Rau: 20.04.1960; Henrique'Wolf: 30.08.1982, ,'�,
Suplente do Juiz Substitut� da 3a; Circunscrição "na' Co- .

marca d� Jaraguá do Sul: 1;" Suplente:' Francisco ,fis�.
'

cher Junior: 07.04.1936;' 2.° Suplente: 'FrederkoFran-
cisco MoeMe,.: 30.03. 1936. "

" "

, DIS'rRITO DE CORUPÁ

J�ií,d� Paz do Distrito de,.Hansa: (hoje: Corupa) "

Hlpollto Ponetsky: 17.01, 1936; �icardo ,Fey:: 21.04.1'936,
E'duardo Correia Luz: Hl'.03.1938; Ötto Hillbrechf;--13.8: "

1938;'Arho Krelling: -O7.05�1940; Arthur,Vjoeh�: '1'8,09. '

1940; Albért� MaffezzQlli: 10.10.1947;, Leopoldo' Ofto'
AlfredoWulff: 11.05.1955; Luiz Maffezzolli: 06.06;1958
Carlos Tosini: 18;03 ..:1-96·1'.' "

'

fht�rprete do -Tabeliã<), de Notas 'e Oficial do Registro Ci� .

vil dó Distrit�.�e Hansa: (heje'Corupá)
,

Lauro Çarlos" B.lünk: 03.08.1934,; 'Escrivão Distrital e

SOLICITADA'Y , " Tabelião de Notas _Interinet:ê!o. ,Q(stf-ito'de Hansa:'
ILUM1NAÇ�b:, :PÚ8LrC'A' lavro Carl�s Blurik� 18JO_193-4: ,'Escri�ão, Oisteltal ,e Ta· :
O Poder�'Públicé Munid- belião, de Notas'l'lterbto-do D�fritP de·1;Iansá: ,

,pai de J�ràguâ' '!:Jº'_ $ci(�n�' ,Ol!;ja Vian dã Luz: '1:4.0g.l935� - Aludante d.. Escrivaninha
caminhou ,ti�sc'",es.�s 'oe ma- de paz do Distri�o.de Hansa: I"auro X:arlos Blunk: 29,05.
io e junhó,pedidos", ,a' Ce- ,,1936.' Es�rivãodIfPa:r:do<:Distiii�deCorupá:, José Pas

lese para; implantação de" qualin" 09.11 .194�;Wêrner- Web�'r::.l1 ;Q8.1955· Alufsio
154 luminárias, a{fàvés' dos CarvaIhp �e Olivei'ra: 13;J,(ri�55 áJ?'f.Q�;,l��J;:jjiya Ma·

recursos da: taxa dê "úmi.- ria Päsqualinide Qliveira C�es�na��}::'-,,20;g'a!::1981. ,

nação públ�êa. as :IQcais so- Escrevente J",:ramentado.da ,E$c:riv,,,n(-à�tI'é��,�a�':�o Muni·

lídtaqQ,s são: Rua,3Sb, (5 cípiod� Corupá: Madlú\"RoDJ,ariowi�t:"1v'(ül'r�r;'" 13.4.19?4.
,1.u.mi'riá.r1as), "Ruâ"381' ('6),

"

COM�R'ÇA DE GUARAMI-RIM':
" '

Rua ,Horádo� Rl,Ihini,' (11), q$ municípios �dé Guaramirím;:Mass�rãncJuba e Schroe-

Rua .Partic'u,lár defronte a der,-que:boj� compõem a COMARCA DE GlJARAMIRIM,
Neves (3)., R. Walter Jans- esti,ver,ªm sob a jurIsdjção'da:COMARCA' ,DE JAR,A;GUÁ

,sen ,p,),Rl,Ja G.uanabar�.l" DOSUL,duranteO' período de :19,49�'â' 08 de abril de

Rua 339-,lateral.qa Roberto 1961, quando foi instalada référJcJa:_Comarta .

Zi,emà'nn" (3), Rua 272·Jar- ","" ,i:'"'� (contin\Ja)
dimPinh.eiros (6), Rua 364 .

Vila'l)Jova (9), defrohte Co- "
VENÓE.-SE MPlO

qper,qtJva .Jt�Jara (6), aces- Trê.s faixas, AM FM;� energia elétrica, preço de Q-

so à Escola-·Giardini- Lenzi ,:casião. Tratar.Jla Procópio Go�es, 290, Fone 72-0091,
(19i, aces�o ii f�brica., de: ,com Ezeram Ne_ckel, nOc:.horário comercial.

Vime FunKre, t4L Jáhi:irl1 Pi'-'
.

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

nheiros J23·),.;irYJedi�ções fUNDAÇÃO "EDÜCÁClONAL REGIONAL
comércio' tle Geraldo' Gúmz ' JARAGlJAENSE (FERJ)'
(1-4), na ,tgr�.ia S:Peclro(2),
em Jaraguazi,nho f1�,

-

Rua

Araquari ,',t l}, Rüa 444-lat:,
'

ProC'. -Go�ei's "( 3"), R. Ber
narçlo Dor,ríbus,çh (9),' Rua
244-Waldemar" ��ssmann·3,
Rua Pres.·'-' EpHácio pessoa
( 13), Ru�,:LJruguaj,iO), Rua
João Ropeléltto-�e_reu Ramos
(4) e RUá;,'189-Emil,l:Borr_o.w<
(4 luminárias�,�

"

,'denadot do CLEF,40 mil
deélara�ões íá haviam, sido
processadas e na segunda
qu'in�éna de julho, 'o grupo
de trabalho constituído dos
,s&'àetários-executivos .das

, associações , miçrorregion�is
irão se reunir para analjsar
os reletôrlos emltldos a par

. Hr 'd9 processamento das
DJEF:s Anuais.
:Ness� 'grupo de trabalho,

a A'rva.li estará represe,ntà
d� pe.lc;>s ; senbores, Qáyio
LeU e Plínio José GerenT. O
'trabà'lho ·desen�oly.ido pe'la
Associação foi ,e'naltecido
q:Yar;)do:'da elaboração da car
,tilha qU�Gbje�.iva cqnscien
tizar o produtor :rl:Jral qúan.
te a obrigatoriedade da N,
Fiscal do Produtor Rural:,
exemplo adotado 'por gran·
de parte das Associações �é.
lv\unicípios- do Estado_:

,.

'CARTAZ -DO CIN,EMA .

No Cine Jaraguá, de sábadó
à terça-feira, ,20h15, ,"CrO-
codilo, a Fera AS$�ssh1à", '

.

E na quarta e qu'inta-feira,
"Pordida em 'Sodoma",

OS 50 ANOS' DE COMARCÀ '

Os 'Serventuários da" Justice
. " ,

(V)

EDITAL'

CONCORRÊNCIA PÚSLICÁ N:o,-01/84
A FUNDACÃÓ EDUCACIONAL' REGIONAL JARAGI,JA

ENS!= Faz sab�r aos inlßressados.que., encontra-se ab�r-,
,

.ta C�ncorrência Pública N,P 01/84, pa,ra ,
receber pro-,

postas com' vistá,� alienac;ão çle,::�m,': veículo, perten
cente à FERJ, pelo prazp ,de 15 dias, : com encerra

mento prévist0· para o dia 13,{J7,:;'198�.',
.

"

O Edital, C.Q,mplefö e,.Jema&s infôrpiaçõeA poderão
,ser obtFclàs' na

..
Secretada' ·Gera I ': da,,', Fundação Educa

cional RegiOhal ,Ja�agu'aenie;� rlo.,horário' Dormal \ de

expediehte,. '."

__.' _

-\

.: ':'. -�-�.. : ',:: -;-� '-
.. ,_

,

Jaraguá'elo SvJ, 29,;de'jli''lhQdé:1984.
'CARLA' SCHR8:IN�k ,,'
Pre�fdehte da, FERJ "

..
-

-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Politica, Politicos, Folclore & Cia.
.

convidado e aceitara a In
eun�'bência· de descerrar a

placa que conteria o seu

nome. No dia aprazado a

<cldade amanheceu enfeita
,

da e o Grupo Escolar for
rnava seus alunos' em fren
te ao palanque, local da ho
menagem. Foguetes e ban
da de música enfeitariam o

ato cívico.
Ainda no entardecer fora

colocada a plaéa com a ins

crição: Rua Aristiliano· Ra
mos, coberta por um pano
para a, solenidade do dia se

gUinte.
Mas havia os que não

concordavam' com a eman

cipação e muito menos com

a homEmagem.
E aí a irreverência sentou

praça no local da homena
gem ..

Manhãzinha cedo pessoas
passaram pelo local, mexe
ram no pano, mas não des
pertou nenhuma suspeita,
Seria mera curiosidade!

Eis que, chega o I nterven
tor. Discurso e homenagem.
A seguir é solicitado a des
cerrar a placa e leva um

baita susto ao ler a inscri

ção: ___: RUA! ARISTILIANO
RAMOS. '

O ponto de exclamação,
naquele dia, deu um rolo
danado em Gaspar:

As fontes dos Fontes la-'
vavam a sua alma!

Evi Sinsval /Jun·84

Pela terceira vez voltamos
a comentar o caso do papa
gaio que foi preso por ter
falado alemão ,na época da
nacionalização. Até parece,
a alma penada do "Rico",
sofrida, que" não sobe ao

céu para ficar perturbando
a vida dos terráqueos jara
guaenses.

Mas é bom que em nome

da verdade se retifique e

explique o que não flcou
muito bem explicadinho nos

míí(nimos detalhes ...

O pai de Manfred - Jo
sef Albus � saira satisfeito
com 'a troca dös dois jacús
por um papagaio fstcdor.
Nem todos podiam ter uma

ave falante. A notícia espa
lhou-se pela vila e chegou
também aos o.rvidos cio De

legado NJtanael. Cidade, a

pelidado de "Deutschenfres-'
ser" (canibal, anti-gennâni
cc) muito' temido pcr estas
bandas e adjecências pela
sua canina ferocidade. Nu
ma roda de bar comentava-

se a novidade, confirmada midt, próximo de onde ma-
peio primeiro entregador do rava Albus.
"Correio do Povo" - Cléu- Nada' disso foi compro-
die Stulzer .. Fulo da vida o' vedo. Era' mera especula-
"deléga" vai à Repartição e ção.
autoriza a prisão do papa� ., Verdadeira foi a inter-
gaio, que é executada pelo venção do Ten. Leónidas C.
soldedo'João Polícia. Herbster, prefeito munici-
A ave fica detida por 3 dias. pai e a devolução que se deu
A súbita mudança de local, pelo soldado João Polícia:
a ausência de vozes familia- E a seguida· transferência
res e os palavrões dos en- cio delegado que nunca mais
carcerados,

.

fizeram com apareceu por essas bandas.
que o "rico" emudecesse. A O "rico" voltou a falar,
população acompanhava o feliz por estar na compa-
drama na sua compulsória nhia de D" Clara.
prrseo, mesmo recebendo O fato teve a mais am-

bom tratamento. Populares , pia 'repercussão em todo o

viam no silêncio uma agres- Brasil, que até a coluna
são física, comentando-se de , ,"O impossível acontece ... ",
de que teria mordido em. da Revista O Cruzeiro co-

um carvão em brasa, que mentou longamente.
lhe queimara o blco ou que -O-
fora alvo de tiro de revólver Este "causo" é contado
nas barrancas do rio Jtapo- pelo dr. Sebastião, velho a-

cu, no terreno .onde hoje migo de muitas lidas na Jun-
mora Augl:Jsto Hermes Sch ta Comercial, na Capital do

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

Estado.
O Coronél Aristiliano Ra

mos, Interventor Federal, em
SC, ao redor -de 1934, proce
dia a uma nova divisão po
Iftico-administrativá do Es
tado, criando uma série de
'novos municípios.

A "República Velha" fa
zia emergir novos políticos
em contraposição aos que
haviam dominado no perío
do imperial e flagrante era

a luta com interesses pes
soeis ou regionalistas,
Republicanos e Liberais

dividiam os catarinenses, a

que se juntava a Ação Inte

gralista Brasileira para criar
outra movimentação nas re

gipes de colonização euro

péia, não portuguesa.
Neste' clima nascem uma

porção de novos municípios,
entre eles 0- de Jaraguá do
Sul e o de Gaspar.

Em alguns casos o espí
rito emancipacionista era

. recebido, com euforia, mas

em outros dava lugar a en

furecidas reservas. Ö decre
to-lei era duramente contes
tado. O grupo vencedor gas
parense resolvia

, prestar
uma homenagem ao Inter
ventor Aristialiano Ramos.
A municipalidade conferia
ao Governador o' direito de
um nome na cidade. Fôra

T·'

/'

('OLlIN.l R(ll'l\RIA
No dia 30 - hoje -, às 20 horas, na Churrascarta

e Restaurante Lindacap, na . Capital do Estado, acontece
a reunião festiva do R.C. Florlanópolis-Lestê," ocasião em

que se dará a cerimônia de posse do 'novo Conselho Di

reter para o ano rotário 84/85, com a presença de to

dos os presidentes deis Rotary Club's da Grande Flo

rianópolis, O Conselho Diretor é constltuldo dos se-·

guintes rotarianos: Presidente. - JOSÉ FREDERICO
KRAUSE; 1.<> Secretário � CARLOS VECCHI; 2.° Secr.
_ TARCfBULO SERRATINE; 1.° Tesoureiro - WALMOR
GOMES SOARES; 2.oTês. - SrLVIO SERAFIM DA lUZ;
1.0 Diretor de Protocolo - JÚLIO EMrLlO MOELLER; 2.°

Protocolo
.

_:_ ELCIO JOSÉ LEMOS.
,

COMISSOES PERMANENTES: Servo Internos MAX·

JOSEPH REUSS STRENZEL; Servo à Comunidade JARBAS

DE OLIVEIRA GOMES; Servo Profissionais ALFRED HEI�
MANN e Servo Interncu:ionais EUGeNIO VICTOR SCHMÖ
CKEl. Cumprimentos desta coluna e votos de uma pro-
fícua gestão;

It

Agência'
Cosmos de
Viagens ltda.

Não pare "ei tempo, viaje! Conheça o Brasil e o,Mundo

pela AG�NCIA COSMOS. Passagens aéreas, rodoviárias,
marítimas, programas especiais de férias, cruzeiros ma

rítimos e passagens das empresas Catarinense, Itapemi
rim, Reunidas, Pluma, Penha e Santo Anjo da Guarda.
Rua Antônio Tobias; 50 - 1.· andar - fones: 72-0520 e

72-1709 - Telex 0474·230 ACVL.BR. Jaraguá do Sul.
Embratur 0271,4-00-42.2

ZBESC ..�
''l ,,"" ..
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Este jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

INGO I(RAUSE - TÉCNICO CONTÁBIL

Abertura de firmas. """'"' Elaboração de contrato
social. _ Alteração contratual.

Encerramento e/ou transformação.
Assistência flscal,: contábil e trabalhista. _

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

médias empresas.,

Rua Donaldo Gehring, 1-20 - Fone 72-0808,� Jguá. do S",

Para todas as ocasloes

as melhores sugestões para presentes, estão na JOALHE
RIA A PI:ROLA, que realçam o seu requinte e bom gos
to. Peças de joalheria, decoração, objetos em -pratã, cris
tal e porcelana .e muito mais na peROLA. Ern anexo, ii

ÓTICA MODERNA.
'

Joalheria A Pérola
·óTICA MODERNA

Rua Reinoldo Rau, 289 _' Fone 72-1823
,.._-------------------_..... �

Escandinavia a nova opção. Copenhagem com 30% de

desconto, na terifa ponto a ponto. Consulte o seu agen-
'

te, de viagem ou a

"
' NÓRplCA REPRESENTAÇ,ÕES

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

,Instaladora Elétrica
C O N,T I Ltda�

,

III GulibeliRe Weele, m • fane: 12-0091
Jaraguá do Sul- S. Catarina

CONFIRA ;\ 11Isri () n J -\ ••.

duíches, regada a finas bebidas. Logo em

seguida deu-se o retorno ao clube onde
.

- 'Junho d. 1944.,A guerra 'mundial teve lugar a disputa do título para o imo
dava 05 primeiros sinais. de um-- pr6ximo' 1954/1955, sagrando-se Rei do Tiro f1 sr..
desfecho. Más aqui em, Jarag"á �o Sul a Otto Hiendlmayer, J.O Cavalheiro o sr.

polícia ainda desenvofvia .e controle rigc»-' Adolfo Bruch., 2.· Cavalheiro o sr. Rodol.
roso dos alemães. O Delegado Regional de ,

' fo,F. ,Hufenu..aler.
.

Polícia de Joinville era o que' d'ecidia. sobre
"

viagens. Querem ver? Irmã Ursulina, pe
dindo licença para viajar, à Londrina: "In-.
deferido por não possuir carteira modo
1911 i Wilhelm Sonnenhohl, pedindo Ileen
ça para viajàr até Itaiópofis. e .-Cut·itiba:
IIEm face da informação, como requerll;
,José Francheschi" pedindo ,licença, para
viajar a Joinville: Em face da' informação,
slm"; Ana Verch Todt, pedindo para via
Jar a Canoinhas_: IIEm face da informação;

,

sim"; Ernesto Martens, pedindo para via- .'

jar a ,Joinville e São Francisco: "Sim, pa-
ra Joinvillell.e Jeaehlm Ernst Joesting, pé.
dindo para viajar a Ituporanga: IISim�'.,,>�,:, '

- O mês'de junho era de intensa
'--;- 'Chegifva à Jar�guá do Sul, onde estiagem e a pol'uição dos dois principai$

, vinhéll substitui� ,temporariamente o rev. rios da cidade entroú em colapao. Dizia a

Pastor Waidner, atualmente na Europa, o imprensa local: HOS dois principais rios
rev. Pastor Karl Gehring, a quem 'a im- da cidade, o ITApocú e o JARAgué estãO
prensa . dava as suas boas vif\das. E aqui de tal forma poluídos que mais parecem
permaneceu por quase 15 anos. Hoje ser- dois enormes esgotos do que" propriameh-
ve a

,

comunidade no centro da capital pau- te, um cuno natural de água. A longa es·

lista. ' ,

.... tiagelf:l tem contribuído para esse estado,
'de coisas, permitindo' que se acumulem
nas margens dos rios ltapocú e Jaraguá
grande quantidade de detritos, água.' pa
r:adas em bo!sões e gra�d. quantidade 'de

"peixe, morto'; O-car' fétido, é irrespirável.
Cau�a náuseas e v&mitos.' Vamos pensar

. no assunto? Já está na . hora. Quem abre o
'Jogo? '

-: A- Band. Lyra da Auror. realizava
no Sälão Homburg a 2a, Coi'Jcentr.çio da.

_ O Ten. Cél. Comandante Hiídé-' Bandas Musicais do Vale do Itajar, -supe
brando do 1�0 B.C. de JoinviUe�' comuhi.' rando todas as expectativas no Rio Cerro.

cava o extravio de 14, Pombos-Correio;', )o!"ingo ,pela manhi u banda. Lyra .da

cujas cara�terísticas descrevia e ã pedido, Aurora, �and. Marcial de Mafra, Rio N..

do prefeito Ten. Leônid.s C. Herbster, era grinho e Timb6 rum.vem par. a ude da
'

.

divulgâdo �elo �'Correio do·Povo". Os e- ,fir!,:!a ��mz. Ir'rlio$, recebJd•• por Artur

xemplares qúe fC?s�em .encontrado-s deve- ,Gumz"que pr,oporçionou _.isit. à. instai,·
riam ser entregues na Prefeitur;l Municipal. ç,ões da Ç,hO'çoleite, muito apreciado •

,

- O Interventor Federal baixava por.
taria, racionando a c�rne verde de bovinos,
na base de fornecimento tri-semanalmen
te, tocando o peso máximo de 2 quilos
para cada domicílio, ao preço de Cr$ 1,60
por quilo. A partir de 1.° de 'julho entra
va em vigor o raciónamento dlo açúcar,
mediante cartões entregues às Prefeituras.
,Tá certo que era' ii guerra, mas hoje esta
mos mais de que afu.ndà�o no FMI • qUan�
do falta o feijãozinbo, armam um ban�é
deeeste tamanho...

- ... HÁ 40 ANOS

-: � .. ,HÁ 30 ANOS

- O C.A. Baepend'i realizava a festa
do Espírito Santo e S.M. o Rei do Tiro -
Alfredo D:- Jarisse" reéebia em sua ",c_S.' �s
cavalheiros e sócios' do clube, na' 'n\anhi,
de domingo, ( naquela época ainda se

guardava a se,gunda, feira de pentecostes)'
recebidC?s co,m lauta mesa de doce�.e san·

- R.alizar·se-iam eleiçõ,es no di. 3
de outubrO' de 1954 e os partidos pé»1'fticGS
estavam em franca atividade no munici
pio. Caravanas percorriam o interior ar-

regimenta"do seus eleitores. Já se cGnhe-'
ciam os candidatos a dêputados ..taduais,
por três partidos: Luiz de $oUUI pel. UDNi
Mário Tavares d. Cunha MeI1O', pelo 'PSD
e'Artur Urano de Carval11G pelo PT8.

... HÁ20ANOS

.........0 ,diretor do "rCorreio dO' Povo",
te.l1do�em �i.ta"a., martifeJtas6es, dos Te.,
presentantes com ....ntG na Cimar. Mu·
nicipal, r.ecebia o ,.sulnte telegramà do
General Amaury kruel! "Vereador Eugi
nio-V'. Schmö'ckel • 'outros - Cam.r. Mu·
'nicipalde Jiraguá doSul- SC- (mdG.
de 35 MaiO' 64'..... AgtadeçG ilustres patrí
cios solidariedade enviada atrav" abaixo
assinado'datado de 5 d. abril "lndO' •. Chrt.
Amaury Kruel CMT ftex".'

'

... HÁ lO.ANOS
•.

<,

I'

I,
. Guarda-P6s?',

'

-

Vá na Loja do Guarda-P6,
onde você encontra aye�tais, ,ialecos, ínacacõe's, camisas, carças brillncas ,e pretas, pa
letós de garçon e mais toda Imha 'de unifo'rmes para indúst,rias� hotéis • sup8rmer�...
dos.

. "

,

'

Rua Padre Jacobs, n.O 23 _ Fone 22.8477�em Blumenau e Rtla elo Príncipe, n.- 78'
Telefone 33-5660 - em Joinville.

"'-- , '. -._-"'-
�

, -:, --_ .. _
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RELOJOARIA AVENIDA
",� ..... ,As mais finas sugestões para present�í

" jóias,-relógios, violões, troféus, ..
medalhas e a�tigos de prataria. estão hà

'.

'.' :\REl.OJOARIA AVENIDA
7- -

Na Marechal e na' G.túlio Vargas
.. ,:.

COMERCIAL FLORIANI
Revenda e-asslstêncla técnlca Sharp e Dismac.

. Toda linha de máquinas de escrever

Olivetti e máquinas usadas -Olivetti e Remington, com

garantia. Acessórios em geral e
,
oflclria 'de máquinas de escritório ede

.rélÓgios de 'ponto Rod-Bel.
Ven'nclo da $ilv� Porto, �31 � Fone 72·1492

, .

FUNILARIA JARAGUA LTDA.

Ç'alhas para todas es finalidades. Faça-nos
uma visita. Estamos em condições

de atend&:los eficientêmente.

R"� F�Ii� 'Sc�midt" 2�9 .-' Telefone 72e0441

, .

- TERRAPLENAGEM VARGAS
"Serviços �. terraplenagem e aterros

,TUBOS SANTA HELE�A
Tubos dê concreto para todas as obras.

> <Consulte-nosl .'

Rua Joinville, 1.016 - Tel.fone 72-1101

','

"�o

A mbdaCcerta �m roupas e calçados éstá na
... .

CINDERELA. Viste-se bem com' a,
.

.

'moda outono-inverno da

,.,' ,

..
'

�,'�'CINDERELA
'.'. v'é;te bem. A moda 'certa, na 'Get_úlio Varg�s

. e n'a Enirlio Jourdan. •
,

I'

LA�Z�A�T:�R' -:-: O SEU RELOJOEIRO
,

Rel6gios, cristais," violões, troféus, medalhas e
-. .

-

-'
.

li ' ,artigos finos para presentes em todas
"

. as. ocasiões.

. A.""",., .... " .',A i'.,� "h
.' ..

aI\\���..
_

. .' .

. ,," '" .

" .

'. Ba.er.ias oovas, usadas, recondicionamentos,
recargas, e consertos em geral.

.Rue CeI. Procópio Gomes de .oliveira 227, Fone 72-0363
"

,.'" -

jsraguá do Sul' - SC.

ONDE COMPRAR O "CORREIO DO POVO"

o "Cor,reio do P9vo" pode ser adquirido semanal
-mente nas seguintes bancas: Banca Senff, Grafipel (ao
lado da Prefeitura), Grafipel (Getylio V�rgas), Super
mercado Riachuelo e na Banca do Vicente (próxima do

. Bombeiro). Em Guarernlrim: Papelaria Elênios Ltda.

-

- Edital
\

AUREA MULLER GRUBBA, Tabeliã Designadade Notas e Oficial de Pro'testos de Tftulos da
Comarca de Jaraquá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc ...
Faz saber a todos quantos este edital virem que se acham neste Cartório oere protesto
os títulos contra: ANTONIO KASTELLÊR,' R. 301, n.O 19, Jaraguá Esquerdo, nesta. ErnaJ1i
dos Passos, Ruà CeI. Bernardo Dornbusch, 51 n, nesta. GERMANO BASTOS, Rua Albino Zan
gyelini, Nereu Ramos, nesta. HILBERTO STRATZ, Rua Tifa Aurora, nesta, JOAO BATISTA
VIANEI CARDOSO, Rua Reinoldo Rau, Ed'if. Sine, nesta. JAIME ZAPELINNI, Rua Pres.
Epitácio Pessoa, 3231, nesta. LUIZ CARLOS FERRARI, Av. Mal. Deodoro, nesta. LANCH.
TR�S PINHEIROS LTDA., Rua Cei. Bernardo Dornbusch, 239, nesta. M.R. COM. E REPRE
SENTACOES LTDA., Rua Barão do R. Branco,163, nesta. MIRSON POMMERENING, Rua
'Mal. Floriano Peixoto, 134, nesta. MARIO ENGELMANN, Estrada Bananal do Sul, nesta.
WILSON DRAEGER, Estrada Rle. da Luz, nesta. ROLF ARI VOGEL, nesta.
E., como os ditos devedores não foram encontrados e ou se recusaram a aceitar a devida
intimação faz por intermédio do presente edital para que os mesmos compareçam nes
te Cartório. na Rue Artur Müller, 78, no prazo da lei a fim de liquidar 'o seu débito ou
então dar razão' por que não o faz, sob pena de serem os referidos títulos protestados
na forma da lei, etc,' .

.

nsl Jaraquá do Sul, 28 de junho de 1984.

AUREA MÜLLER GRUBBA - Tabeliã Designada de Notas e Oficial çle Protestos de Tltu
Ios da Comarca de Jaraquá do Sul.

Deixe o aviamento de suas receitas nas mãos de quel!' entende do ramo.

Farmácia Para·ná
Administrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 anós ele experiên
cia; sob a pireção de Neila Maria da Silva- CRF-1402/SC, filha de Jaraguá do Sul.

Aviamento de receitas, medicamentos e p�rfumarias e os melhores preços da pra
ça estão a'lui. Venha conferirl - Mantemos convênios com Sindicatos.

Av. Mal. Deodoro, h.O 1.771 (perto da Ponte do Vailatti},Fonê72-1689 - JS./SC.

COMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHROEDER E ECONOMIZE GASOLINA E DINHEI
RO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTOS E A NOSSA LINHA DE P.RO
DUTOS. TEMOS TAMBÉM À VENDA MOTOS USADAS.

,'�.'

Revendedor Autorizado

RONDA

Entre noMonza4 pOrtas�aqui.
EItI'I�I.rler Camérciu
�e VieHlu li••.

Jardim São ·lui'z
COMPRE O SEU iOTE NO JARDIM SAO LUIZ E CONHEÇA·
Os NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTO·.
JARDIM SÃO LUIZ A SUA OPÇAO DE MORADIA NO

JARAGUA ESQUERDO.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

MARCATTO LTOA.
CRECI-093 • 11.- REGIAO

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,

J.'1911á do $ul ....... S.MI"' cI.3./iu.,h. li "/julh.jl91. CORREIO DO· POVO .

HOJE FESTIVAL DE GINÁSTICA NO IlA. MOLLER" _.;..

Começa às .14 horas. deste sábado, dia 30, no 'Ginásio de Es

portes. Artur Mül·ler, o Festival de Ginástica envolvendo 10
unldadesescolares de Jaraguá do Sure Corupá, pertencen
tes a Supervisoria Local 01 da 19a. UCRE, as quais farão
apresentações de ginásti(;a olímpica, callstênica e rítmica
desportiva. Participarão do Festival' as esccles Duarte Ma

galhães, Roland Dornbusch, Holanda Dornbusch, Holende
Gonçalves, Heleodoro Borges, Gierdlnl Lenzi, Euc1ides da'
Cunha, Julius Karsten, Abdon Batista, Teresa Ramos e são
José"(os dois últirnos de Corupá), num total de 153 alunos.
Em Guaramirim, o mesmo Festival acontecerá no dia 14 de
julho-e em Massarandubà nó dla 28 de julho.

"

ALUNAS·ATLETAS vAo A B'RASfUA EM JULHO - A
Unidade Operacional de Educação Física e Desportos da Se
cretaria da

.

Educação do Estado de Santa Catarina convo

cou as alunas-atletas Marinà Rudolf, Rosârigela Lazzarls e

ValériaVieira da Rosa; juntamente com o técnico Celço
Tomazi, ambos de Jaraguádo Sul, pára efetuarem treina-

.

mentes em São Miguel do ,Oeste, no periodo de 25/6 �a 1."�.
de julho. Tais alvnes-atletas e técnico, juntamente com a

ãliJna-atleta Clarice Kuhn, comporão a Seleção Catarinense
e de Handebol e Atletismo que disputarão .. os 13."s Jogos
Escolares Brasileiros que serão realizedos em" Brasília, de
'-14 a 2 T de julho.

.

MENEGOTTI VAI PROMOVER PROVA DE FUNDO
A SER. Menegofti, marcou pará o dia 07 de julho, às 16h,
em sua sede social, a "Za. Corrida Menegotti - SOOOm",
com pàrticipê!çã(j de fundistas" leeals e da região. As ins
crlções e informações estão abertas �tê 5 de julho, na Me
talúrgica Menegotti (fone 7;2-0433), e a prova terá quatro
càtegorias - '''A'' até 16 anos/M, "B" de 17 a 30 anos/M,
"C" mais de 31 anos/M e categoria. "O" /livre feminino. Na

premiação, além das medalhes e .troféu, também diplomas
de participação. No ano passado, o vencedor da prova foi

p'aulo Horn (Menegotti), NílsoA Franz (Weg) na catego
ria veteranos e Valéria. Rosa �bdon Batista) 1'10 feminino,
ganhando o troféu de equipe� mais numerosa a do Colé
gio, Holanda Gonçê!lves. ,Npda menos do que 179 atletas
concluitam a ptova, �m 1983.

.

,

TUMULTUADA A ROi:>�DA .DA SEGUNDONA � A segun
da rodada do returno do Campeonato da 2a. Divisão da
Liga Jaraguaense de Futebol, domingopassado, foi marca

da pela violênci,a. na partida entre Grêmio Garibaldi e Rio

Cerro! co.m agressão aQ árbitro Tibério Stuy. O Grêmio
perdeu por 3 a 1 para o Rio Cerro, campeão ,do primeiro
turno e líder do :returno, fato que certamente" foi o pomo'
do problema, co.m expulsões inclusive. São novos inCiden

t7s para a Junta OiscipHnar Desportiva' julgar e punir com

rlQ9r. Nas (jIernais paitidasí' Vi'tótia 2 a O XV de Novembro,
apitada porWalG:lemar Vieir.,a e Júventöde 2x2 Ponte Preta,
no sábado à ta"rd�, com :arbifragein de Ivo Aldrovandi. A
Segundona tem mais três 'partidas, neste final-de-semana,
pela terceira rodada: Grêmio Garibaldi x Vitória, Rio Cer-
ro � Juventude e XV de Novembrö x Ponte Preta

.

. CRUZ DE MALTA PERDE E TORCE PELO XV - o Cruz :
daMelta, "de Ri.o da Luz, foi derro�ado domingo passado à

.

ta..rde pela A.A. Tupy, em Joirwi"e, por 1 a 0, e agorCl tera .

que torcerpara o .XV de Novembro, de Corupá; para que
empate ou· vença a ,Tl:JPY, amanhã à tarde, no Estádio do D.
Pedro II. Dois ônibusespeciais conduziram a torcida, atle�
tas e dirigentes_do Cr,uz de Malta a Joinville, que retorna-

_

rarn frustrados, haja vista que um simples empate daria a

classificação a �uipe, à próxima fase do Campeonato Esta
dual de Amadores. Com 5 pontos, o Crúz de Malta vai tor
Cer para o XV de Corupá, pois em caso de vitória da Tupy,
que tem 3 pontos, este passaria a 5 pontos e se igualaria'
a equipe jaragoaense, mas venceria pelo confronto direto·
-empate e vitória sobre o Cruz de Malta. O XV tem 2

pontos e. já está fora.
f<I.IUN E AMIZADE DEC1DEM CAMPEONATO e", GUA

R�MIRI�� - Após as partidas Veteranos 4xl Barro Branco
f

(dia 20), Barro . Brêlhào 1 x7
" Loja� Klein 'e 'J-eteràno..s OxT
Amizade (dia 23), já são co-

. rihecldas as flnalistas que psr
tlciperãc neste domingo, dia
1.°, da decisão do 2." Cempeo
neto da Integração Municipal
de Guaramirim,

.

no Estádi"
Municipal João Butschardt. 'Às
13h30, em disputa" do terceiro
lugar, jogarão Veteranos x B.
Branco e às 15h30, a grande
final entre Lojas Klein e Ami·

. zede, Essa decisão vem mono

polizando as atenções dos des
portlstss guaramirenses. ,..

-, LIGA MOVIMENTA O FUTE.
BOL DE SALÄO - A Copa U,
nibence de Futebol de Salgo,
que reúne os atletas, adultos
têm rodadas agora às terças e

sextas-feiras, como 'vem oeor-·

rendo desde o dia '15. Aitída
na noite de ontem jogaram AA "

BB x Coneza, Weg x J. Fabril
eBrelthaupt-x Mir,tes é, ,:dia 3,
terça-feira, na Arweg, pela _7a.
rodada do returno, jogarão j_
Fabrf -x M·irttes, 'Urbano x AA
BB e Wiest x Coneza pera, no

dia 6, próxima sexte-feire, no

Artur Müller, jogarem" Wiest
x Urbano, Weg x Coneza e

Breithaupt x AABB. O returno
seré encerrado no dia 13 de
julho.

.

MIRTES LIDERA O CERTA·
ME JUVENIL DE FS - Com 6 '

'pontos. ganhos,' em três roda
das, a Mirtes é a atual "idét
dó Campeonato Citadino Juvs-:
nil de Futebol de' Salão daUFS.
No último sábadö, Os resulta
dos foram: Arweg 3x8 Mirte's,
Wiest 7x2 Breithaupt e J. Fa-.
bril 2x4 'tJrbano, ficando.a·
classificação desta forma: Mir-

.

tes 6, Wiest e
�
Urbano 4, Ar

weg 2, 'Fabril e Breifháupf : 1
'

ponto. Na tarde deste' sáballo,
dia 30, Jogarão Wiest x Fàbril, ,

Arweg .x Urbano e Breithaupt x
Mirtes e no dia 07, no elJcer·
ramento da fase' classificatá-
tia, serão' adversários Urbano
x Breithaupt, .

Mirtes x Wiest: e ;
Fabril x Arweg�

PROVA CICLíSTICA DO SE·
SI DOMINGO - Com a parti-,
cipação de 27 atletas, "masc::uli
nos e femininos; será real.izá
da ne�te dorning9, dia. 1.°, a
prova 'ciclís.tica do Sesi, em

homenagem ao seu dia, com

bJcicleta passeio. Terá . um

percurso de 10 km, pelas ruas

Gumercindo_,da ,Silv·a, Presi
dente Jucelinô, 29 de Outu
oro, Frantisca Fischer e Hen-

.

rique Piazera," com safda-e ehe·
gada, acorüecendo -defronte o

Hotelltajara;' .' " .

MUNICiPAL VARZEANO COM
MUITOS EMPATES c":_' Oa� .1"5
partidas dísputaçl�� &;1"5 2(e
24, pelas Chav�rVerde, Ama·
rela, Vermelha e' Azul do 2.°
Campéonató Municip'al

.

dé Fu
teból Varzeano, .

nada menos

do que' nove' terminaram em

patadas. Foram çlisplúad�s fiOS
Estádios do Baependi (dia 21)
e Botafogo' (dia 24), se"d'o

e�tes. os resultados.. I nd, .Reunidas 0><0 Corinthians, Facul
dade Ox4 Vireeopos, Arsepum 1 x 1 Portuguesa, V. Baepen
dH x2 V. Olímpico, Radar 1 xO'Vrtória, S. Antônio '1 xl 'Ca
choeira, Saturno 1 xl Bangu, Columbla' OxO Trapp, Malvice
2x 1 Figueirense, S. luzia 1 x 1 Jaraguá, Canarinho OxO Atlân-'
.tlda, Astronauta OxO S. Paulo; Sup. Lenzi 1 x 1 Cattoni, Rio
Molha 2xO Afa e Fluminense 3x1 Pinguela. Neste domin
go a Divisão Municipal de Esportes programou a querte
r�dada das Chaves Verde. e Amarela, no Baependi, a par
tlr das 8h, entre Faculdade x V. Olímpico, Corin-thians x

Viracopos, -lnd. Reunidas x Portuguesa, Arsepum x V. O
límpico, Corinthians x Vtrscopos. +nd. Reunidas x Portu
gue�a, �rsepum x.�, Baependi, Radar x Cachoeira, Bangu
x Vltórla. S. Antênio X' Trapp e Saturno x Colúmbia. .

JARAGUÁ CONHECE ADVERSÁRIOS DOS JOGOS RE.
GIONAIS - Já são conhecidos os adversários de Jaraguá
'do Sul nos: �Jogos 'RegioncHs Leste/Norte, a serem disputa
dos de 16 a 19 de agostO; em Brusque, classlflcetórlos aos

Jogos Abertos de Santa. Catarina (19 a 26 de outubro, em

Concördie ), No bolão mascullno Blumenau, erusque e Je
inville; nó futebol de' salão Tirnbö, Itajaí, Brusque, Mafra,
Joinville 'e Canoinhas; no handebol feminino Garuva Blu
rnenaú e Brusque: voliboJ mascullno "S. Bento, S. Fr�ncis
co.Jtaje], Brusque, Pomerode e Canoinhas e tênis de
tampo masculino S. Bento; Blumenau Balneário Cambo
riú e Brusque, Dezenove município; participarão desses
Jogos Regionais.

BICICROSS: CUMPRIDA A, QUARTA ETAPA - O Jara
guá Motor Clube, com" patrocínio' das Bicicletas "Monarkl
Lojas Brelthaupt, promoveu sábado, dia 23, a quarta eta

pa do. 3.0 Campeonato Jarsqueense de. Bleicross. ne piste
da Marcatto, na Marechal Deodoro. Os principais' classifi
cados, nas dez categorias foram: ,até 7 anos - Erico V.
Pereira, Jackson Kostetzer eJoão G . Santos;' 8 anos

Márcia Twardowski, Nélson I ttner e Jefferson Borba; 9 a.

nos -':Uncoln Menel, Santo Bastos e Fer-nando Mahnke;
10 anos -- Márci.o Twardowski,.Edemar Stringari e Gusta
vo Pereira; 11 anos � Rafael-Marcatto, "Fernando Menel e

Fernando Rozza; 12 anos - José F. Lenzl, Jackson Stein e

Fabrício Pereira; 13 anOs ";_ Paulo Hufenuessla-, Henrique
Schrarnrn-e James- Moreira;', ,14·anos � Marcos Mayer,
Marc;:eloBeduschi e Ernildo Ropelato Jr.; 15 anos Ou mais
..".:._ Sérgio Piazera, GélsOn de Souza e Amarildo Alvize: Ca
tegoria Nminina - Maria S. de Souza; Simone Kostet�er e

Jan.ice P� de :Uma. A próxima etapa CIo Campeonato vai a

contecer np-'dia 21 de jtilho, no mesmo local.

INFÁNTíL E FEMININO 'DE' FUTSAi. . NO DOMINGO ....,.

A Liga Ja�aguaense de Futebol de Salã.o dará início ,!leste
domingo"dia ,LO, na AA6B, aO Campeonato Citadino Infan,
_til e Femiflino; corn a ,pa.rticipação de' cinco e quatro equi-

.

pes,. resl?e.sivarn�nte .. A primeira rodada.marca para às 8h
lJrbai'lO x Febril, 9h Weg x Wiest, lOh, Lojas Klein x Pante
ras (ferniflino) e 11h'Mirtes x Urbano.No infantil partici
pam Urbano, Weg, V'./ieÚ, Fabril e N\;ljtes e no naipe femi
nina, pela primeira vez realizado; Breithaupt, Bradesco,
Pantera,$ e Lojas Klein, esta de Guaramirim. As -demais ro

dadas s�rão. realjzàd�s diás Ô8, 15,.e .22 de julho,
NOTAS BREVES ESPORTIVAS � Vai ser realizada nes

te sábado;érri'Santa Luzia, nö �arão do Caxias, a fase mlJ

t:licipalok> 'Campeonatö,·Catarinense de Truco para Agricul
tores; prorrioção do "Göverno do Estado, sob a coordenação
da Acaresc. 'Dezenove duplas se' inscreveram e após a fase
municipal, nos dias 7 e 8, em Jaraguá do Sul, 18 muni'

cípios da regiãô administrativa da' Acaresc participarão da
fase regional.'. Prossegue o Torn'eió Interno de Futebol de
Salão da Argi. No último sábado, Almoxarifado 5x4 Fibra,
Escritório WxO Portas e .Conserfo 4x5 Pintores. e neste sá
bado jogam a' partir das 14h, Conserto x Alm"oxarifado,
Pintores x Portas e Fibra x Escr,itório, pela quinta rodada.
Almoxarifa'do, Conserto e Portas são o� líderes, com 6 pts.
• O Estadó de Santa Catarina foL o segundo colocado, nos
naipes masCulino e femin'iti'o, no' recente -Campeonato Bra
sileiro de Bolão, disputaçlo no R, Grande do Sul. Sára Wie
Ie, de Jaraguá:po' Sur;-integrou. o 'selecionado eatarinense'
feminino.. Os é:iéfista� da Equipe.weg participam neste

domingo, em Fpoli5, da preliminar da Prova Internacional
TV CuHu�r"â.,.É nos dias 7,8 e 9 de julho, os ciclistas Sílvio

EWéjld, Jonn Cozzarin e Wané{erley Zöcate"i devem tomar

parte na Prova 9 de Julho, em SP, 'a 'mais important� do
çalendário ciclísticó nacional.
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As ,Anotacões' de Flávio José
,
I '

'. Apesar do aumento de 65% anunciado pelo Governo,
os servidores públicos federais continuam em greve. Em

'Jaraguá do Sul não houve a�esão a greve e' na Previdência;
Social, onde se concentra o maior número de servidores,
o trabalho continua normal, apesar des protestos e da so

lidariedade ao movimento, segundo o agente, Sr. Levi Sal
les da Silva. Extraoficialmente informou-se que a Agência
de Ja.raguá é a única a não aderir formalmente a greve.
• A Associação dos Municípios do Vale do Jtapocu
Amvali, realiza dia 6, na Prefeitura Municipal d. Schroéder,
a sua 19a. Assembléia Ordinária, onde, além d. assunto.
administrativos e de interesse dos municípios

.

ássociados,
tratar-se-á sobre o movimento econ6mico. Para, a Assem
bléia foram convidados o. Secretiirlo Extraordinário da Re
construção" AIJt6nio Carlos Konder Rei. � o Delegado do
'IBDF/Santa Clitarlna, Ulisses Rogério Arr,!da.

/

• No próximo dia 6, também, só que em Corupá, na Câ-'
mara de Vereadores, acontecer-á a reunião trimestral dos
delegados de polfeie da 19a. Região Policial. O Delegado Re

gional, Dr., Adhemar Grubba, informou que ne reunião,
onde participarão os delegados de Jaraguá do Sul, Schroe
der, Corupá, Massaranduba e Guaramirim, .serão aborda
dos assuntos administrativos, da segurança e de ordem

�,gerai. "
"

" I
• A municipalidade jaraguaense contratou a Srta. S6nia
Ayroso, para o Arquivo Hisf6rico, que está sendo mtiníado
no pavimento superior da Estação Ferroviária. Ela, fará 2
cursos, um na próxima semana, na Furj) sobra 'encaderna
ção de documentos e arquivos e outro, na semana seguin
te, no Arquivo, Histórico Municipal de Joinville.' Finalmen
te o nosso Arquivo começa a se tornar ,realidade.
• A Prefeitura Municipal de Schroeder está realizando

. trabalhos de retificação da Av. Mal. Castelo Branco, a prin-,
�ip�1 artéria da cidade, devendo conclul-Íos nas próximas
semanas. E em julho, terão continuação as obras de' cal
çamento, à paralelepípedo dessa Avenida, com

. recursos
próprios, consoante o vice-prefeito Adernar Piske. Já foram'
pavimentados 1.40.0 metros, na primeira etapa.'

'

,

• A Sociedade Cultura Artística-Scar; marcou para o dià "

10 de agosto, o jantar-c:lançante do prato ,típico italiano, n.
C.A. Baependi, em homenagem ao Dia dos Pais. O preço do
cartão-convite será CrS 5 mil e !l música de "Moaeire' seu
Conjunto", de Blumenau. Da Sur, o seu Coral 'que está
completando dez a�os, realiza d'a. 21 de julho, em Jara-

,

guá, o Encontro de Corais, e tem apresentaç�as marcadas ,

par.a '28 de julho, em Itajaí e 05 de agosto, na missa da TV
Cultura, em Florianópolis.
• Promovido pela Divisão Municipal de Esportes com a

coordenação da Sociedade de Desportos Acaraí, teve início
na noite de ontem, sexta-feira, nas canchas da Acar!3í" a
fase final do I Campeona,to Municipal de Bocha, com a ,

participação de 20 equipes, Um total de 70 equipes parti
ciparam das eliminatórias, envolvendo bocMfiJos de di
versas' regiões do município.
• Foi realizado ontem, no Colégio São, LIIÍS, o Congresso
Municipal da Democratização da Educação, sob, a prasi-,
dineia do Secretário Balduino �aunno, oilde foram dis-

,

cutidas as propostas a�resentadas pelas unidades,escola
res, bem como, foram deliberadas as linhas prioritárias
para a educação no município e eleitos os delegados ao

Congresso Regional. Os demais municípios da região já
realizaram os seus Congressos.
• "O Direito e a Qualidade de Vida" será o tema da 7a.
Conferência Estadual dós Advogados, a ser realizada entre

os djas 7 e 12 de agosto, em Criciúma., Uma vasta progra
mação será cumprida e são esperados cerca de 500 advo

gados, além de convidados do mundo político e jurk.;!icó na

cional. A Subseção da OAB. de JS, recém-instalada, va; par
ticipar com bom número de associados, de acordo com o

president�, Dr. HLJmberto Pradi.
'

SASSE,
·Café e Balas'
-' A �

PRODUTOS GOSTOSOS
,

.
.

. "�.. ,

Documento pede asfalto .para a
, .

. rodovia Corupá-S,Qento
,

asfaltamento da rodovia SC: 'quando era governador Cel-
301, trecho compreendiÇlo',�: soRamós·,;.demandando as

entre os municípios de-C.' :';siJl:(Htanös para sua im-
rupá e São Sento do Sul. A plantação.'
extensão ,é de apenas. 30km:, A -estreda Corupá-S�De Jaraguá do, Su!. merca- Bento, como é malS conhe-
ram presença ne ato 0$ em-, eida, liga O Planalto Norte
presérios Bruno Breithaupt, Catarinense ao Litoral 'e' ao
Pedro Donini e Oswatdo Pe- ,

'

Porto de S.' Francisco do
reira, mais o prefeito Dur- Sul, passando pele Vale do
val .Vasel,. o vereador José -' Itapocu, ligando; ainda, o.
Alberto Klltzke � os depu- Vale do Itaiar,

,

através. da
tados Octacílio Pedro Ra- SC-413, que une Blumeneu-
mos e Roland Dornbusch. A ,Massar:anduea-Guaramirim .

Rodovia SC-301
.
foi iniciada O memorial encaminhado

em 1956, no gover.no dê Jor- as autOridades competentes
g� Lacerda, e continuada no lembra também que recen-
governo de Heriberto Hülse temente o DNER assumiu os
e concluída a terraplenaqern trechos. São Frenclsco-Gue

ramirim-Jarag",ã- do, Sul-Co
rupá, - bem como S. Bento
do Sul.Mafra-Canoinhas, ,

.fi
cando sob a responsabllida
de do Estado os trechos Co

rupá-Sã� Bentodo Su_f e Ca
nolnhas-l reneópolls-P, União.
O trecho Cenoinhes-lreneö
polis-Perto União já teve sua

'Udtação julgada, estando
em vias de ccntretaçêo.

,

'Á BR-280, n� tr�cho
,
Co

,

rupá-São Bento (trecho da
serra), aproveitará todo o

,

atual, traçado da. SC-301. Es-
Outra informação, refere· te'é o único trecho penden-

se a construção das rampas te de definição quanto àpa-
de decolagem de asás del- viménteção que aguarda há
tas, junto as antenas. Nesse 20 anos, com o que ficaria
particular, na qoarte-felra à completa a B-R-280, desde
tarde, junto com o secreté- São Fráncisco do Sul até P.
rio de planejamento 'Il.risti- União,

,

formando "corre-
des Paristein ,e dá reporta- dor" de exportação.'
gem do "Correio' do Povo";' ,O memorial afirma 'ainda
Vasel visitou as obras, que que a integração' do Planai-
se ,encontravam em estado to Norte cöm 9 Va!'� do Ha-
adiantado: Essas' rampas se��' " potu fi tito-ral-' N6r'fe até o
tão inauguradas à� 9 horas Porto de São Francisco do
do dia 27 de julho, quando Sul, encerra "importância
será iniciada a -primeira,� sócio-ecõnôm'ica da 'maior
tapa do 2.° Campeonato Ca-, relevância e, ainda, que, é
tarinense de Vôo Livre, com j,ndiscutív.el a importância
presença já confirmada de dos municípios a' serem be-
trinta pilotos ,catarinenses e' neficiados com o 'trecho,
paranaenses. Está-se ten" destacando-se Os p610s ih-
tando também a vindà de dustriais de Joinville, Ja ra-
pilotos da Equipe Essa, que guá do Sul' e São Bento do
são UIXI dos melhores do Sul, que contribuem ,com e-

País. levado volume 'de exporta-
ções;

,

Diz o documento, em sua

'parfe fina,li qUe f'com 'o as

faltamento da Corupá-São
Bento do Sul,.:o tráfego en-·

tre C",ritiba e Blumenau, ou
De São Paul,o: ( ... ) De igual modo me associo às ma- com outra cidade do Vale

nifestações de agradecimentos peJé:] passagem do 65,0 ani- do Itajaí Ei do Itapocu, tam-,
yersáriq de, fV.odaç.ão Clesse importante órgão de imprensa bém passaria pela nOVÇl ro-

-E- n)ais'antigo��o _n1eu querido ,Estado. Sauda,ções" - ass. dovia, diminuindo as distârr
Dr. Pedro P�iy Mascarenhas Filh,o , eias em dezenas de quilô-

, De Corup,: ,( ... ) Nicht zu letzt: Meusparabéns pelos metros". O memorial foi en-
65 anos de existência do tradicional CORREIO,PO POVO, caminhado' ao Presidente
que apes.ar .das dific�ldades que periodicamente ,Jornais da República, ao Ministro
co�o o seu têm qye enfrentar, continua mantendo a sua dos Transportes, ao' Diretor-
tradição orgulhosamente, e faço ,sinceros votos que conti- Geral do DNER, ao Gover ..
nue a desfratdar esta bandeira ainda por muitos.e mui- nador do Estado, ao Secre-
tos anós, e além de nossas existências. Um gr.ande e cor- , ,tário, dos Transportes e

dia I abraço, também de minna mulher e extensivo à: sua ,Obras e ao Diretor;Gerar' do
çiigníssima esposa, do sempre amigo: ,Alvim Seidel". DER/SC.

'Rampas de vôo Iivre
, quase' prontas,

O Prefeito anunciou tam-,
bém, 'esta semana, que na

semana que vem será entre

gue um ve'ículo, utilitário
novo (kombi) a APAE, cuja

lei sutorlzatlva foi' aprovada
,

pelos vereadores, na segun
da-feira'. 'Ele acrescentou'
que a Scania 'caçamba en

trou em operação deflnltfva
esta semana, sendo o seu

trabalhe lnlcle] canegiúnen:.
to de calcéreo para distri-
buição aos agricultores.

'

Córreio d,o' P·OV()",
ÉCOS, DO 65.0 ANIVERSÁRIO (V)·

Uma importante reunião de
serviço aconteceu na manhã
de sábado, no salão paro-

',quia.1 da capela' de Frago
.sos, em Campe Alegre, co

.crdenada pela Amunesc, re
,

unindo. eutorldedes polítl
-ces e ccmunltérlas do Vale
do I tapocu e: do Nordeste
Catarinense, quando foi ins
talado o canteiro de obras

."para a complementação e

pavimentação ' asfáltica do
. trecho S. Bento do Sul a di
visa com o Paraná e onde,

. também, ,um .documento en

caminhadO as autoridades
federals e estaduais ,foi a

provado, reivindicando o

Es:tá -em fase final de re

,dação' e de revisão, o regu-
lamento Interno da Prefei

, turél:'Munic;Jpal de Jaraguá
,doSul e' o, novo Código de
Posturas do Município, cujos
projetos .serêe remetidos a

apreciação' da' Câmara de
Vereadores no segundo se

mestre, Quem informa é o

'Chefe do Executivo Muni�i·
pai, .Durval Vasel, que des
de ontem, sexta-feira, está

participando" na cidade de
Concórdia do 6.0 Encontro
Estadual' de Prefeitos do
PMDB, cuja abertura deu-se
com o vice-governador ,de
São Paulo, Orestes Qué�cia.
Paralelamente ao Encontro
está, sendo realizado (ter-'
miha ,haie ao meio' dia) o

1.'0 Encontro Estadual das
Prim,eiràs Damas dos Muni
cípios Administrados pelo

, PMDB e (, 3.° 'Encontro Es
tadual de Assessores de' A
g_ric,!l�ura.
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