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; OTécnico em Assuntos
Educacionais da Delegacia
do Ministério da Educação
e Cultura em Santa Catari
na, Wilson Macário Vieira
de Carvalho, fez, na tarde
àe quinta-feira, no Centro

Empresarial de Jaraguá do
Sul, a apresentação da sis
temática referente a aplica
ção dos recursos do 'salário
educação, cota-federal, a

p r.efe i to; v lce-p refe i tos, SE.

crêtários de educação e suo

pervísores de ensino dos

municípios que integram a

microrregião do Vale do

[tapocu.
! Tal treinamento, segundo
informou Wilson ao "Cor
reio do Povo", anteriormen
te era para ser realizado na

Capital, porém, o Delegado
do MEC em Santa Catarina,
Dr. Hilton dos Prazeres."
considerando as dificulda
des dos municípios face as

enchentes, está .deslocando
seus técnicos aos muruci

pios-sedes' de microrregiões,
para �tratar di retarnente
com as autoridades munici
pais e educacionais, a ela

boração de projetos, objeti
vando, com isso, que maior
número possível de municí

pios catarinenses recebam
recursos do MEC, para a

plicação -no ensino de 1.°

grau. '

: O Técnico 'do Ministério
da Educação e Cultura ex-'
plicou ainda que tais pro
jetas deverão ser encami
nhados à 'Delegacia, em Flo
rianópolis, até o dia 17 de
setembro, para, assim, o

município se habilitar aó

recebimento de recursos fi
nanceiros, para o próximo
ano.

Como boa notícia, infor
'mau que dos municípios do
Va,le do Itapocu, somente

Jaraguá do Sul teve proje
tos aprovados e cujos re

cursos serão liberados até
o mês de dezembro próxi
mo, No ano passado, a Pre
feitura Municipal encami
nhou -projetos solicitando
-verbas de Cr$ 46.800.000,00

'

e o MEC· aprovou a con

cessão de Cr$ 45.520.000,00
que vão ser aplicados na

construção, ampliação, re

forma, mobiliamen.to e am-

pliação da capacidade física
de atendimento e melhoria

qualitativa de 1.° grau
la. a 4a. séries.

Segundo os projetos, de:
verão ser construídas três
escolas rurais (dentre elas
na Tifa dos Monos .e Morro
da Boa Vista), com 101m2·

cada qual, constando de sa

Ia, sanitários, sala de pro
fessores, cozinha e área co

berta; ampliação de mais

seis salas de aula com' 48m2
cada qual, reforma e pin
tura de 20 salas de aula,
mobiliamento de 9 escolas
e equipamentos para as 3
escolas rurais munlclpals.

Parque infantil 'na
Marechal·

O Secretário de Planeja"
mente e Serviços Públicos;
engenheiro Aristides Pans
tein, em contacto com o

"Correio do Povo", infor
mou que a Prefeitura MU
nicipal vai exeç:utar o pro
jeto de implan.tação de um

parque infantil, "play gro
und" e outros equipamen-
,tos na Avenida Marechal'
Deodoro, proximidades- da
firma Mahnke (onde se con

.

centram inúmeros ediff
cios ), em vasta área que
começa .

a receber nos pró
ximos dies toda a infra-es
trutura necessária para o

início da montagem do par
que, cujos materiais estão
sendo adquiridos. No mes

mo local pretende-se cons

truir duas quadras para a

prática do volibol, uma so

bre a grama e outra s/areia.
Concluída esta obra, a

municipalidade vai, segundo
Aristides, implantar outro

parque infantil na Vila Len

zi, imediações da casa co

merciai de Aladim Reitz.
Da mesma forma, a Esco'la
Cristina MarcaUo, do Jara

guá-Esquerdo, está receben·
do o seu parquinho, assim
como ganharão a Escola AI.

Jaraguá do Sul 'vai mar

car presença, na próxima
semana, no 12.0 Congresso
Brasileiro de Agências de

Viagens, em Brasília, atra

vés as duas agências de tu

rismo, o prefeito Durval .

Vasel e o secretário de Tu

rismo Balduino Raulino. O

Congresso da Abav va i de
21 a 25 de agosto, sendo o

temário central "Turismo
- 3a. Maior Força Econô
mica do Mundo. E no Bra
�iI?".

Nesse evento, será lança
do na quinta-feira, dia 23,
à nível nacional, o projeto
turismo via férrea, iniciati
va de Jeraquã.do Sul e que
deve lnlclar operação na

primeira. quinzena' de se

tembro. No lançamento do

projeto, de acordo com'

Balduino, os munlcípios
que integram o roteiro, reu- '

nirão eutcrldedes dos três

berto Bauer e o·Grupo Es..
colar' Albano Kanzler,

'

des
tinados. às crianças do pr�·
escolar,

.

ARVORES
O �cretário de Planeja

mento e Serviços Públicos
disse 'também que foram
plantadas cerca de 800 ár
veres,' da espécie estremo�
sa, ao longo da BR-280, do
Ponte Abdon Batista até �

,

divisa de Guaramirim, nas
duas laterals, Aristldes, no

entanto, ,Iamentóu que a

par dos esforços do gover. -

no municipal-' em embelezar
a cidade, vândalos tenham
arrancado e dado sumiço
die algumas estremosas e o

que é pior, nada menos 'do
que 20 foram cortadas a

facão, próximo a Weg, sem

que se tenha pista des de
predadores:

As ruas Tufie Mahfud,
Cel. Bernardo Grubba e E
pitácio Pessoa, recém-pavl
mentades. já receberam
tamB�ri':l tais árvores, que
na época da florada darão
um novo, visual a nóssa
urbe. O governo do muni
cípio está iniciando tam
bém a produção préprla
de estremosa.

Secretário vem'dia 23
O deputado Heitor Luiz

Sché, secretário da Segu
rança Pública, estará em

Jaraguá do Sul na próxima
quinta-feira, dia '23, às 20h '

mantendo contactos com

as lideranças políticas e co

munitárias, empresanos,
prefeitos, dirigentes do Co

legiado da Admlnistração
Pública e comunidade em

geral de Jarãguá do Sul e

Corupá, no Centro Empre
sarial. Sché não virá tratar

especificamente assuntos da
sua pasta, mas sim, repre
sentará o conjunto de Se

cretarias, autarquias e ór

gãos que formam a máqui
na administrativa estadual,
levando daqui as prlorlda
des, encaminhando aos res

pectivos titulares.

Um dos assuntos que me

recerá discussão, certamen

te, envolverá a sua pasta,
haja vlsta que a classe em

presarial e política vem

pleiteando a' construção da
.nova delegacia e cadeia pú
blica, Instalação da Compa
nhia de Polícia e constru

ção da sua sede, além de
maior número de viaturas

pare o aparelho policial lo
caI.

A Sec.retaria da Seguran
ça pública, atendendo a um

dos pedidos da comunida
de, destacou dois novos COO'
missários de Polícia, para
Jaraguá do Sul, que já es

tão atuando junto a Dele
gacia de Polícia da Comar
ca.

, Turismo: JS voai ao DF
estados, sulinos, imprensa,
agencias de viagens e con

vidados" mostrendo as po
tencialidades de cada mu

nicípio, quando será feita
, também distribuição de
choppe, brindes e produtos
típicos da região.

.

Um estande típico prö
prio e um grande painel
mostrerão a grande e neva
opção em termos de turls
mo interno no 'Brasil, que
iniciará em Curitiba, pas
sando, posterlormente, pe
Ia Lapa, Rio Negro, Rio Ne
grinho, São Bento do Sul,
Corupá, Jaraguá do Sul,
Guaramiritn, Joinville, Ara
quari e São Francisco do
Sul, através uma lltorlna
especial. Para o Congresso,
Jaraguá leyará centenas de
brindes, além de cartazes e

"folders" da cidade, para
a sua': divulgação em ter.
mos nacionais.

Festival do Folclore
na sexta

Será na proxrrna sexta-·

feira, dia 24, às 14 horas,
no Gjnásio de Esportes Ar

tur Müller, o 4.0 Festival
do Folclore, promoção da
Secretaria da Educação/19.·
Ucre, com a finalidade de

valorizar as raízes históri
co culturais' das comunida
des, estimular o conheci
mento sobre o folclore ca

tarinense e, em especial, o

da região e" ainda, viven

ciar usos e costumes regio
nais.

Participarão desse Festi

val, do município de Sch

reeder, o .Coléqio. Miguel
Couto" dEi Corupá os Colé

gios., Teresa Ramos e São

José, de Guaramirim a Es
cola Almirante Tamandaré
e, de Jaraguá do Sul as Es
colas Básicas e Colégios Jo
ão Romário Mot"eira, Ro
land Dornbusch, José Du
arte Magalhães, Giardini
Lenzi, Divina. Providência,
Abdon Batista, Holanda M.

Gonçalves e o Centro lnte
rescolar de 1.0 Grau Mário
Krutzsch. Dança Polonesa,
Samba, Dança Portuguesa,
Pau-de-Fita, ,Músicas Infan
tis, Casatschok, Casamento
no Interior, Balainha, Qua
drilha Junina, Dança Típica
Alemã, Terno de Reis e

Dança Mexicana, são os te

mas a serem 'apresentados
durante o Festival do Fol-:
clore. '
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ANIV�RSARI�TES Gente & InformaçõesFazem anos hoje:, sábado
,Sr. Antônio Normàrio Bona
Sra. Gla'�i . Ribeiro Reinke, ZÁS-TRAZ - O palhaço
em Massaranduba'. . Zés-Traz, que alegra a ga-

Maria Catarina Alperstaedt rotada com o seu progra-
Amantina Scheuer

\ ma na telev.isão, acompa-.
Sra. Janete Schulz Bertoli, "nhado de um grupo de 25

em Jlle. garotos, tem apresentação
Sra. Gerte, esposa de Mário do seu espetéculo "Zás-Traz

Rassweiler ao Vivo e a Cores" marca-

Sra. Laura Cardoso da para Jaraguá do Sul,
Ricarda Charlottâ Bem: . no dia 26 de àgosto, do-

Aniversariam domingo mingo, às 16h, .no CA. Bae-

Sra. Odete Papp l.azzarls 'pendi: Ingtessos para adul-

Luís. Paulo Marschall tos custarão Cr$.2 mil e

Sr. Engelberto Freiberger para crianças Cr$ 1 mil.
i VISITANDO - Quem es-

Bnj,,,.dio Junge, em JlJe. I
.

Sra. Maria Cacilda Dutra, teve no último flnal-de-se-

em Blumenau mana, sendo hóspede de

Genésio Panstein, em Jara- Sigmar (Mag9a) Lucht, do
.

guá 84
-

,

Lions Centro, foi o casal

Sra. Me�lânia, esposa de or-. Jayme Francisco' (Beatrlz )
,

to Kuchenhecker ' Boehm, ele secretário do

Pedro,' filho Dr. Fernando e
Lions Curitiba-Centro e da

Yara Springmann Governedorje do Distrito

Sr. Adalberto Krause' L-16.. .Flceram encantados
com a cidade. 'Por citar oMaria Teresinha - Stoinski

Nascimento Lions Centro, na 5a. feira,

Márcio Kluge as domadoras prestarem

Luiz Rodolfo Tepassé homenagem aos leões, pelo
, dia dos pais.Sr., Guido Schmauch

SCAR _ MUito comenta-Adernar Schwartz
Dia 20 de agosto :

do o jantar-dançante, da

Sr'-'E�wino, Gramkow, em, SCAR, sexta-feira, no Bae-
. . pendi. Um sucesso!' A ren-S. Bento do Sul

d'"" I' d E ISra. Benta Mascarenhas de � a sera ap ica a na . sco -a .

Oliveira
.. , . de Musica, que reeentemen-

Sra. Dorotéa Mascarenhas te adquiriu um piano e ga-

Solange Leewen Blöedorn nhou, como doação do Sr.
Mauro Koch, uma acordeon.Sra. Lenir, esposa de Mau-

ro Koch .:.
O Coral da SCAR, tem pre-

Sandra Müller sença assegurada no dia 2

Sr: .Lauro Vegini de setembro, às' lOh, du-
rante a missa na TV CultuISJIlàr Antônio Schwartz Jr.

Mép'ciLene.Kat�huce Bold,uen ra, transmitida para todo

'0 Estado.
Diä 21 de agosto VIEIRENSE _ A Seele-
Sr; :Arnoldo L. Schmitt
Donildc:i Friedel
Orieta Raquel Vieira
Sra. Hildegard G. Grubba
Sr. Arno Henschel .

Sr. Alldo iI;;Jrews,.em Rio dã
L�I . ,

Sra. Lucélia 'Margareth Pe-
dri Krause'

.

Srâ. Nella Maria Beletí
Sr: I ngo Greuel
ZéJ'ia; filha de Bruno e.J�:
niça Breit'haupt

"

Sr. 'João Orivaldo Bona Sr. Alvar0 Stinghen,Araci Stein Cambé-PR.Sra. Angelina Pereira Sra. Frida BauerSra,: Ana Lúcia Marcatt� Sr., Lino Gadotti
'

Dia 22 de agosto Dr. Rodolfo Hufenuessler
Sr( Waldemàr Behling Charles Müller
Sr,,'Elias ,Ramthum Sra. Vera Marcatto
Srw. Deiarme 'Wunderlich 'Dia 24 de agosto
Stinghen Sr. Waldemar

.

Maximiliaf'lo
Sra. Maria Madalena. Sch- " Rau

. mitt Sr. Vergílio Dem�'rchi
Sr" Joel Paldo Pereira Roberta Palorna Ribeiro
Sr. Alfredo Vogel Sra. Elisabeth' Gressinger
Sr. Nilton Petry Sra. Hermine Penske, em
Sra. Alzina Winter Schmitt,. Joinville
Jose Stoinsl"; Sr.- Herbert Buerger
Jean FernaJ1do Engelmann Sr. Wiegand Roeder
Dia .23 de agosto Sr. Ewaldo Ziemann
Sr. NorbertQ Hafermann, R'ui?ens Voigt
em Fpolis. Srs: Eliane Schmitt de Bem

dade Vieirense, inaugura o

seu salão de festas número
um, ofícialmente, no dia
25 de agosto, com um baí- '

Ie social, animado pelo
Grupo Musical Cruzeiro. A
diretoria quer, após, con

cluir o salãö principal e

reativar as tradicionais·
cbmpetições e bailes de rei
e rainha. A dica,é do pre
sidente Walter Leitz�e.

em

.
OLISEJA - Do Centro de

Atividades do Sesi, chega.
nos convite para a solenl- .

dade de abertura da- 3a. O

limpíada Sesiana de Jara

guá do Sul, que ocorrerá
neste sábado, dia 18, às
19h, no Ginásio" de Espor
tes Artur Müller. Dezenove
empresas competirão na O

liseja. A coluna agradece o

convi te ao Coordenador do
Sesi, Ralf E-gerland.

ADVOGADOS - Para co

memorar o 11 dé agosto,
dia da instituição dos cur

sos jurídicos no Brasil (Dia
do Advogado), a Associação
de Advogados de Jaraguá do
Sul reuniu a classe, para
um jantar,_ontem à noite,
no Baependi, com as espo
sas. A Associação é presidi
da pelo causídico Dr. Alte
vir Antônio 'Fogaça, Júnior,'
O acontecimento foi bas
tante concorrido.

FEIRA DE ARTE - Nes
te sábado, na rua Artur
Müller, a Feira de Arte e

Artesanato, que ·já integra
o calendário cultural [era
guaense. I númeras atrações
de palco estão reservadas
e às 14' horas, será entre

gur; a. premiação aos cinco
trabal:hos premiados no

concurso de poesias sobre
Jaraguá,

, menções
sias mais
anterior.

'APAE - Um culto ecumê
nico às 8h30 abre dia 2,1,
na Apae, a Semana do Ex

cepcional. No dla 25, sába
do, será inaugurada a can

cha polivalente, com a pre
sença do deputado Artenir
Werner e do prefeito Dur
val Vasel e ao meio dia,
na Comunidade _S.' Luiz

Gonzaga, Jaraguá-Esquerdo,
fei joada em prol da entida
de. Cartões custam Cr$ 3

mil, podendo ser adquiri
dos' na Apae. Prestigie!

FOLCLORE - Da profes- ,

sara Iris Barg Piazeré;l, di-'
'retara da 19a. Ucre, agra
decemos convite para o 4.0
Festival da Forclore, dia 24,
sexta-feira,. às 14 horas: no
Ginásió de Esportes Artur
MGller. Doze unidades esco

lares da região, vivenciah
do usos e costul1les regio
nais, apresentarão vari9dos'
temas, prometendo amplo
sucesso como em anos an-

,teriores.
BANDEIRANTES - bo Mo·

vimento Bandeirante - Dis
trito EcI$on Osni Oechsler,
de Corupa, cO'lvite' para o

lançamento' do bloco de
selos posÜlis cót.nemorati
vos ao� 65 anos de funda,-

'

assim como as

honrosas às poe
votadas no Varal

No lonqínquo 1916, Quando Jeraqué do Sul não
passava de pequena vila, aqui se estabeleceu um pe
queno curtume, num celoêo de madeira tosca. A -oro
priedade, adquirida junto com uma pequena casa de
enxalrnel, situava-se a pouca distância da Vila de Ja
raoué. no caminho de carroças que levava a Pomerode.
A casca de curtir os primeiros couros era picada à
mão, com machadinha, muitas vezes até .às 22 horas,
care manter a "indústria" funcionando. No dia sequin
te. a casca picada ,ia oara um pilão movido a roda
d'équa, quando a esposa ajudava no trabalho noites e

madruoades adentro, alumiando com a lamparina de
querosene.

.

Arnoldo Leonardo Schmitt, passados quase 70 a

nos depois da li

inauourecão" do .seu curtume solitério
em plena. l a, Guerra Mundial, está completando 93
anos de idade em aqosto de 1984, olhando pàra o
Comércio e lndústria . Schmitt Ltda. de hoje, com o
mais desvanecido orculho de pioneiro. Foi um' dos
pioneiros do parque industrial de Jaraquá do Sul, o
terceiro do Estado. Começou curtlndo.uns poucos cou
ros de boi. suino, veado e bezerro Que houvesse, tudo

( à mãö, ,noite e dia, sozinho. Hoje. ajudado por alquns
de seus filhos sócios r}i;l indústria, é ainda presidente
e principal administrador da

.

e,mpresa, 'único ainda,
vive daqueles ,pioneiros do início do século.'

.

Arnoldo Leonardo Schmitt nasceu a 21 de aÇlosto'
de 1891, na velha Colônia Imperial' de São Pedro de
Alcântara, onde ém 1829 se estabeleceu a primeira
tomun'idade alemã de Santa Catarina. O pai, Adão Ni
colau Schmitt era bisne'to de João Pedro, um dos fun
dadores daquela colônia, nascido em Brohl, reqião do'

, rio Mosela, e casado na Alemanha no ano de 1814.
Da família ,Adão Nicol�u Schmitt e Maria Luisa Des
champs nasceram em São Pedro 1-4 filhös, dos quais
Arnoldo' foi o

'

tercelro .. Casado em 6Iume-nau, em
'19.15, com Otília Prim (de saudosa memória), veio
morar' em Jaraquá no ano sequinte'. Tiveram 15 fi
lhos; dos quais' os 14 vivos estão festejando os 93 a
rios do pai, hei<) certamente o mais idoso patriarca da
comunidade urbana de JaraQuá do Sul que, na grande
casa construfda em 1934, no mesmo_ lUQar da primei
ra, pode celebrar suas bodas de ouro, de diamante e
de ferro, estas últimas em 1980. Em 1975, por oca
sião d,as bodas de diamante, (,lo lado da' esposa, rece
beu, com inteira iustiça, o título de "Cidadão Honorá
rio de Jaraquá do Sul", em wssão solene na Câma'ra
de Vereadores. Com 93 anos, àlnda Eluia o seu Mave
rik. p�lo movimentad� trânlito p� Jar�quá, motorista
maIs Idoso da comunIdade .. , (R.�.S./BI�rnenau). '

.

,

Arnoldo L. Schmitt,
� 93 anos

ção do Movimento Bandei
rante no 'Brasil. A cerimo

nia aconteceu dia 13, às 20

horas, na Câmara de Ve
readores.
, CASÓRIOS - Casam-se.
'neste sébado, às .16h, na

Matriz S. Sebastião, Sílvio .

Maisen/Roseli Antônia de
Borba ,e às 18h, Júnior Cé
sar Petry/Rosane dá Silva e

na Cepela N. Sra. das Gra
ças, 18h, Moacir Pokrywie
cki/Sandra Maria Vasselai..
Na secretaria paroquial,
inscrições pare cursos de
noivos até 30/8.

HILÁRIO BARATTO NE
,TO - Com 4k100,e 55cm
de altura, nasceu no dia 10.
de "julho, em Irati-PR, o ga
rotão Hilário Barette Neto, .

filho de Fiares e Rosely,
que passou a' fazer as hcn
ras da casa, ao 'lado dos
irmãos Flarezinho, o Jú
nior, e da Estela, que é a

sua mãezinha número dois.
São avós do pequerrucho,

·

Hilário (Ingeruth') Baratte
'e 'Raul (Emília) Vicente.

· No domingo, dia dos pais,
foi batizado -na I grela Ma·
triz S. Sebastião, sendo
seus padrinhos Rainer (Lo.
urdes) Modro. Um almoço"
no Baependi, marcou o a-

: conteclrnento. Nosses pare-·

béns aos familiares.
'

-

DROPES - Bastante con

corrido o baiar da OASE,
realizado esta semana na

,Igreja Evangélica do Cen
tro. ** Receberam com

lanche esta semana, os seus

grupos de lanche, as senha.
ras Asta 'Marquardt e Maria
Júlia Emmendoerfer. **

Neste sábado e domingo,
Festa na Gruta Nossa Se
nhora de Lourdes, no Rio
Molhá .. ** O casal amigo
Dr. Alfredo (Zi lda ) Guen

ther, recebeu' quarta-feira à
noite, grupo .de amigos pa
ra

.

um jantar. *'It Trocou
idade dia 16, Sandra En..

gIer, filha do casal Fran
cisco (Ingeburg) Engler. **

,

E no dia 8, o vereador a'

-lndustrlal José 'Gilberto Me.
nel, presidente da Câmara
de Vereadores. Felicidadesl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ney Franco
,

Abelardo F.' Montenegro
(Professor Emérito da Universidade

Federal. do -Ceará)
1967, falecia, emHá 17 .anes, a -2Q de agOsto de

Porto Alegre, Ney Franco.
Conheci-o em, Jaraguá, aonde, chegamos tangidos

por i�pe�ativo da luta pela vida. Ele fixou-se, antes de
mim, ein 1934, na atraente cid_ade do Val. do Itapo
cu� nomeado que foi Escrivão do Crime, Cível, Feitos,
da, Fazenda, Comércio] Órfãos e Anexos. S6 em 1940,
a convite de Leônidas Cabral Herbster, aU instalaria o
meu escrit6rio de adv�acia, .e, alguns, meses depois;
para tá retornaria" a 'fi111 de exercer o cargo de Pro-
motor de Justiça da Comarca.

"

. Por quas� dels anos, mantive com ele as rerações
cordiais que devem existir entre advogado, promotor
p�blico e serve�tuário ,de justiça. Tive" entã�, oport��
",dade de apreelar-Jhe a efic;iência nos afazeres foren
ses e a inteligên�ia e probidade no desempenho das
funções.

'

Jovem' e impulsivo, demiti·ine do cargO de Pro·
meter de Justiça, fixando-me em São Paulo e no Rio,
para onde Ney Franco me remetia as custas a qUe fa
xia jús em processos em que -havla funcionado.

, Decorreram as décadas de 1940, 1950-, 1960 e 19-70:
Retornei definltivámente ao Ceará, higressando no Ma·

gistério superler. Per,di o' contacto com Jaraguá, volta-
,

do, exclusivamente, par", as atividades universitárias e

a publicação de meus livros, muitos dos quais'exigin-
'

do rigorosa pesquisa.
' ,

Jamais esqueCi, entretanto! o que chamo de' inter
mezzo catarinense ein minhia vida. É que essa região
(Jaragl,lá-Joinville) me marcou profundamente, 'pois,
nela, amei, gozei, sofri, e vivi ptenamente.

Aposentado, sob 'o 'peso das. recordações, procurei
saber se Ney franco ainda vivia em Jaraguá. ,

A pedido de �i,lveira Júnior, deu-me a' infausta ne

tíc,a de seu falecimento o empresário Eggon J. da Silva.

A partir daí, a leitura de "Correio do Povo", re

metido, generosámente, por seu competente Diretor, Eu

gênio Victor Schmöckel, tem . m.e ,informado sobre e
desenvolvimento da cidade,. levado a ca�� pel� inteli

gência .e capacidade de trabalho do seu peve,
Ao �nsejö do transeurse de. mais um aniversário

,

do desaparecimento biológico de Ney Franco, d�jo re

'lembrar a, figur�, desse , gaúcho.c�tarinense ., qUe tanto

contribuiu para, o progr,esso de Jaraguá do Sul.
E o 'faço .num justo, e mereelde. tributo à sua me-

mória.

ReserVe �stas datas: dias 27 Ei 2� de outubro.

Grande festa popular na 'Comunidade

Evangélica de Três Rios do Norte (-marreco assado e

strudel). N�o esqueça! Vá presti,giar.

'Grande promoção de 'relógio�,Te'chnos a

'Cr$ 35.000,00' ou Cr$ 9.,100,00 mensais na

Relojoaria Avenida,
Jóias e Relógios

Marechal Df:lod?, ro, 431" e 'Getúlio Vargas, 9

'- ------o----------------'�
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O MELHOR SERVICO 'É- NO LOSS.
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·Mal. Deodoro, 3Q2 - Forie 72-'0181

Jaraguá conhece os produtoresmodelo ,84 .

,

() Instituto Nacional de
Colonização � Reforma' A·
grári,a � Incra" instituiu
em 1980, o PrêmlcProdutt-"
vldade Rural e Conserveção
de Solos, destinado a Pro
dutores rurais das dlferen-

, tes regiões do país; nas di
versas modalidades de ex�'
ploração, como forma de
estimular o use racional' da '

terr'a e 'o cumprimento da
sua função SOcial. Jaraguá
do Sul participa desde 1981
e já escolheu os quatro
produtores modelo deste a

no, sexta-feira última, atra
vés de uma comissão for
mada pela Prefeitura .Muni·
cipal, Acaresc, Cidasc, Sin
dicato dos Trabalhadores'
Rurels, Cooperativa ltelara
e Banco do' Brasil, coorde
nada pelo 'prereito Durval
VaseI.

, 'Essa Comissão Municipal,
por consenso de seus inte
grantes, escolheu como Pro
dutores Modelo 84 de Jára
guá do Sul, Heinz Radueriz,
de Rio Cerro u. que se de
dica a pecuária de 'leite,
plantio de milho e integra

o .grupo .de. 14 feirantes da
Feira Livrei Sigolf'Voigt,
de Rio da Luz I, que explo
rá a avicultura, milho, ar-'
roz;: suíno, gado leiteiro e

2gricultura de subsistência;
Álido Oldenburg, de Jara
guá 84, que possui lavoura
tecnificada de bananas e

explora, ainda, gado leitei
ro e, da localidade de' São
João, a Agro Pastoril Vale

, Ver�e (conduzida pelos ir�"
mãos Tomel1m _ Sebas
tião, Adido e Hon6rio),
'cuja atividade é a suino
cultura, bovino' de leite, ar
roz e pecuária de corte em

regime de semi-confinamen-
to.

'

-

i Segundo um integrarite da
Comissão, a dificuldade pe
ra escolha fdi grande, con

siderando que não existe
destaque,. sendo, por isso,

'

considerados os aspectos li
derança, receptlvldade às
tecnoloqias agrícolas e bom'
eproveltamento da' proprie
dade.

," "

,

Este é o quarto ano que,
Jaraguá do Sul participa qo
Prêmio Produtividade R,u-

,

raiL Em 1981, foram esco

Ihido:s: "produtores modelos,
os .senhores Arnoldo Grütz·

, macher, Hugo Hertel, Euri.
des Silveira e Paulo Lenz;
em' 1982, Vendolin Siewer-dt
Félix ' Henn Neto, Alfredo

, Drews ,,' e "Walter Hornburg
e, em 1983, Elmo Mathias,
Dante Menel, Arthur Seveg
nenl e Harri Marquardt. À
nível" regional (entre os 18

munidpios da região 'adml
nistrativa da Acaresc de Ja':'
rag'Uá dó Su I) foram esco

lhidos Arnoldo Grützma
eher, Alfredo Orews e Elmo

,

Mathies.'

Escolas
particulares

Em virtude das cheias

que atingem nosso Estado,'
o Sindicato dos Estabeleci
mentos de Ensino do Esta
do de Santa Catarina, trens
feriu a reunião do/Conselho
Consultivo do dla 13 para
20' de agosto, sequnda-fei
ra, em, sua' sede,', com i'ní
cio às 8 horas, estendendo
se por todo dia. Participa
rão os RepreseJ<ltantes Re"

giomiis do SEEESC nas 20
Unidades de Coordenação
Regional de !=ducação.

. Além ,do 20.0 Congresso
Nacional dos Estabelecimen
tos Particulares de Ensino
que será realizado, em San-

ta Catarina no, próxima at;1o;
constarão da pauta ainda:'
êumento das semestralida
des escolares" bohas dê es

tudo, salário educação, e

outros. De Jaraguá do Sul,
participará ch� reunião o di� ,

,

retor do Colég�o" $ão L",fs,
Irmão, Frederico Unterber
ger, que é o representante

, regional do Sin'dicato e que,
também, de ,241 a 26' de a·

gosto irá participar, em

Brasília, do encontro da E

qúipe Marista Interprovin
,cial de ,�eflexão, da qual
faz parte.

APICULTURA
i Oe,18 � 21 de outubro,
n:õ 'Centro Integrado de
Cultura, em Florlenópolls,
vai écontecer o 6.0 Conçres-'
so Brasileiro de Apicultura,
desttnado aos apicultores
em' geral, 'presidentes ele
assoclações .de eplcultores,
pesquisadores, técnicos e

professor.es, estudantes e
, povo em geral. O Esctitörle'
Local da Acaresc .dlspõe de
todas as lnformeções,

Winteré O vice
presidente da CV
Apös a dsnúncie formo

lada pela liderança da ban
cada minoritária, alegando
irregularidades na consti

tuição des Comissões Téc-:
nicas Internas, que não fo
ram renovadas no início do
ano, conforme o Regimento'
I nterno, a Câmara' i de Ve-

'

'readöres elegeu segunda-fel,.,'
ra os seús novos membros,'
assim cOmo o vice�presiden
te da mesa; cargo que ' Se"

,
achava' vago desde a licença
do vereador'" Alvaro Rosá>
que ocupa a flm'ção de fis
cal geral do município. Com
a abstenção de votar da

bancad� pedessista, '�verea
dor Ademal' Braz Winter,
com oito, votos, dos seus
cOrnpanheiros de partido,
foi 'eleito vice-presidente,

"

em votação secreta.

S��reta ta,m'béni' fá! a, vo

tação ,
das seis ,Comissões

Técnicas, agora assim for..
madas, pela ordem de pre
sidente, ',' secretário e mem�,
bro: L:egislação e Jui�iça :_
Odyal Vegini, ,Luís Alberto;
Oechsler 'e Er.rol Kretzer; "

Finanças, ,Orçamento At

Cont�s,' do, Município _

Luís Alberto Oechslet; Ori,�

val'Yegini e ,Alido Krutzsch;

-'

_. Transportes, 'Comunicações,
Obras .,. Serviços _ Orival
Vegini, Luís Alberto Oechs
ler' e Érrol Kretzer: -Educa·
ção, Cultura, Sa�de e Pro
moçäo Soélal - Almiro An
tunes Farias Filho, Gustavo
Mathedi ,e Arnoldo Schulz:
Economia; "Agricultura, In.
dústria e Comércio _ AI�
miro Antúnes Farias Filho,
Orival Vegini 'ê Heinz Bar·
tel; Rédação de Leis '_ Lufs
Alberto Oechsler, Gustavo

: Mathedi e Atayde Machado.
,

Naquela sessão, o verea-

dor Atayde Machado apre
sentou projeto-de-Iei' dano..
minando de'Otto Meyer -
Pioneiro, a Rua 288 do qua
dro viário urbano de Jara�
guá do Sul. Do executivo,
der(!m ,entrada os projetoS
que, concede subvenções à
Banda Munic;:ipal e à ,$ßcre
taria de,Segurança; e Infor
mações, no valor de Cr$
2,5 'milhões, ççda qual, co

mo suplementação das sub.
vençóes ' já conçedidas e,

r.eajusta os vencimentos do
funcionalismo mvnicipal a.

tivo e inativo e servidores
regidos pela CLT, em 30%,
'como anl�dpação,' do rea.
,

juste sa!arial dó' mês de no

,
vembro.

Anúncio ,não é, despesa, é

h'IVest!�nto,' �nyncie aqui
é tenha retorno garantido. -

,

Fone 72-0091.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edital 13.826 de 08.08J984,
,Geraldo Berlanda e Maria,
Regiani Piovesan. Ele, bres.,
solteiro, operário, natura]
de Corupá, neste. Estado,
domiciliado e residente lem

.

Ribeirão Cacilda, nesté dis- .

trito, filho de Hilario Ber
landa e Maria Berlanda. Ela
brasileira, solteira, do lar,
nascida em Matelândia,. Pa,
rané, domiciliada e realden
te em Nereu Ramos, nesta

distrito, filha. de Ollveird
Piovesan e Dozollna Tapa.
rello Piovesan.
Edital 13'.827 de 08.0tU984
Fernando Fischer e RoseU
Krause. Ele, brasileiro, sol
teiro, eletricista,' natural de
Jaraguá do Sul, domlclllie
do e residente na Rua Wal.
ter Marquardt, 1.074, nes

ta cidade, filho de Herber
to Fischer· e Olinda Meyer
Fischer. Ela, brasileira, sol

. teira, operária, natural de
Jaraguá do Sul, domicilia
da' e residente em Ribeirão
Molha, neste distrito, filha

NASCIMENTOS'

Dia 02 de agosto
,NatalIe, 'filha de Osmar

(Maria) Andreatta
Joice, filha de Antônio (Ar.
lete) Torezani
Dia 03 de agosto
Arno, filho de Arno (Rose
I í) Aldrovandi "'-

Dia 04 de agosto
Sandra, filha de Fernandes
(Zilda) Schneider

.

Dia 06 de agosto. .

Fernanda, filha de Odenir
iMaria) Dal-Ri
.Jeison, filho de Nélson (EI·
slra) Mathias
Ricardo, filho de Antônio
'( Rovina) Stinghen
Rodrigo, filho de Renato
(Joventina) Potapoff
Harley, filho de Hary (Ur
sule ) Waékerhage
Maria, filha de Adel,ino (Ma. '

ria) Foster
Dia 07 de agosto
Jaison, filho de Sérgio (Ar.
'Iete) Jácomoliski
Dayane, filha de Invald (Ro
sei í) Si,ewerdt
Dia 08 de agosto

. Everson, filho de Egon (Na·;
ir) Drager ;

Andréia, filha de Waldir
(Nair) Ribeiro
Deise, filha de Amarlldo

'

(Suei í) FOrm igari
Dia 10 de agosto
Viviane, f. de Valdir (Ro·
nilda,)'Bier
Dia 11' cfe agosto
Alexandre, filho de Valde.
mar (Helga) Leitzke
Dia 12 de agosto
'Dionei, filho de Marcelino
(Darcí) Oliveira
João, filho de Senador (Ro
selí) Bosio

'Patrícia, filha de Arllindo
'( Rlegina) Müller.

de Arno Krause e Anastacia
Freiberger Krsuse.
Edital 13.828 de 08.08.1984
Nery Spezia e Rosana Maria
Tlroni. Ele, brasileiro, sol
teiro, industriário, natural,
de Massaranduba, neste Es

tado, domiciliado e restden
te na Rua Emilio : Mafra
Cardoso, III, nesta cidade,
filho de Nicolau Spezia e

Rosa Spezia. Ela, brasileira,
solteira, auxiliar de escritó
rio, natural de Guaramirim
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua José Teo,
doro Ribeiro, nesta cidade,
filha de Natal Tironi e Ma·
ria Helena Tironi.
Edital 13.829 de 09.08.,1984
Ivan César dos Santos'e Ira
cema Maria Mengarda. Ele,
brasileiro, solteiro, operá.
rio, natural de ,Jaragvá do
sor, domiciliado e restden
te na Rua Piçarras, nesta

cidade, filho de Manoel Jo
ão dos Santos e Dovirge
Mafra dos Santos. Ela, bra
sileira, solteira, enfermeira,
natural de Çorupé, neste

Estado, domiciliada e resi
dente na Rua. Roberto Zle
mann, 250, nesta cidade,
filha de Juliano Mengarda

.

e Cllene Mengarda.
, '"
Edital 13.830 de 09.08.1984
Valcir Antonio Elizio e Ro•.
seH GumE. Ele, bras.ileiro,
solteiro, operário, natural
de Jaraguá do Sul, domicl
liado e residente em Ribei
rão Molha, neste distrito,
filho de Braz Elizio e Ma
thilde Moretti Elizio. Ela,
brasileira, solteira, costu

reira, natural de Corupá,
neste Estado, dorniciliade e

residente na Rua Joaquim
Francisco de Paula, nesta

cidade, filha de Rudolfo
Hans Werner Gumz e Ma-.
ria Gurnz:
Edital 13.831 de 09,08.1984
Samir Otávio de Oliveira
Motta e Marlí Maria Nunes.
Ele, brasileiro, solteiro, 0-

perário, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e resi.
dente na Rua Onélia Horst,
230, nesta cidade, filho de
Onadir de Oliveira Motta e

Yolanda Nicoluzzi Motta.
Ela, br�sileIra, solteira� do
lar, natural de Jaraguá. do
Sul, domiciliada e residen
te na Rua João PIaninsche
ck,. 594, nes,ta cidade, filha'
de José Nunes e I rma Horst'
Nunes.

.
,

Edital 13.832 de 09.08.1984
Adolar Kitzberger, e Rosely
Hanset:'l. Ele, I;>rasileiro, sol
teiro, ,carpinteiro, natural
de Jaraguá do Sul, domici
liado e residente na Rua
João Plahinscheck, 867, nes

ta 'cidade, filho de, João
Kitzberger Junior e Gerda
Borck Kitzberger, Ela, bra
sileira, . solteira, balconista,
nati!JfaJ de Jjlraguá do Sul,
dómiçiJiadá fi! residente na'
Rua R:l1dolfé Hufénüessler,

Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil ao
1.· Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela lel, 3 fim de se

nabllltarem para casar, os seguintes:

252, nesta cidade, filha de ninscheck Kitzberger.
Noberto Hansen e Anita Zilz Edital 13.837 de 13.08.1984
Hansen. José Diomar Delagnolo e

Edital 13.833 de 10.08.1984 Eunice Busnardo. Ele, bra-
Mauricio de Carvalho e Ni. slleiro, solteiro, industriário
hura ROsei.. Sehrendt. Ele, natural de Jaraguá do Sul,
brasileiro, solteiro, enge- domiciliado e residente na

nheiro eletricista, natural Rua Epitácio Pessoa, nesta

de Jaraguá do Sul, domici- cidade, filho de Lindo De-
Iiado e residente na Rua E.. lagnolo e Carmela Delagno-
milio Stein, 39, nesta cl- lo. Ela, brasileira, solteira,
dade, filho de Frederico Ma· industriária, natural de Ja-
thias de Carvalho Junior e ragliá do Sul, domiciliada

Ingeburg de Carvalho. Ela, e residente em Santa Luzia,
-brasllelre, solteira, enfer· neste Distrito, filha qe Eu-

meira, natural de Guara" elides Busnarde e Etelvina
.

mirim, rieste Estado, domi- Dalri Busnardo.
ciliada e residente na Rua' Edital 13.838 de 13!.08.1984
Antonio Zimmermann, 264, Elson Paganelli e Márcia
em Gua.ramirim, neste Es. Marquardt. Ele, brasileiro,
tado, filha de Roland Beh- solteiro, motorista, natural
rendt e Isoldi da Costa Beh- de Benedito Novo, neste Es-
rendt. tado, domiciliado e restden-

EditaI13.8�4 de 10.08.1984 te na Rua Jesé Teodoro Ri-

Silvio Maes e Valdete Re. beiro, em Ilha da Figueira,
belle, Ele, braslleiro, soltei. neste distrito,' filho de Ro-

ro, operário, natural de Co- lan� Paganelli � �ddi Pag�-
rupá, neste Estedo, dorntel- nelli, Ela, bresllelra, soltel-
liado e residente na Ruà ra, professora, natural de

Ernesto Lessmann, 177, nl JaragUá �o Sul, dom!cilia.
cidade, filho de Francisco da e residente em RIO da
José Maes e Regina Gasehe Luz I, neste distrito, filha

Maes. Ela brasilelira sol- de Harry Marquardt e Wal-
teira do 'lar naturaí de Iy Maier Marquardt.
Gua;amirim, 'neste Estado Edital .13.839 de 13.08.1984

domiciliada e residente na Cópia recebida. do cartório
Rua Leopoldo Augusto Ge- d� Joinville, neste Estad�.
rent, 145, nesta cidade, fi. Vilson da Cunha e LUlza

lha de Waldir Rebello e Roselerle de Souza. Ele, bra-
Viêtoria Spezia Rebello. sileiro, solteiro, soldador,
Edital 13.835 de 13.08.1984 natural de Joinville, neste

Nilton Corrêa Cardoso e Ma- Estado, domiciliado e resi·

ria de Lurdes Cipriani. dente na Rua
. P�rto Rico,

Ele, brasileiro, divorciado, Floresta �m Joinville, neste

guarda bancário, natural de Estado, filho de Rosa A�.
Tubarão 'neste Estado do- drade Azevedo. Ela, brasl-'

. miciliad� e residente na R.. leira, solteira, operária, na-

Venancio da Silva Porto tural de Otadlio Costa, n/
595, nesta cidade filho d� Estado; domiciliada e resi-

Marcelina Corrêa.' Ela bra. dente na Rua Paraiba, Vila
sileira solteira do la� na'; /

'Lenzi, n/cidade, f. de Sebas·
tural de Daria 'Emma, �este tião do Amaral de Souza e

Estado, domiciliada e res i- Ar�olda Nunes de Souza.
dente na Rua Venancio da EdItai J3.840 de 13.08.1984
Silva Porto, S95, nesta c}- Cópia rece�ida do -cartórjo
dade, filha de Pedro Joa- de Araquarr, neste Estado.
quim Cipriani e Tereza Ci- Niralcy Piazera e Aracy Mo·

priani. ral. Ele, brasileiro, solteiro,
Edital 13.836 de 13.08.1984 natural de Jaraguá do Sul,
Narciso João Schiochete e domiciliado e resident!;!. na
Teres. Kitzberger. Ele, bra- Rua Rio Branco, 77, nes,ta
sileiro, solteiro,' servente, cidade, filho de. Silvino Pia-

natural de Joaçaba, neste zera e Juracy Müller Pia·

Estado, domiciliãdo e resi� zera. Ela, brasileira, natural
dente na Rua Francisco Za. de São, Estado de São Pau-
charias Lenzi, 419,' nesta lo, domiciliada e residente
cidade, filho de Dornelio na Rua Rio Branco, 77, n/
Luiz Schiochete e Idalina

.----.......--�---------------

Floriani Schiochete. Ela, bra
sileira, solteira, do lar, na

tural de Jaràguá do SjJl,
domiciliada e residente na

Rua João Planinscheçk, 338
nesta cidade, filha dê Wer
ner Kitzberger e

-

Ädeia 'Pia-

Orlando Ribeiro
Servi.ços d. nivelamento _
preparação ele t.treno·.

Rua José Teodoro Ribeiro, 1.720 -= Fone 72-1363
Ilha da Fi.gueira - J�ra_guá tio Sul - SC.

Proclamas de Casamento cidade, filha' de Manoel Mo.
ral e Laura Clémente.
Edital 13.841 de 14.08.1984
José Santo Alldrich e Rose
li Klitzke. Ele, brasllelro,
solteiro, operário,' natural
de Massaranduba, neste es ...

tado, domiciliado 'e residen
te em Vila Sandra, neste

distrito, filho de João Vlc
tório Andrich e Rosa Piaz
Andrich. Ela, brasileira, sol
teira, do lar, natural de I

toupava, Blumenau, neste

Estado, domiciliada e resl
dente em Vila Sandra, nes

te distrito, filha de Rudibert
Klitzke e Hildegard Klltzke,
Edital 13.842 de 14.08.1984
Aldemir Lange e Elia Meier.

Ele, brasileiro, solteiro, in·.
dustriário natural de Jera

guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua 1.0 de

Maio,348 em Schroeder, ni
Estado, filho de Helmuth
Lange e Lucia Hornburg
Lange. Ela, brasileira, sol
teira, industriária, natural
de Jaraguá de Sul, domici ..
liada e residente em Estra
da Itapocuzinho, neste dis
trito, filha de Erwin Meier
e Edeltrudes Fritzke Meier.
Edital 13.843 de 14.08.1984
Edelberto Hobus e Valdina
Largura. Ele, brasileiro, sol
teiro, operário, naturell de
Marechaf Candida Rondon,
Paraná, domiciliado e resi
dente na Rua Pará, 345, n/
cidade, filho de Edgar Ho
bus e Regina Doerner Ho-

.

bus. Ela, brasileira, solteira,
costureira, natural de Dr ..

Pedrinho, n/ Estado,- domi
ciliado e residente na Rua

Pará, 295, nesta cidade, fi�
lha de Ernesto Largura e

.

de
Gertrudes Largura.
Edital 13,844de 14.08.1984
Dionir José Campestrini e

Iria Domingas Fachi
Ele, brasileiro, solteiro, o

perário, natural de Rio dos
Cedros, neste Estado, domi
ciliado e residente em Es
trada Garibaldi, neste dis�
trita, filho de Olavio Cam

pestrini e Ester Campestri�
ni. I;la, brasileira, solteira,
doméstica, natural de Vi·
dai Ramos, neste Estado,
domiciliada e residente em

Estrada Garibaldi, neste

distrito, filha de Guilherme
Santo �achi e Mafalda Va·
liati Fachi.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, man·

dei passa� o presente edi
talt que será publicado pe·
Ia imprensa e em cartório,
onde será afixado durante
15 dias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Livros, Autores e-Idéias
João Alfredo Medeiros Vieira

lANÇAMENTOS DA EDITORA FORENSE
.

Entre os numerosos títulos que vêm sendo lança�
dos pela FORENSE des'acam�se três, da maior impor·
tância para Professores de Direito, Advogados, Juízes,
Promcnores e estudantes: "DIREITO ADMINISTRATIVO
E EMPRESAS DO ESTADO". de Toshio Mukai; "DENUN· .

CIAtAO DA LIDE", de Milton Flaks; e "DA FILlAÇAO
IlEGfTIMA NO DIREITO BRASILEIRO", de Carlos Day.
reli.

Da -FORENSE
.

estão chegando .,à $8gunda edição
"COMENTARIOS AO CÓDIGO CIVIL", de Galeno de
Lacerda e "PORTUGUIS PARA EXECUtiVOS", de Gel·
son Clemente dos Santos. Outros livros estão sendo
reeditados: "CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL,
de Paulino Jacques (9a. ed.): "CURSO DE DIREITO
·ROMANO", de J. Cretella Júnior (8a. ed.); "CURSO DE
DIREITO DO TRABALHO", de Orlando Gomes e Elson
Gottschalk (9a. ed.): e "COMENTARIOS AO CÓDIGO
PENAL". de Nélson Hungria e Heleno FragOso (6a. ed.).

LIVROS DA AGIR
A Editora AGIR. tão conhecida e preferida por pa·

dres, reli�dosos, _professores, teólogos e sociólogos, a·

·presenta excelentes títuJos: uPRECURSORES E PIONEI·
RQS", de Balbina Ottoni Vieira, uma obra sobre ser·

viço social, os primeiros líderes dessa profissão (116
páQS. l. A autora iá publicou, entre outros, "Supervi.
são em .Serviço Social" e "Histórias do -Serviço Social".

Também sobre o assunto, lançou: "SERVIÇO SO·
CIAi.. CL(NICO",. de Helen Northen; "Teorias de servi.
co social de grupo", de Robert W. Roberts e Helen
Northen; e "Reformulação do Serviço Social", de AI·
fred J. Kahn.

ACADEMIA CATARINENSE DE LETRAS
-Há. por enquanto. dois candidato.. inscritos, na A·

cademia, para as cadeiras vagas, cujos últimos 0-.

cupantes foram ALTINO, FLORES e' SEIXAS NETO. Pa· .

ra a vaga de Mestre Altlno inscreveu-se Flávio José
Cardoso, romancista residente em Florianópolis; e. pa·
ra a de SEIXAS o ensaísta e advogado Pascoal ApóstO
lo Pltsica, bastante conhecido nos meios forenses, ee

mó
. crlminalisfa. Não foram marcadas ainda as datas

das er.ições para essas cadeiras, mas se· espera que·
seja em aqosto ou setembro.

.
. "EXPOSIÇAO TBISTAO DE ATHAYDE � 90 ANOS"

Recebemos e aaradecemos o convite feito pelo Cen
tro Alceu Amóroso Lima para a. Liberdade, Conselho
Estadual de Cu1tura, Academia Catarlnense de Letras

I'é
Associacão

C.a.
tarinense

dO.s Escritores, para a

..
aber

t.ura da . Exposlcão em apreço, realizada em 1.0 de a

gOsto, às 20 horas no Centro Integrado de Cultura.

RodeioCrioulo começa 6a ..
, Terá início na próxima
sexta-feira, dia 24.,,'Ó 3.° Ro
deio Crioulo de Jaraguá' do
Sul; na Fazenda de Augusto
Demarchi, às margens da
BR-280, km 72, próxima a

Nereu Ramos. CTGs de vá
rios Estado� estarão em

Jaraguá do Sul para parti
cipar do Rodéio, que come

ça com a alvorada festiva,
às 6 horas, 9h recepção aos

participantes, 12h almoço
típico, 14h desfile de ceva-

.

lelros pelas. pri-ncipais ruas

da cidade, 16h laço -de Pa
trões e 22h balle no Juven
tus, com "Os Filhos do Rin
cão". No sábado, dia 25, 6
horas alvorada, 8h início
de tiro de laço por CTGs
convidados, 12h almoço tí
pico, 14h relníclo das com

petições com tiro de laço,

O presidente do Banco
Nacional da Habitação, Nél
son da Matta, anunciou e

pós reunião' de diretoria,
que para Santa Catarina, o

BNH concederá emprésti
mo no valor de Cr$ 26,2
bilhões (1.975.719 UPCs)
pera aplicação em obras de
'saneamento básico, infra,

.

estrutura e equipamentos
comunitários, legalização de
terras e construções de ha
bitações em diversos muni

cípios.
O empréstimo para obras

16h gineteadas e 22h, baile
110 Juventus, com "Os Fl
lhos do Rincão".
No domingo, dia 26, últl

mo dia da competição, .éh
alvorada, 8h reinício das
competições com tiro de
laço, 11 h missa crioula ce

lebrada pelo Padre João
Heidemann, l2h almoço tf

pico, 14h continuação das
competições, 18h encerrei
mento do Rodeio com a en.·

trega de troféus e -prêmlos
aos vencedores. Durante as

competições, ginetes monta
rão cavalos .selvaqens.
O Centro de Tradições

Gaúchas "Laço Jaraquaen
se", está' preparando todõs
os pormenores do Rodeio
Crioulo, para que resulte
em sucesso, a exemplo· de
anos anteriores.

-

Amvali
analisa ME

Para analisar os .dados
'da primeira listagem do
Movimento Econôrnlco
fornecida pela Secretaria
da Fazenda e relacionadà
com a produção agrope
cuária dos municípios de
Barra Velha, Corupá, Gua·
rámlrlm, Jaraguá· do Sul,
Massaranduba e Schroe

�r, estiveram reunidos
segunda.feira, na sede da
Amvali, es representantes
das Prefeituras Munidpais
encarregados do ME, sob
a coordenação do secreté
rlo-executlvc Dávio Leu e

de Plfnio José Gerent, que
foram credencladoã pelos
munlcfplos pare represen-
tá-los junto a Secretaria
da Fazenda, no Grupo de
Trabalho. Segundo Dávio
Leu, todos .os municípios
da microrregião tiveram
um bom Crescimento em

8� no movimento agrope
cuário, cuja média ultra
passa' 150%, o que ter�
signifi<::ativo peso na fixa·
ção dos fndices de parti
cipação no retorno do ICM
para 1985.
Outro assunto abordado

relaciona-se à fixação de
critérios para a coleta dos
dados de produtos agrope-

.

tuários que não constam
na listagem, urna vez que
O I BGE não registra todos·
os produtos que são eul
tivados.

de urbanização totaliza a

quantia de Cr$ 2,6 bilhões
(196.300 UPCs) e benefi
ciará os municípios de São
José, Lages, Palhoçe, Flo
rianópolis, Urussanga, Ita·-.
ja(, São Joaquim, Concör
dia, Jaraguá do Sul,' Rio Ne
grinho, Mafra,. Caçador, Rio
do Sul, Curitibanos, Canol
nhas e Joaçaba. Estas obras
incluem pavimentação de
ruas, drenagem pluvial, sis-.
tema de esgotos sanitários e

13 centros comunitários.

\.

o novo Chevette L Silver Une já está fazendO omalar sucesso.
E você não vai ficar por fora, vai?Afinal, a diferençá
você vai sentir nosmínimos detalhes. Por exemplo,
sua cor é prata andino, os bancos são cinza
claro, carpete cinza escuro, pára-choques da
mesma cor do carro, enfim, até o logotipo

•

Une.

Venha coohecê·1o aqui: !W:

Emmandoerfer Comércio de Veículos ltda.
""_ . ,;..;.�

Av. Mal. De,d,ro, 557 _' Fones: 72-0655, 72·0060 e 72·0969 - Jaraguá do Sul.
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Vocação do.. Leigo
. Sem sobra de dúvida; estames vivende uma era em

que a evolução, nos diverses é:ampes, chega a. nos sur

preender. Máquinas são criadas, cépezes de .responder
'a um sem .número de perguntas; e homem

.

censegue
romper o casulo que' e prendia e conquista e espaço.
Sebe mals.' Quer conquistar sempre mais. O qUe im
porta é continuar subindo, colocando neves marccs; em .

direção ao Astro Rei, e SeI.
.

, O homem, criado para ser feliz, deixa-sé 'levar pe
le egeisme; a busca' do ser, trensforma-ss em ganân
cia, de

.

ter. Abandone a sua verdadeira' vecaçãe,' ac:jue-
.

Ie chernedo que e 'levaria a ser realmente 'feliz ..
" Neste 'mês de agostO', nes é dado a

' opcrtunldade
de refl'etir: um pouco quanto à nessa maneira de ágir;
Todos

'

nós, es leiges, somos chamados à respensabili
dade. Semes, e fazemos questão de ser, um tijolo no

'edifíciO': da ·lgreJa. Fazemos parte de um quadre> pré
moldado, 'ende, vamos nes , enceixando, cada qual cem
seu formato, tàmanho e cor. Temos um papel a' de
sempenher dentre deste quadre, ,e, para tal, recebe
mos dons, aptidões' diferentes. Nessa- .

partiCipaçãO' é
iml?réscindíyel. Ninguém poderá preencher a nessa vaga:

"

0as... mas nós queremos ser felizes, queremos
ser livres. Achamos que para sermos felizes, nós pre
clsarnoseer servidos, quando a verdadeira felicidade
consiste em colocar es dons que recebemos, a serviço

'

des nesses irrnêós, de nesse comunidade. Foi e pró-
" prlo Cristo, Filho d_e Deus, que ,nes ensinou e deu e

exernplo:' ('E� não .vim .pera ser servido, mas para ser-
vir". , .','

,� �':1quanto e, ç,.iad�r�<e.,Maestre da orquestra da hu
manjd�de,nes' sUgere uma. tranquila e harmoniosa val-
.se, com, muita pai, alguns destoam cçrn um ruidese'
e ragitade, [azz. Outros simfilesmenté se emitem em a

cQmP�nhar, enterrando seus valiosos e necessärlos ta-
lehtes.

' ,

Qua,nte mais nos deixarmes, .Ievar pelo nesse ce

'medisme, quantO' mais nes desviarmes de ser, para
viver. O' ter, tante mais estaremes nes desviando da
nessa verdadeira vecaçãe, subindO' . sim, mais.e mais,
'sQ, que rUmO' a .um 'sel que, talvez, muitO' antes -de ser

,atingidO', queimará c' n'osse, egeísme cem tudO' aquilO'
< que semes e temos. (Pela Equjpe de. Pastoral., Vocacio-
.nal _- José A. Gascho).

.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal' de Jaraguá do Sul

DECRETO N.· 979/84' ,

Declara. de Utilidade Públicä, para filis de desa
propriação amigável ',ou judicial,. o imóvel que
especifica.
O PREFEITO MUNI c'!PAL, DE JARAGUÁ DO SUL,

nO' use de suas atrjbuições legais 'e nes termes do Art.'
6.° de Decreto N." 3.365" dé '21 ,de junhO' de 194'1;

DECRETA:
- '.,' .

, .

Art. 1.° - Fica "declarada de UtiJidade ,�Óblica pa
ra fins de desaprepriação, per via

'"

amigêiv�:L 01,1 i.udi�
cial; a área de 167,49m2 de imóvel 'de prepriedade
de CLEMENTE JOSE: NICQlODElLl, registrado nO' Livro
N.o 3-U, seb e (\(.0 39.948, fts.,:'59, de Cartório de Re
gistre de Imóveis da�Coma,._é:a de Jaraguá ,de Sul;'.. pa-:
ra· fins de arruamento da 'Rv-ª: 43 _ f?e. ,Alberte Ja-
ccbs e Rua .101 -::'- Mate Grósso. '

'

.

Art. 2.° _ A fre!')te do:· tereno passa a ceüi:cidjr
cem e' alinhamentO' prediàl. '

Art. 3.° _ As despesas decorrentes do presénte
Decrete correrãO' por conta de detaçãe própri.a de er

çament�)' Yig�nte.
Art .. 4.° _ Este Decrete entrará em viger fia data .'

.,
de .sua publicaçãO', <reypgélc!as a�;_ disposições em centrá
riO'.

.�',

Jaraguá de Sul, 07 de ageste de 1984.
DURVAL VASEl

'

PrefeitO' Municipal
IVO KONELl'

. Secret.o de AdministraçãO' e-, Fj.nanças

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO
DE JARAGUÁ DO SUL _, CGCMf 82738543/0001-75

Assembléia Geral Extraordinária
Edital .de Convocação

o Presidente da' entidade supra
-

convoca es, asse-
-

ciades do Sindiceto para participarem da ' Assembléia
Geral Extraerdinária a ser realizada às 17 horas do
dia 20 do cerrente mês.. no Centre Empresarial, a fim

de deliberar sobre a seguinte _

01 .:

ORDEM DO DIA

DelegaçãO' de poderes à diretoria do sindicato pa
ra negeciar cem e slndlcato profissional a alte

ração da' redação da cláusula terceira, da CON

VENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO em viqor.,
I!

Não havendo número legal na hera acima men

donada, a Assembléia .reelizar-se-é às l Bhoras da mes

ma' data e -no: mesmo local cem a presença mínima'

de 1/3 (um terço) des. assoclados em condições de

vetar.

Jaraguá do Sul, 15 de agos�e,de 1984.

RODOLFO HUFENUESSLER
Presidente

Juízo de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul
, EDITAL DE CITAÇÃO,

-

O 'ooutõr Sérgio Luiz Rosa de Bem; Juiz de -Direito da

2a. Vara da Comarca, de Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, na forma. da. lei,. etc ... '-
'

FAZ SAB,ER a todos quantos e presente edital. de

citação, cem, e, prazo de trinta (30) dlas virem ou

dele conhecimento tiverem e Interesser possa, que por
parte de REINOlDO BARTEL e EMMA V. BARTEl, bra.
sileiros, casados, ele apesentade, ela de lar, residentes
e demiciliades à Rua Adél.ia Fischer n.? 1.013, nesta ci-
'dade e Cemarca, através de seu bastante prpcurader,
advcgade dr. Re1neldo Murara, foi requerida a açãO' de
USUCAPIÃO N.O 1.438, para aquisiçãO' de seguinte im6-
�'el: Um terreno' urbano sem benfeiterias, cem a área
de 2.189,60m2, situado 'nêsta cidade, à Rua 150-Fritz
Bartei, fazendO' frente em 57,18ms, nO' lade ímpar da
Rua 150-Fritz Bartei, travessãp dos .fundes cem 55,18m,

. cem terras de Walter Bartei,' estremandO' nO' lade di-·
reite ccm 40,70ms cem a rua' 154-Erneste Emilie He
rst, e pelo lade esquerdO' ce� 34,OOm cem terras de
Bretzke Ind. e

.

Cem. de Proçlutes' Alimentares Ltda.,
distante 98,42m da Rua 212'-Ma-x Wilhelm. Despache
DE FLS. 9 verso: R. Heje. Designe e dia 24.10.84, às
9:30 heras, para ter lugar a Auçliência de JustificaçãO'
de Pósse, em que

'

as testemvnhas arreladas deverãO'
Ser inquiridas,' devendo cemparecer independente de in.
timação. Cite-se per mandad(J os confrO'ntantes e suas

respectivas. espesas,s e cas,ades. forem e 'per edital, cem

e prazo de trinta (30) d:iasZbs' réus ausentes, incer
tes e desconhec-ide$" 'cienfés' .' que e prazo centestat<;)
riO' começará a fluir a partir da -decisãO' que declarar
justificada a posse .. Cientifique�se.por Carta "A.R.",

,

para 9S fins do § 2.� ,do' indsó�U, artigo ,942 de Có

digO' de f'r�ês$e Çivil, Õs re'prese.nt-a'f,lt�s :"tJã" Fazenda,
Pública' da UniãO', Estade:-�" ç1e-'Munidpiö. Intime-se,
inclusive, e .or:'Rep.:esentaYlté do Miníst�rie 'públicc':
Em, 02.08.84. (çs) SérgiO' Luiz Resa de Be.m '-,'- Juiz
de. Direito da' 2a; Vara .. ;Ei para,:,;que che,gue aO' cenhe
cimente de tedos es interessadös âüsemtes,' "incertes e

descenhecides, foi expedidO' e presente edital,
:

que se

rá publicadO' na ferma da lei e ,afixadO' ,no local' 'de
cestume, nO' átrió dó Fprum, cqrrerido ö',r;raze de 15

'. dias, para centestarem, :querendo, a' ccntar da senten
ça que justificar a pesse, seb pena de serem ti_des ce

rrie
. verdad�iro,s es fates alegades peies auteres: DadO'

e passado 'nesta cid,ade' de Ji;lraguá de' Sul, aes eite
dias de mês de ageste de ano de mil nevecentes e

eitenta e quatrO'. Eu, Adelphe Mahfud, Escrivão.,._ e subs
crevi. Sérgio Luiz, Rosa de Bem, Jui?: de Direi�e 2a. Vara.

Semana do

Exeepcioli.al
Ne período de 21 < à 2�

de ãgeste, será' comemora
da a Semana Naclonal. do
Excepcional. A Assocléção
de Pais e Amiges ...des Ex

cepeionais de Jaraguá do
'Su'1 inlclaré ' as comemore

ções dessa Semana;' cem um
culto ecumênico no dla 21�
às 8h30, na sede da esco

Ia e encerrará com uma' fel-

'jeacÍa no dia 25 de agosto,
eo meio dia, na Comunlds
de São' Luiz Genzaga, no

Jaraguâ . Esquerdo, para a

qual convida toda a 'cemu

nidade. Através da sua di
reteria, a entidade deixa a

sua mensagem -'- "Tentan-

do �nsinar, aprendi".·
" I

., Meu filho
Você é grande,
Epure, é belo.

, .

NãO' fale da sua beleza
externa,
E: sim de seu ceraçãe.,
Para todos ,é Ii'rnitade -.

·';

Para mim, grandeza..
.

Seu coração é ��rnur�. �
Sua paz, canção. "

Sua vida, pureza,
É: sem senhos, .

.Sem vaidades, sem tenibr�s,
Sem incertezas, sem,

ambições.
Eu e ame come é: simples"
feliz, carinhese.
Cem sua inteligência
pequena,
Cem seu amer grandiese .

Devagar e cem ternura,
Em seu munde yjajei,

- NãO' precurand,o explica
çôes, sem querer. as
eneentrei

Cem vecê aprende tudO':
Ceisas incríveis, mesmo

impessíveisi·
Jeda essência da vida:

De pequenó é que se faz o

grande.
Obrigada, meu filhe!
Per ser ceme é'i

_ S.Ó tenhO' alguém ceme vecê.

É qu'e de grande me ternei

pequena,
(s'ó 'assim, ,comecei a

"

, cr�scer.
(APAE.MG)

Cinema
• o eine Jaraguá apresenta

de heje até quinta-feira,
"AS QUE SATISFAZEM ... O
CHEIRO DO SEXO - DIA.
NA, iABI E 1iOLLY", cem

'cenas de sexO' explícitO', só
para e públicO' adulte.

; \,
,

j. �
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Moscaminadora ataca em-]araguá
Nos últimos anos, verras

horrellças estão sendo ata

cadas por um lnseto conhe
cido vulgarmente por' mos
ca minadora; larva minado
ra ou bicho mineiro e, devi-,
do aó seu grande, ata'que,
principalmente na cultura
do tomate. mas também'
causando sérios prejuizos
nas culturas de batata, me

lão, melancia, pimentão, es

'pinafre, couve, repolho, "pe-,
pino, cebola; ervilha, feijão
maracujé. foram iniciados
estudos pare o controle des-
ta praga. A ocorrência em

maior intensidade, aconte
ceu em São Paulo- e no RJ,
porém, hoje é constetäde
em outros" estados; lnclusi
ve em Santa Catarinee mui; .

'to particularmente -né re

gião. de Jaragua do Sul.,
.

A Empasc-Empresa Cata-
rinense dePesqulse Agro

,

'pecuaria, da Secretaria da
e,

:AgriCultura e' do Abasteci
"'

mente, esta" çgora; . publi-.
" cando o Comunicedo ,Técni-
-co n.O 7J � "Controle da

< Mosca Minadora em Horta

liçes"," de 'ÁlJrea " Teresa

"Schmltt, mestre em ento

m'ologia 'agrkola, onde ex

'p'lica qUE! em Santa Catari-,
na, foi 'constatado ataque
'da mosca minadora na cul
tura de tomate, prlnclpal
mente 'nos municípios de
Jaragua do Sul e 'Indaial,
com estragos

.

significativos
devido à ocorrência de do
enças fúngicas ocaslonades
pela' grande lncldêncla da

'praga� ocorrendo
.

Inclusive
o abandone de _várias· la
vouras.

,

, Nos níunicípios' de Carn
boriú, Jaráguá da Sul e Gue
rarnírlm também foi' cons-

" tatado mosca minadora na

cultura do pepino, E além
dest�s municípios, a mosca'
'minadora está ocorrendo
'nàs regiões' Colonial de Jo

'invile, Colonial, de Blume-
nau, �itoral Norte e Bal�o
Vale do ,Itajàí, atacando as

"culturas de tomate, pepino,
,

barata é feijão. ,

.
Os danos ceusados pelo

'. Inseto OCorrem nas. folhas.

AEmpasc, em 'sua publica
'ção remetida ao "Córrelo
do Povo", mostra .que, so-

·'.Gruesse··'Aus São' Paulo.
.. TRAEUME

Die TraeL1me ÇJ�hJn bis ans Ehde der Welt;
Aos Tiefen der' Erde zum Sternenzelt, '

'.

Sle wandern zum Himmel und wieder zuerueck,
. Kanthundette werden' zum Auqenbllck, "',

'.
Sie fliegen d�hin, die 'Kreuz 'und die Qúer,

�.•

"

Da gibt's keine ßrenzen u.nd Schranken mehr.

Im' Traul11e 'faell't ,dir' das' Beste zu,
Da stehst du mit Goettern auf Du und Du,
,"Im Traume- entstehen die ÇJroessten Ideen,
.Da koennen Wunr::lerdinqe qéscheh'n,
,Da ist man aller' iHemmunqen ,bar
,1.Jnd die, Gedanken� sind QHet"! und klar.

Das; was :man traeumend im Schlafe sieht,
Was Einen ins Uebernatuerliche zieht, '

.

Das, sind die Wuensche, die taÇJs man heqt,
Die man im Stillen' vefborÇJen pfleqt.
Im Traume enthuellt sich' dp'S, wahre Ich,
An deinen Traeumen erkennst du .dich.

. Ein, SpieÇJel der Seele die Tràeume sind,
Und urlbestaendiq wie We'llen und Wind. '

Wie deine Stimmunq sich' senkt und hebt,
So spieqelt der Traum, was tags du erlebt,

. Und oft. ist ,im Traurl1....,nur das Leben schoen,
·

.

"

.

'

..
" Rudólf Hirschfeld. São Paulp

'.
mente através de uma lnte
,gração entre os diversos

,

métodos de controle a po
'pula�ão da praga poderá
: ser reduzida' a níveis não

prejudiciais.

· Abrigos
'saem logo

A municipalidade lereoua
,

ense está licitando a com

pra de 30abrigos para os 21
.

pontos de ônibus no centro
,- urbano da cidade, que de
",verão estar instalados den-
tro de 60 dias. O custo a

.

tínÄirá Cr$ 20 milhões e os
ç ebrlóos terão forma, de do
,�: ;mos e- a. colocação ficara a

': carQQ de equipe própria da
Prefeitura.

.

"

: Por' öutro lado, está�sé
·

'iniciando trabalhos na rua
'Expedicionário Antônio C.
; 'Fertei ra, como construção

· de .muro de contenção, pa
ra, pcsteriormente, ser inl
ciado o calçamento a para
lelepípedos daquela artéria.

EDITAL,- ",

AURE� MÜLLER GRUSBA, T.abeli,ã Designadij 'de' No..
tas e Oficial de Protestos de Títulos daComerca de la
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da
lei, etc... '.

.

.

Faz saber a todos quantos este edital 'virem, que
se acham neste Certörlo.pera protestos os t,tuló� centra;
ARTHUR PARISI, Rua, Joinville, Estrada Vellia, ne.ta.
ADEMIR CARLOS DE OLIVEIRA, R. Alfredo Marquarelt,
84, nesta. ANTONIO SERGIO MIRANDA FORTES Rua
Alberto Sant�s Dumont, 421, nesta. CELITA ,MARIA
PAOLETO, Rua Francisco de Paula, 142, nestã.· ÉDSON
SANTIAGO, Rua Padre Alberto Jac9bs, 208, n:esta. JOA.
REZ T.C. DOS SANTOS, A/C Weg I. nesta. ,fOlO NEL
SON STAVIS, Rua João Januário Airoso, 63S[ nest••
MARGARIDA FEDER, nesta. MARIO RIGHENDT, Estrada
Nova s/n, nesta. MATILDE GONCAL-VES BALSANELLI;
Rua Luiz Sarti, s/n, nesta. NELSI SIEWERD""VAZEL
Rua Joinville, s/n, nesta. NILTON

.

JOS� WA't:ZKO, Rüá,
CeI. Proc. Gomes, 157, nesta. OSCAR MENDONÇA, 'Rua
Preso _Epitáció Pe!soa, 111; nesta. WALTER E. W: GOS�
CH, Rua Rio Grande do Sul, fundos, nesta.' WAL_MI',;.
RO MINATTI, Estrada Felipe Schmielt, s/n, Corupik' ,

E, como os ditos devedores não foram eneontredos
e ou �e recusaram a aceitar a devida intimaçãd, faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos' �or;n�
pareçam neste Cartório, na Rua Artur MUller, 78� no
prazo da lei a fim de liquidar c seu débito ov então
dar razão por que nêc o faz, sob pena de serem-os referi
dös títulos protestados na forma da lei, etc, <'

ns/ Jaraguá do Sul, 16' de Acosto de 1984. "_. .:

AUREA MüLLER GRUBBA
Tabeliã Designada de Notas e Oflci�1 de -p,,'C>testos

'

de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul..

ORACÃO DAS 13 AL;MAS
Oh minhas 13 almas ben
di,atas, sabidas e eritan.
dldas,. a vós peço, pelo
amor de Deus atendei o
meu pedido. Minhas f3
almas, benditas e enten
didas a vós, peço oelo
sanoue que Jesus derra
n:ou, atenda o meu pe-'
dido. Meu Jesus Cristo
que a vossa proteção me
cubra com Os VOSSOs bra
ços, me ÇJuarde no nosso

vo�so coração e me pro
.tela com os vossos olhos.
Oh! Deus de bondade.
Vós sois meu advoÇJado
FIa vida e na, morte; pe
ço-vos ,que atendeis os
meuS pedidos, me liVre
dos males e dai-me sor
te na vida, e seQui meus

inimiÇJos, que os olhos,
do mal . não me vejam,
cortai as forças de meus

inimiÇJos. Minhas- 13 ai.
mas benditas, sabidas e

entendidas, se me fizeres
alcançar esta 'Qraça (pe. .

de-se a graça) ficarei de·
votada- de vós e manda
rei publicar esta oração,

_ mandando também rezar
uma missa. (R,eza-se 13
Pai-Nosso e . 13 Ave-M.n .

T.W.B.

EDITAL DE CITAÇAO -OE HERDEIRO AUSENTE
". '.

t

O Doutor Ivo Helmuth Gerlach, �MM. Juiz Substituto n�
, exercício do cargo �e Juii de Direito da 'la. Vara da
Comarca de Jaraguá do -Sul, E�tado de Santa Catarinai
na forma da lei, etc...

.

.

FAZ SABER a todos os que o presente edital dI!
citação. com o prazo de 30 dias, virem ou dele conhe
cimento tiverem e Interesser possa, qué estando' prO:
cedendo-se ao ARROLAMENTO dos bens deixados por
falecimento de FRANCISCO. F�ANCO, no qual figura a

herdeira EVANI RA FRANCOt brasileira, estado civil e
'

, profissão ignorados, como ausente e em lugar incerto
'e não sabido, peio presente edital chama e cita a men

cionada herdeira filha para,
'

através representante le
gai, se habilitar no mencionado ARROLAMENTO, no'

prazo de 10 dias,. contados do término. do prazo do
edital e publicação deste tio "Diário da Justiça", sob as

penas e impOSições da .Iei.Para que chegue ao cbnheci-'
mento da interessada,. foi expedido o presente edital
que será afixado no lugar de costume, no Forum, e
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cida-

_ de de. Jaraguá do Sul, aos vinte,. dias do mês de julho
do ano de mil novecentos e 'oHenta e quatro. Eu, A",

dolpho Mahfud, Escrivão, o_subscrevi. (a) Ivo Hel
muth Gerlach, Juiz Substituto, em exercício" .. Confere
com o original: dou fé. Jaraguá do Sul, 20/julho/1984

,

a Escrivão do -Cível:
.

o

HONDA
�_,r-- '.,., ......... :=odH=E=�r ßI_O SONHO APENAS CQMEÇOU ••JI f.,:,�, / amotocicleta ONDA.

"
..

.' "
.�,�.. .,,! .

J..
� \ Passe nu� loja HM e fªça a su.a. il!Sériçäo.r-------------��---�,-,--__��----__ �'.�'--- #"����----�------------�==�----�--__��----�--��--�----�

I--- �,.___'_-�'_.-'-, ·r�/,_'''''��l-�_.,'''�i..._�.��.-.M-.'''--.!US DUPLA GARJ\NTIA: HERMES MACEDO SA - HONDA MOTOR DO BRASILLTDA_'_--I
VEJA ESTl.'S VANTAGENS!
• 50 �eses para pagar, Sem 'juros,
.• Uma moto todo mêS, por sorteio.
• Uma ou maiS motos por lance. c,,

..' ,

• lance vencedor quita as.parcelas em orilem inversa" .

• bnce vencido é devolvldo'na hora,
.

.'
.

• Moto usada '''·Nacional'' de qualquer marca, ano 8
" mOlleJQ, serve. como lance.

.

• CONSÓRCIO É P.OUPANÇA .

• REGULAMENTADO PELO MINISTEßIO DA FAZENDA
• FISCALIZADO PELA RECEITA FEDERAL
• MOTOS DE SUA ESCOLHA: "

CG 125 - Xl125 S - XLX 250 R .. CB 400

CoNFIANÇA, SÓLiDEZ E TRADlÇAo DÉ MAIS,DE 5p ANOS •

AutorIzaç" da SRf - Mp· n� 03/10/257/83'- ,.' "
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C• João de Bem, pela UDN, emA col�na ANOTAÇöES do: -p 'l't· " Pol'Iti ""OS 'Fole'lote & "la 14a.; Príamo F-erreirade A-Flávio _Jos� das últimas' se- OllCa, \';,
_

.

' •
maral e Silva, pelo PSP, emmanas agasalhou nomes de

"",
14a. e Roland Dornbusch,pretendentes a um.a caded,ra .

dlca não são dados a a- quech segundo suas pala- pOs em que seu contingen- Io Palácio Barriga-Ver e In ,
, "

de voi �'pelo PRP, em 5a. sup ên-:m 1986.
'

comcdação, .�ão cong�eg�m vras na festa .d� Co�upá e �e � votantes a. ISSO nao}
'D parte do PMDB a- a rnrcrorreqrao e, adjacên- o diretor administrative da induzia. Arregimentando eia.
par::e o seu presidente dr. eias e tem ,espaço para_ se

JUCESC sr. Norberto Ha-. forças próximas, o hoje pu-Fogaça, em' disputar
..
'uma ��i���a�d� o���� o;e�6t;;� ferman�. jante município industrial nã�ra e1:��;u�in��é�1 p��:.vaqe . _É uma re,novaçao de

partidá�ios. o que diluirá a
se voltará ,vem assegurando �resenç? rapresentar ,o nordeste devalores . e saudavel para a

pectativa de contlnulda- ; Dificilmente naquela casa de leis, poll-�r�e��a�:�e��ç��d��!'lI��!I, d�. leqlslatlva da AMVALI: aos tempos de dez anos a-
tlcernente sendo algo mui. Santa Catarina na Assem-

na Ass�mbléia Legislàtiva. As e�lçoets d�o d82 rmeboestdfa trás: Na época A NOrrCIA
to bom". bléia, coisa que se teria

Nt I . , ram a ex ensa e aparecia com um artigo consequidc com união.a ura mente que muita a- dentro do partido e a im- d'd Pgua correrá debaixo da pon- .

otêneia do diretório de "Can I atos por equenos
re, com a ouvida. do atual p

ntrolar as ações. Municípios", enfocando as
deputado e do proprro pre-

co

eleições legislativas de no-feito Vasel, pelas suas rea-
I

.

vem'bro de 1974 e o artl-lizações e o que elas po- F ávio menciona como

dem
'

representar no con- candidatos a candidato Ó culista espelhava-se- na ree-
texto regional. O PMDB, já ex-prefeito de Massarandu- lidade política jaraguaense,mostrou que sabe se aco- .ba, sr. Dávio Leu, o pre- que classificou de maturi-modar no momento opor- feito de Schroeder, sr. Aldo dade política, afirmando ta-tunó, para não deitar por Pasold, o presidente da E- xativamente: 11Aliás, ,na nos.terra o esquema paciente-,

Imente trebelhado ao longo RUSC, sr. Paulo Roberto sa reglao temos exemp os
de tantos 'anos. O grupo Bauer, o superlntendente positivos sobre o assunto.
tem tudo para chegar ao da Fundação Catarinense O município de Jaraguá do
"podium". - de Cultura, sr. Udo Wag'- Sul há anos tem represen-No PDS, é digno de men-

.rter, somando-se a eles, ain- tação própria na Assem.ção a fila indiana de . "de-
•

f" S I' D' bléia Leqislatlva, desde,tem-putáveis" que, ao que tudo da, o ex-pre eito a Im e-

"

A dobradinha de que fa-
Ia Flávio José já devia ter
sido tentada, na malfadada
eleição de 82, que só não

logrou êxito porque pre-
'valeceu o personalismo.

E porque não o foi, trens
feriu para 86 um acúmulo
de candidatos, que agora
reclamam o seu direito,
dentro da ótica de que sem

pre deve haver renovação
de valores. Por isso se che
gou 'ao estado atual, em

que todas as arnerras se re

bentaram
.

e difícil-é a cos
turada do saco de gatos
em que se transforrnou.
Não houve humildade,

nem compreensão' e muito'
menos transigência. Preva
leceu a 'fôrça ...

Isto pode-se repetir. Em
detrimento da comunida
de-:-Pe Jaraguá, principal.

:""�'I ---�'-

-/,

. 'f
"

i
\. oBANCO,TOTAL.

-J

t·

,.

ZBESC '�

mente.

Em 1958 (e olhe que já
lá se vão 26 aMS) a morte
de um líder local provocou
inflacionada corrida de
candidatos veteranos e neó
fitos, cujo esforço só bene
ficiou "as legendas partidá
rias.
Também eram, seis os

candidatos a disputar meia
dúzia de votos.
Silveira Lenzi, em seu li

vro PARTIDOS E POUTI
COS, dedica longa análise
às eleições de 1958 e as 41
cadeiras eram Q.cupadas por
16 deputados pela UDN, 15
do PSD, 6 do 'PTB, 2 do
PSP, 1 do PRP e 1 do PDC.

Mário Tavares da Cunha
Mello, pelo PSD ficava na

10a. suplência; EtJgênio V.

Schmõckel, pela UDN, Em1

16a.; Fausto Lobo Brasil,
\ pelo PTB, em 8a.; Paulino.

Em compensação os su

plentes deixava,;,
.

a�rás �e
si nomes respeltévels, tals
como o Cél, Eu€lides Si
mões Almeida, Paulo Mene
zes de Mendonça, Norberto
Ulys�éa Ungaretti, Franclsco
Mascarenhas, Olívio Nóbre

ga"
.

EmHio Manke Junior,
Theobaldo Costa Jemundä,
Joã� Palma Moreira, Abdon
F6es, Paulo MarqUes, Alceu
Furtado Goulart, Conrado
Mira, Vajemiro Jablonski,
Jucélio Costa, Paulo Horn,
Cesar Martorano, Luiz Flúz
za Lima, Caetano Deeke Fi ..

gueiredo, Tito Carvalho é

Cônego Thomás Fontes.
. '

Claro que os paraquedis
tas, já em qrande número
na época, carregavam pre
ciosos sufráqios para ou

tras áreas do Estado.

Concorriam para dep. esta
dual fS7 candidatos, dis
tribuídos pelos seguintes
partidos políticos: Partido
Social Democrático-PSD, 45;
União Democrática Naclo
nal-UDN, 45; Partido Tra,·
Ihista Brasileiro-PTB, 30;
Partido de Representaçãö
Popular-PRP, 24; Partido
Social Progressista-PSP, 20;
Partido Democrata Cristão
PDC, 13' e Partido Liberta
dor-PL, 10.
A representação de Jara

guá dô Sul -ne AssembléFa
Legislativa é muito impor
tante, sem dúvida.

, 'Por isso pesa sobre os

ombros dos parlidos a res
ponsabilidade de uma boa
escolha. "',

Que as siglas partidários
se acautelem na seleção de
seus candidatos.

Se não houver compreen
são e espírito de renúncia,
quem vai sair perdendo e

Jaraguá do Sul, QUE TO
DO$ JÁ JURAM' QUERER
$ERVIR.

EVI SINSVAL-Ag/84

') Agência
Cosmos de

';: 'Viagens Itda, ') ,il ·.1
Néo pare 110 tempo, viajei Conheça o Brasil e o ��ndo
pela AGENCIA COSMOS. Paßagehs aéreas, rodovlärjss,
mafítimas, programas especla� de férles, cruselros m�.
rítimos e passagens das emp�s Catarlnense, ltapemí
rim, Reunidas, Pluma, Penha, $.�Ahjo dâ Ç7uarda, Corneta, "

. Rua Antônio Tobias, 50 - f�. ál'!dar ..;.;;. Fones: 72-0520 •
72·1709 'Telex 0474-280 ACV",",'R. Jlr.guá do Sut

,

Emb....tu,·.t..t.ok2.2
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,

Rua Donaldo Gehring, 120 - Fone 72-0808 • Jguá. do S�

Para ,todas as ocasiões
as melhores sugestões para presentes estão. na JOALHE
RIA A peROLA, que realçam e seu requinte e bom ges
to. Peças de [oalheria, decoração, objetos em prata, crls-.
tal e porcelana e muito. mals na PL�ROLA. Em iFl�:XO, a

ÓTICA MODERNA.
,

Joalheria A Pérola'
ÓTICA MODERNA

Rua Reineide Rau, 289 - Fone 72·1823

Escandinavia a nova opção. Cepenhagem com 30% de
desconte, na tarifa pente a pente. Consulte e, seu ªgen·
te de viagem ou a

,KM"'AIII'MNMRDIIJ'

NÓRDICA REPRESENTAÇÕES
Rua Pad,re Jacobs, n.O 23 -- Fone 22-8477 -- Blumenau '

.

'Instaladora Elétrica
CO N TI Ltda�
Rua Gullbcllne Weeae, 10 • lifte: 12-"11

Jaraguá do Sul .. S"patarina

... HA 40 ANOS

CONFIRl\ A HIST()RI/\ ...

Uma empolgante partida pe,
bolístíca tinha lugar entre o Baepen.
di e o Seleto, dois antigos rivais que
prometiam um espetáculo ínteressan,
te por possuirem ótimo cartaz nos

meios esportivos norte.catarínense. O
'BAEPENDI, que ainda era Associa,
ção Atlética, formava com o seguinte
onze: Arno, Bernínhó, Mahnke, José,
Amaurí, Ari, Velho, Lourenço, CeCY,
Girineu e Emílio. Que timão, heínst

-- O correspondente do "Correio
do Povo" em Corupá, desabafava, di.
zendo que, "embora todos os esforços
empregados, nesse sentido, a falta de
material que ultimamente se faz sen,

tir, nesta distrito, paralisou infeliz.
'mente, OS melhoramentos que esta.
vam em andamento nesta vila, por
parte da admínístração, especíalmen,
te a colocação de meios fios, serviço
que embelezaria, por certo,modo, as

ruas, principais. Segundo sabemos,
uma vez reiniciadas essas obras, será
atacada a colocação de meío.tío, não
$6 na continuação da Avenida Getu.
lio Vargas, como também nas ruas
coronel P'ernando Machado, Princeza
Izabei, Hercílio Luz e outras maís",
- Em visita ao. senher weide.

mar 'Luz, escrivão distrital, esteve
em Corupá, acompanhado de seu fi.
lho, dr. Paulo ,Medeiros e esposa, o

desembargador Medeiros Filho, ílus,
tre presidente do Tribunal de Apela.
ção.

... HA 30 ANOS
- A União Democrática Nacio.

nal (UDN) requeria ao dr. 'Norberto
de Miranda Ramos', juiz eleitoral em
exercício da 17a. Zona -- Jaraguá do

, Sul -- o registro de seu candidato a

Prefeito, no pleito municipal de Gua.
ramtrím, que se realizou no día '22
de agosto de 1954, -- o cidadão RU.
DOLPHO JAHN; pedido este deferido,
através edital de 28 'de julho, subs
crito pelo escrevente e' auxiliar --- A- '

madeu Mahfud e publicado no "Cor.
reio dt> Povo". E ganhou as eleições
numa lufá renhida no vizinho muní,
cípio de Guaramirim.

-- Hercílio Luz Filho colaborava
na imprensa [araguaense e mandava
aquela 'lenha nos adversários do Go,
vemador Irineu Bornhausen. No artí,

go Apesar de tudo "eles" ainda que,
rem- vOltar, HE�rcílio aborda aspectos
sobre a situação financeira do Esta.
do, concluindo: "E ainda ontem uma
revista norte.americana, especializa.
da em assustos econômicos e em fi.

nanças, em, bem lançado artigo,
"KEEP ONE EYE ON ST. CATARI.
NA" (Fique de olho em santa Cata.
rina) exaltava, de maneir� irretor.

,quivel, a excelência da nossà situação

Barão de Itapocu

financeira. Isto, para falar só em fi ..

nanças".
.

... HÃ 20 ANOS
-- A Câmara Municipal de Jara.

guá do SUl voltava a-reunír.se extra

ordinariamente, coincidindo a volta

das atividades com o término da ví,

gêneía do artigo 10 do Ato tnstítu.
'cional. Na Câmara Municipal estreá,
vam os vereadores octacüío Pedro

RaI)los, da UDN e Norberto Hafer.

mann, do PSD, contando ainda com

a presença de Aldo Prada, Faustino
Gírolla, Clemenceau do Amaral e Silo

,va, Erich B�ptista, Victo.r Bauer,
Franci.sco Modrock, Loreno Marcatto
e Eugênio Victor Schmöckel, taltan
do apenas o vereador Piedro

.
Fagun.

des. No expediente era lido o projeto
do' governo municipal que desapro,
priava terras de Bruno Steinert, para
a instalação de bosque.gruta, na. Ser.
ra de Jaraguá, próximo à divisa com

Pomerode. Aptovado, também, reque
rimento do vereador E.V. Schmöckel,
de cumprimentos ao Oorreto Aéreo
Nacional, pelo transcurso do 33.0 aní,
versárío-de fundação.,

--.A "Campanha Ouro Pará o

Bem do Brasil", iniciada .Iogo após a

Revolução, na capital paulista, ia...se ,

estendendo por todos os cantes do,
'país com o mals absoluto sucesso.vo
povo, numademonstração de patrío,
tismo e fé em melhores días, contrí.
buía de maneira expontänea e eretí,

va em beneficio da Campanha. Mui.
tas alianças abençoadas eram subs.
títuídas por um anelsínho de bronze,
com a inscrição Ouro para o Brasil.
Para que?

... HA lO· ANOS
- Bruno Vogel era eleito operá.

rio de. Jaráguá do Sul. Querendo ho,

menagear o laureado trabalhador, al
guém de corupä conressou.se "ímen,
samente satisfeito pela justa escolha
de meu amigo de infância ... " Digo
escolha justa por .que, para mim pes
soalmente, tal escolha tem um sígní,
ficado todo especial: Eis que, Bruno
Vogel, quando lá pelo ano de 1937,
vol tamos juntos da aula, e fomos to,
mar banho no Rio Novo em Corupá
e eu estava prestes a morrer afoga.
do, me salvou a vida - apenas isto.

Portanto, senão teria havido um Bru,
BQ...Vogel, que desde cedo já demons,
trava as suas excepcionais qualida
des, eu não maía estaria vivo, fato
que para a comíssão que o escolheu
para Operário Padrão não poderá
contar pontos, mas para mim sim...

Meus parabéns amigo Bruno, e maís
,uma vez, o. meu muito obrígado",
Quem mandava tão comovente e re,

conhecida mensagem? Era seu AMI.
GO Alvim. -O COIpendador Alvim Sei.
deI. Bonito, né?

Revendedor Autorizado

COMPRE U A HONDA EM MOTO S HR EDER E ECONOMIZE GASOLINA E DI·
NHEIRO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS DE PAGAMENJOS .

E A NOSSA LINHA DE
PRODUTOS. TEMOS TAMBÉM À VENDA MOTOS USADAS.

- -'-�- -

BOND.
I
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'RELOJOARIA AVENIDA
: ;<: "".:.,'

As mais finas sugestões para presen,t�}' "

jóias, relógios, violões, troféus;:·, _,i"
medalhàs e-'artig6s de pratariä estãó na

RELOJOARIA, AVENIDA

Na Mare�hal e- no. Getúlio Vargas

"

SHARP
, ,

,

Venda 'e asslstêncle técnica autorizada de
,

calculedoras..
-,

COMERCIAL, FLORI'ANI '

Rui Vimä,ncio da Silva Port«?, 353 - ao lado da Weg-I
'Telefóne 72�1492

-. <,

,FUNILARIA,. JARAGUA' LTDA·

Calhas para todas as flnalidades..

Agora também aquecedores a

energia selar,
,

':TERRAPLENAGEM ' VARGAS
'

Servíços de t-e.mrpYenagem ,e ;aterros

�,; TUBOS -SANTA. HELENA
Tubos de .concreto para todioS as obras.

\ , : .Consulte-nesl
� ," ".,

Rua' Joinville" 1,016 -:- Telefone 72-1101

moda certa em roupas 'e- calçados está na

CINDI:RELA. Vista-:,;e bem' com a
"

: moda outcnc-lnverno da
'

CINDERELA
"" '" Veste bem. À moda' certa,' na 'Getúlio Vargas'

" 'e- na Emr-lio Jourdan.
, ,

,

LANZNÄSTER - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes -em todas

.: .. )'. as ocasiões. "

LANZNASTER fica na Mal. Deodoro, 3,64 - fone 72-1267

, ".'

-,
-

Baterias nQ�íls;' usadas,
-

reeendlelenementes,
, rec-argas, e conser,tos em g_eral.
Rva, Ce]. Próc61?i9 Gomes' de Oliveira 227, Fone 72-0363,

'.

Jaraguá do ?ul - SC.

, .

Serviços de escrita fiscal, contábil e previdenciários,
seguros, contratos. e. fQtocoRíàs'. -Serv.íços, ,.�ére.os, Varig._

�
- ..:

'. ..,:_' -:. -\ �

.....'! .

.

ORGANIZAÇÃO; ,CONTAstL '

A COMERCIAL SIC LTOA·

Procópio Gomesr290 - Fone 72-0091 - Jarágüã 'do Sul

Estado de Santa Catarina
Prefeiturà Municipa!' d� Jaraguá do 5,,,,1·,'

PECRETO-N.o'977/84 ;

'Declara d� Utilidade Pública, :para fins- de. desapropFiaçâo ,amigável ou
judicial, o imóvel' que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições
.Ieqals e nos termqs 'do Art. 6.° do Decre toN.s 3.365, de 21de junho de 1941;

DECRETA:

Art. l ,". ---'- Fica declarada de Utilidade Pública pare fins de desapropriação;
por via amigável- ou Judicial, a área de 65,24m2 do imóvel de propriedade de A

MANDA 6RUCH e ELIETE 6RUCH, registrado no Livro N.o 3-V, sob o N.o 41.053, fls.
42, do Cartório ,de Regis,tro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul, para fins de
arruamento da, Rua 50 - Guilherme Weege e 'Rua 69 - Ferdlnendo Pràdi.

Art. 2;0' � A frente do terreno passa a coincidir com o
- alinhamento predial.

Art. '3.0
,
As despes-as decorrentes �o presente Decreto correrão por conta

de .dctação própria do orçamento vigente .

.

'

Art. 4.0 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
.

das as disposições em contrério.:

Jaraguá do Sul, 07 de agosto de 1984.
"

" '

DURVAL VASEL
Prefeita Municipal

IVO KONELL
Secret,? de Admlnistração e Finanças

Estado de Santa C�tarina
Pref�itura MuniCipai de Jaraguá do Súl

DECRETO N;o 978/84
DecJara de Utilidade Pública, para fins de desapropriação amigávei ou
,judicial, o -Imével que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAG UÁ DO SUL, no uso de 'suas atribuições
legais e nos termos do Art. 6.° do Decre to N.C 3.39�, de.21 de junho de 1941;

DECRETA:

Art. 1.0' - Fica declarada de Utilidade Pública para fins de desapropriação,
por via amigável ou judicial, a .. área de 217,50m2 do imóvel de propriedade, de

AMANDA BRUCH, registrado no Livro N.C 3'!S, sob o N.O 38ß42, FLs. 09, do Car

tório de Registro de Imóveis da Comarca de, Jaraguá .do Sul, para fins de arrue-
,

mente da Rua 69 - Ferdinando Pradi.
_

, Art, 2.° - A frente do terreno, passa a coincidir com, o alinhamento predial.
Art. 3.° - ,As -despesas decorrentes do presente Decreto correrão por ,conta

de dotação própria do orçamento vigente.
, Art. 4.° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga

das as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 07 dé agosto -de 1984.

DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Secret.? de Administração e Finanças

II -

"

1"'--------
Deixe o aviamento de suas receitas nas mãos de quem entende do ramo.

. Farmácia Paraná
Admlnistrada por proflssloneis farmacêuticas _formadas, com 10 anos de experiên
cia, sob a direção de Neila Maria da Silva- CRF-'1402;SC, filha de Jaraguá do Sul.

Aviamento de receitas, medicamentos e perfumarias e os melhores preços da pra
ça estão aqúi. Venha' confedr! - Mantemos� convênios com Sindicatos.
Av. Mal. Deodoro, n.O 1.771 (perto da Ponte do Vailatti), Fone 72-1689 - JS./SC.

,

.I

JARDIM SÃO LUIZ
Conheça os nossos planos de paqementó e compre o seu lote no

JARDIM SÃO LUIZ'a sua opção de morar bem:

. Empreend. Imobifiários
.-�'C_ -- "M:'arcatto-ltda-.

'� ••

>

,.Av. � Mal, �t;;>eodoro, 1.� 79

\." ,<, ,

<Creci 093 .; 11: Rf.9i�0
� Fones 72�'n36' ê 72-1411 - Jataguá do Su (:._ SC.

,i ,� :Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SESI INAUGURA' HOJE A SUA OLIMPfADA - O Con
selho Desportivo Sesiano e O Centro de Atividades do Se

si de Jaraguá do Sul, abrem neste sábado, à 3a. Olim-
. píada, no Ginäsio de Esportes Artur Müller. A Oliseja se

rá inaugurada às 19 horas, com o desfile de 'abertura,
,na seguinte ordem: Banda do Sesi, Cerrcçerias Argi, Ce

lese, Corpo de Bombeiros, Construtora Seria, Dalmar, Weg
Mannes, Fril, Gráfica Avenida, Malwee, Indústrias Reuni

das, Jaragua Fabril, Kohlbach, Marisol, Metalúrgica João

Wi.est, Metalúrgica Erwlno Menegotti, Metalúrgica Lom

bardi, Marcatto e Viação Canarinho. Posteriormente será
executado o Hino Nacional, entrada da tocha .e acendl
mento da pira olímpica, juramento dos atletas e abertu
ra oficial da Olimpíada,

Finda a solenidade, haverão partidas de futebol de
salão entre Weg x Argi e João' Wiest x Marçatto, além
de Marcatto e Weg, no handebol feminino. Até o dia 1.°

de agosto acontecerão em diversos ginásios e praças es

portivas, -as competições deatletismo, futebol de salão, fu- ,

tebol suíço, volibol, basquetebol, bolão l écm, bolão 23cm

bocha, handebol, tiro ao alvo e tênis de campo. Cente

nas de atletas-operários tomarão parte na Oliseja.
.

EXTRA·OFICIAL DE FUTSAL. EM SETEMBRO - A Liga
Jaraguaense de Futebol de Salão acertou segunda-feira à

noite, com os clubes filiados, a reellzaçêc.do Campeonato
, Extra-Oficial; que começará no dia 04 de setembro, com

previsão pera término em 30 de novembro. Segundo o

presidente da entidade, Sérgio Kuchenbecker; os jogós a-

contecerão às terças e sextas-feiras, nos Ginásios de Es·

portes da Arweg e Artur Müller. Oito clubes se inscreve

ram sendo eles: Arweg, Jaraguá F.abril, Urbano, Marisol,
'AABB, Coneza, Mirtes e Hermácia (Hermes Macedo, que,
é o 17.0 clube filiado à LJFS). A primeira rodada, no

dia 4 de setembro, terá as partidas Marisol x Arweg,
Hermácia x Urbano e Mirtes x AABB,

PELADAO: INSCRIÇOES NA DME ATÉ, DIA 27 - A Di

vlsão Municipal de Esportes e a Liga Jaraguaense de Fu

tebol de Salão promoverão. o Campeonato Municipal A

berto de Futebol de Salão, o Peladão, que tem lnsérições
'

abertas até o dia 27 de agosto, na DME. Toda a coorde-
.

nação técnica flcaré ao encargo da Liga. O Peladão inl

cia-se no dia 8 de setembro, sábado, e os jo,gos se desen
volverão nas tardes de sábados e manhãs de dominqos,
a exemplo do ano passado, quando foi campeã.a Con-,

fecções Neusa, vice a Finlnvest e Ajax a terceira coloca
da. No ano passado, 48 equipes participaram e neste a

no, as inscrições permanecerão abertas até o dia 27 de

agosto, ao preço de Cr$ 30 mil por equipe até 10 atle
tas e Cr$ 5 mil por cada atleta se superior a 10. Pre
vê-se' novamente um grande número de parti'c�pantes.

TQRNEIO NORTE CATARINENSE PODE VOLTAR - O

presidente. Waldir Arno' Stricker, da desorganizada Liga
Jaraguaense de Futebol, informou que em contacto com
Pedro Lopes, da Federação Catarinense de Futeb91, este

.

lhe afiançou o patrocínio do Torneio Norte Catarinense,
que contará com a participação de clubes da primeira
divlsão de amadores de Jaraguá do Sul, São Francisço
d9 Sul, Corupá, Guaramirim, São Bento, Rio Negrinho,
Mafra, Canoinhas e Papanduva. É possível, segundo Stri
cker, que ainda em agosto ocorra reunião entre os clubes
convocados, para' traçar as diretrizes do Torneio. Quanto

CORREIO DO POVO

ao. Campeonato . Regional.• O

Presidente da LJF adiantou
que i rá convoca r os cl ubes da
'2a. divisão e es da l a. divisão
não participantes no Norte
Catarinense, pa'ra a realização
do mesmo.

Astronaute x. Santa Luzia, Atlêntida x Malvice, Fig�eirense
x Jaraoué. RIO \ Molha x Fluminense, Afax Cattoni e Pi·
nheiros x SuP. Lenzi .

..VOLIBOL GANHA LIGA PROPRIA ,- Indiscutivelmen
te um esporte em crande ascensão no país, qanhando o

secundo locar em popularidade (só suplantado pelo fute
bol), o volibol está qanhando a sua Liqa, que poderá' .ga
nhar a denominação de Llqa de Volibol do Vale do .Ita
oocu. ou álqo semelhante. Para dirlcf-la, foi escolhido O

'desportista Ralf Eqerland, Coordenador do Centro de Ati
vidades do Sesi e profundo conhecedor da modalidade.
Ralf disse a esta editoria Que pretende realizar um tra
balho sério e um dos passos iniciais é a sua oficializa
ção, formação da primeira diretoria e reqularlzacão da
documentação, cara, então, eartlr-se para a realização de
um Campeonato O\) Torneio, à nível reqional. Hole ovo

Iibol está bastante difundido e oooularizedo em Jaraguá
do Sul, tanto nas empresas como nos clubes e a fundação
da Lioa fazia-se mister.

'

SALONISMO: DECISAO HOJE EM CORUPÁ - Será
encerrado na tarde deste sábado, no Ginásio de Esportes
Willy Germano Gessner, o Torneio de Futebol de Salão
da Comissão Municipal de Esportes de Ccrupá, Às 15h je
carão Besc x Autônomos, 16h Grithus x Vila Nova e às
16h Caixa x Lanches. Grithus, Càixa e Lanches reúnem
as maiores cóndições de checar ao título. Por .outre lado,
prosseque o Torneio "Albano Melchert", entre tirmas. que
reúne Rio Novo, Prefeitura, Boticários" Frlqo-Hansa. Gua
rani, Madeiras Herrnenn. Real Matisrao, AA��, Frucél,
Grêmio Baeumle, Sweeter Som, Artettores. São ,JorQe e

. Barbearia Avenida.
'

Por outro lado; 'no último domlnqo, com a vitória de
2 a 1 sobre o Áqua V�rde, o Antares toi campeão do 1.0
turno da' Campeonato da 2a. Divisão da Liqa Corupaense
de Desportos, que conta com apenas quatro clubes. A pri
meira rodada do returno acontece neste domingo, entre
Antares x Ouro Verde e Comercial x Agua Verde.

ABDON E DIVINA - EQUIPES - A boa eculoe do
Coléqio Abdon Batista, que tornou-se campeã do quadren
qular promovido pelo Coléqlo São. Luís, no Beepenql, sá
bado último, esteve formada por Altair, Amarildo (Seco),
Aírton, Joel, Neriomer, Remir, Cléber. Marcelo, Tonmno,
Clóvis, Cartão, Ademir e Jurandir. Também o Colégio Di
vina Providêncie formou sua equloe de futebol de cam

po, suíço e salão, dirlqido por Amaur! Dumker, sendo o

elenco tormado por Rabalino, Tédi, Paulico, César, Gaú
cho, Cartone, Nonö, Calica, Chalinho, Paraná, Malica, Ku
biru, Jair, Nöle, Lui, Chaves. Piolho e Ninho. Laquna é o

massagista.
.

ABDON BATISTA VENCE O
QUADRANGULAR -'- O -colé

gio Estadual Abdon Batista
terminou invicto o quadran
gular promovido sábado pelo
Colégio São Luís, no Estádio
Max Wilhelm, que serviu para
arrecadação de fundos desti
nados as obras de conclusão
do ginásiO de esportes daque
le educandário, que possuirá 3

quadras polivalentes. Antece
dendo ao quadrangular, hou
veram outros' jogos: São Luís
2x1 Abdon Batista (mirim) e

São Luís Ox 1 Baependi (in
fantil), e, Professores/Irmãos
do Colégio, São Luís Ox1 Ve·
teranos do Baependi. Pelo qua
drangular, entre juvenís, São
Luís 3x5 Abdon Batista, Cruz
de Malta OxO Baependi (nos
pênaltls: Cruz de Malta), São
Luís OxO Baependi (nos pênal
tis: Baependi) e Cruz de Mal·
ta 2x2 Abdon Batista, vencen

do na cobrança de penalidades
máximas, o Abdon, que ficou
com o título, seguido pelo
Cruz de Malta, Baependi e São
Luís.

'

. MUNICIPAL VARZEANO TEM

CLASSIFICADOS - Com a

realização da sexta rodada das
Chaves Verde e Amarela, do
mingo, na Sociedade João Pes

soa, em ltapocuzlriho, quatro
equipes 'já carimbaram suas

passaqens à fase semifinal. Os
resultados foram Ind. Reuni

das WxO Vila Baependi, Cerin
thians 2xO Faculdade, Vir.aco

pos Ox3 Arsepum, Portuguesa·
Oxl Vila Olímpico, Bangu 1x2

Trapp, Cachoeira 2x1 Saturno,
Radar 1 x 1 Santo Antônio e Vi
tória Ox1 Colúmbia. Após es·

ses resultados, na Chave Ver
de, Vila Olímpico com 12, Ar
sepum e Corinthians com 9 p.'i
já ,garantiram a classHicação,
enquanto que na Chave Ama

rela, Santo Antônio com 11 p.
está -garantido, ,o Bangu tem

9 e está quase lá, devendo ti
car a terceira entre Colúmbia
e Trapp, que têm 7 pontos
cada qual. O Varzeano terá
continuidade neste domingo,
com' as partidas da sexta ro

dada däs Chaves Azvl e Ver:'
melha: S. Paulo x Canarinho,

CURTAS ESPORTIVAS - Será realizada neste domin
go, na Avenida Santos' Dumont, em Joinvllle, mais uma

etapa do Campeonato Norte Catarinens.e de Clcllsmo,
que está sendo liderado pela Equipe Weg. * No próximo

. d,ia 25 de agosto, na Pista da Marcatto, na Marechal Deo-
doro, a 6a. Etapa do 3.0 Campeonato Jaraguaense de Bi
clcross,: :promoção do JaragUá Motor Clube. * A Taça
Santa Ca�ar.ina d? Atletismo, que deveria ter sido dispu
tada no ultimo final-de-semane, na A.A. Tupy, em Joinvil
Ie, foi transferida para os dies 25e 26 de agosto, no

mesmo local.- * No dia 26 de agosto, na Vila t.alau. no
va etapa do Projeto Lazer nos Bairros, integrante do' Pro
gra�a Espo�te R.ara Todos, * O Colégio São Luís, que
esta construrndo e maior ginásio de esportes coberto do
Norte

..Catarinense, com 3 quadras, pretende realizar um
torneio pré-inaugura�ão: Não. existem, ainda, datas.

DR. CEL� ORLANDO STORRER DA SILVA
ANGIOLOGIA CLfNICA E CIRURGIA VASCULAR
Doenças ,da circulação, varizes, arterioesclerose,

trombose, embolia, erisipela, Hebite,
hemorróida, etc.

Rua Guilherme Weege, n·.O 34 - 1.0 andar

F�ne 72-2500 - Jaragllá do Sul -:-SC.
.

'.
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·

As Anotacões de Flávin José
,

.• :Adversários políticos, não inimigos pessoais, Reginaldo
, Schiochet e José Alberto Klitzke foram os máis atuantes
, vereadores na legislatura passada. Na eleição de 82, Zeca

·

não se reelegeu vereador e Schiochet não conseguiu gal
gar o paço municipal. Ficaram afastados do poder. Klitz-

· ke, como suplente, tem tido o gostinho de legislar, na
·

licença do titular.
• Ocorre que, agora, a coisa está mudando. Os antigos

· rivais estão se aproximando e foram vistos jantando no

dia 7 passado, ne Monjolo. Do encontro, nada vazou, aln
da. Mas com certeza não estavam trocando figurinhas,
tampouco discutindo futebol ou

. confabulando so�re a

, Roberta CI'ose. Não teria sido o diálogo a formação de um

, novo partido político que está por vir?
• Pergunto ao Salim Dequêch: Você é Maluf ou Tan
credo. Sem titubeios, o ex-alcaide guaramirense disse ser

a favor das diretas e classificou o posicionamento do go-
·'vernador Amin; como de um verdadeiro político; "Ele de
fende eleições diretas e para onde for vou também. Fui

"

eleito 2 vezes vereador, prefeito, vice, sempre buscando o

voto, porisso discordo das indiretas".

• Salim não deixou por menos e criticou o PMI;>B, que
· bradava o Colégio Eleitoral de "imeral" e hoje se aglu
tina em torno dele, junto com os dissidentes do PDS, pa
ra eleger presidente Tancredo Neves. "São todos sem pa
lavras e até o Bornhausen tomou uma posição que, sin···

ceramente, não dá para entender. Só pensam em sí pró•.
prios e o povo que se lixe", desaba�ou.
• O líder político guaramirense, mantem-se reservado

_. quanto a seu futuro. Há quem afirme que apóia Dávio
, Leu a deputado estadual e que prepara sua volta a Pre-

feitura onde Victor Kleine, atual vice-prefeito, também
,

quer c�ncorrer e ocupar o cargo dtl Aguiar. A bancada
, de vereadores pedessista quer o seu espaço e lançar can

, didatos próprios. E já está se mexendo.

-. O IBGE, órgão governamental bastant� desacreditado,
publicou na Coleção de Monografias Municipais, Jaraguá
do .Sul, focalizando aspectos físicos, demográficos, social,

,

econômico e político-administrativo. Antes não tivesse feio
.

to, tal a desinformàção, justamente por quem deveria pu
_
blicar dados concretos, atualizados pelas s,uas pesquisas
periódicas.
• A publicação cita, por exemplc.. que o município dis
põe de 6 jornais; que à leste limita-se com Indaial e a 0-

,

este com éoronel Freitas, que possui 15 estabelecimentos
bancários, que Guaremirim, a 10 quilômetros de Jaraguá
fica no Paraná e que a Fundação Educacional Regional é
J..aguar�nse, entre outras estúpidas barbaridades.
• Os candidatos que postulam concorrer a deputado, já
devem começar a fazer a matemática dos votos. O Vale
do Itapocu dispõe, hoje, de cerca de 60 mil votos. Jara.
guá tinha 30.316 até 30 de junho, Corupá 5.459, Guara·
mirim 7.371, Massaranduba 6.836 e Schroeder 2.582, to
talizando 52.564 e qUe somados aos dê Barrá Velha e

mais alguns votos de outros municípios, dá para eleger
dois deputados estaduais e um federal.

Em colaboração com a Associação de Moradores do
Bairro Vila Nova, a Secretaria de Educação, Cultura, Es
porte e Turismo do Múnicípio [_ealizará no dia 7 de se

tembro; naquele bairro, a "Tarde do Lazer", que consis
tirá em atividades esportivas. culturais e didáticas, Já no
'dia 26 próximo, na Vila Lalau, o "Lazer nos Bairros", do
Proqrama Esporte cara Todos,

.

• O Curso de Atualiza�ão em Basquetebol, que havia si·'
do adiado em virtude das enchentes, será, agora, realiza.
do dias 31/8, 1 .. , 2 e 3 de setembro, no Ginásio Artur
Müller e ne CIP, com a participação de 35 professores_.

de educação física atuante de 5a. a 8a. séries, habiJita
dos ou não habilitados. O ministrante' será o professor
Júlio César Rocha, da UFSC.

SASSE
•

Café e Balas
PRODUTOS GOS'TOSOS

-r � "

Encontro.
Macrorre'·
gional

A Comissão Executiva .do
Diretório Regional do PMDB
e o Diretório Municipal de

Jaraguá do Sul, realizam
neste sábado, no Clube A
tlético Baependi,' com rru

cio às 8h, o 4.° . Encontro

Macrorregional, que reuni
rá os membros do Diretó
rio Municipal, Prefeito, Vi

ce-Prefeito, JPMDB, Movi
mento

: Feminino e ,Traba-.
Ihista, Vereadores é suplen
tes e candidatos a cargos
eletivos em 1982, àlém de
outras lideranças do parti-
do.

.

Representantes de 28' mu
nicípios virão a Jaraguá do
Sul para o Encontro Ma

crorregional, pertencentes a

Amvali, ,Amunesc, Ampla e

Amvac, que reunira cerca

de 250 pessoas. Dêntre as

presenças confirmadas, o

presidente do Diretório Re
gional, Pedro Ivo Figueire
do de Campos, o prefeito
de Curitiba Maurício Fruet'
e um especialista sobre de-

,

fesa civil, de São Paulo, que
debaterá com os presentes
aspectos relacionados ao te-

�

mário, consideràndo as

constantes calamidades que
o Estado tem sido alvo nos

últimos meses.

Jàraguá no

Emobresc

Escoteiros ganham
.

fanfarra

Flagrante da entrega da fanfarra

Em solenidade acontecida em sua sede, na tarde
�

de sábado passado, o Grupo Escoteiro Jacoritaba, de

Jaraguá do. Sul, recebeu das mãos do Superintendente
da Fundação Cetarinense de Cultura, Udo Wagner, uma

pequena fanfarra, composta de um bumbo, surdo, cai

xa e repique, cedida pela Secretaria de Cultura, Es

porte e Turismo do Estado. Prestigiaram o ato esco

teiro, pais de escoteiros, diretoria e chefias, vereador
Errai Kretzer que intermediou a solicitação à Secreta-
ria e este jornal.

'

Usaram da palél,\&ra, na oportunidade, o Chefe de

Grupo Ruy Dorval Lessmann, Udo Wagner, da FCC e o

presidente do Grupo, Leonardo José Braatz. Os esco

teiros estréiam a fanfarra neste sábado e domingo, no

7.° Elo Nacional, em Pirabeiraba.

Vereadores formalizam
.Associaçâo

Reunindo 58 vereadores
dos seis municípios da mi

crorreqiao, a Associação
dos Vereadores do Vale do

do Itapocu - AVEVI, rea

lizou no dia 4 de agosto,
em Barra Velha, assem.

bléia, quando foi aprovado
o estatuto da entidade, as

sim como confirmada' até o

mês de abril do próximo
ano, como efetiva, a dire
toria da�Associação provisó
ria, eleita no mês de abril.
O presidente Mário Sérgio
Peixer, de Guaramlrlm- in
formou que marcou presen
ça na assembléia o presi
dente da União dos Verea
dores de Santa Catarina -'
Uvesc, Alcino Vieira,' que
empossou a diretoria, cuja

constituição é esta: presi
dente Mário Sérgio Peixer

(Guaramirim), ].0 vice-pre
sidente José Gilberto Me
nel (Jaraguá), 2.° vice Car
melino Dolsan (Massaran-'
duba), secretário geral Er
nesto Felipe Blunk (Coru
pá), 1.0. secretário José Jo
ão Patrício . (Barra Velha),
2,° secretário Orlando Sa
tier (Guaramirim), tesou

reiro geral Ademir Fischer
(Schroeder), ].0 tesoureiro
Vendelin Salamon (Schroe
der), 2.° tesoureiro Carlos,
Dieter Werner (Corupá) e

'

conselho fiscal - Vafdecir
Morais (Barra Velha), Ar
'noldo Schulz (Jaraguá) e

Donato Petry (Massarandu-
,ba ).

Festa no Rio Molha
Acontece neste sábado e domingo, a tradicional

Festa dá Gruta Nossa Senhora de Lourdes, no Rio Mo
lha, que oferecerá uma série' de atrativos. A abertura,
dar-se-á. às 19 horas de hoje, com missa festiva � no
domingo às 9h30, seguindo-as festejos populares. Na
tarde de domingo, para a. juventude, soarê c/Mak Som.

o município de Criciúma
vai sediar, em novembro, o
,10.° Encontro do Mobral
Cultural de Santa Cetarlna
- Emobresc. O evento reu

nirá mais de uma centena
de municípios barriga-ver
des e Jaraguá do Sul

.

tam
bém está se mobilizando
para, novamente, marcar

presença, através uma re

presentação do Posto Cul
tural do Mobral, que man

terá abertas até o dia 22
de agosto, as inscrições de
interessados nas modalida-
'des de declamação, poesias,
oratória, canto individual,

. canto coletivo, coral, exe

cução instrumental indivi
duai e . coletiva, teatro a

mador, teatro profissional,
teatro infantil, dança fol
clórica, dança, ballet, gi
nástica rítmica,' ginástica
rítmica desportiva, dança
�ítmtca, 'trova, ,mágjca; ',mú:
sica sertaneja, dublagem;
banda music::al, banda mar

cial, fanfarra e nossa .hora
.

nossa vez (este destinado
aos alunos do Mobral).

.
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