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JARAGUA DO SUL CIDADE SfMBOLO DA FAMILlA JOURDAN.

Lojistas
discutem
decoração
e horários

A decoração natalina foi
assunto do encontro men

sal do Clube de Diretores
Lojistas, reunido querte
feira, no Baépendi. A exem

plo de anos anteriores, a

decoração de ruas, praças e

"ilhas" fícaré, ao encargo
da Prefeitura e CDL, tendo o
Poder Público Municipal ini
ciado a revisão das lâmpa-
das multicolorIdas para a

proveitamento na decora.
ção deste ano, que será di·
ferente, consoante o prefei
to Durval Vasel, que deseja
que a mesma tenha formas
diferenciadas para propor
cionar um clima rnals fes
tivo.

Os lojistas formaram co

missão para analisar o as

sunto e que será coordena
da pelo vice-presidente Luiz
Nlcolodelll. Outra comissão
formada foi para tratar do
Concurso de Vitrines, que
premiará, as lojas melhores
ornamentadas, isto para
provocar motivação junto
aos empresários do comér
cio:

O CDL discutiu o horário
natalino e que será subme
tido pera homologação en

tre os presidentes dos Sin
dicatos Patronal e Profissio
nal. Existe peuca alteração
com relação ao do ano pas
sado. E durante o sncontro

dos lojistas, o presidente
lido Vargas comentou o

contacto mantido' com o

Prefeito Municipal de Jare

guá do Sul, quando foi a

presentado o estudo feito
Dor' uma comissão de lojis
tas acerca dos problemas
('O"; camelôs e vendedores
ambulantes. Segundo lido,
(') Prefeito mostrou-se recep
tivo as sugestões apresen
tedas.

E neste sábado, em Ma
fra. vai acontecer o 5.°t.n-
rontro Lojista do Norte Ca

!�rincnse, no qual participa
rão associados do CDL local.

Amostra Agropecuária será bienal
,A Comissão Organizadora bienal, isto é, a cada dois a-

da Amostra Agropecuária, nos, em função dos altos
realizada em julho durante investimentos financeiros e

os festejos dos 108 anos de organizacionais exigidos,
fundação de Jaraguá do Sul, possibllitando

"

que durante
decidiu esta semana, de pos- o interstício se possa pro-
se dos elementos resultan- mover a Feira da Malha, se
tes das aplicações feitas, assim julgarem oportuno os

que chegaram a Cr$ 20 ml- empresários do setor. A in-

lhões, 'que a mesma será
'

formação é do Chefe do E-

GN poderá ter Feira
da Alimentação

I A Secretaria da Indústria os produtos 'das indústrias
e Comércio de Santa Cata- catarinenses participantes
rina, está propondo 60 go- do evento. Schork disse tarn-

vernedor Esperidião Amin, a bém que no dia 25 de -outu-

realização de eventos regio- bro, às 20h, será eleita a no-

nalizados em todo o Estado, va diretoria da ACIAG e que
visando mostrar a produção o próprio está formando'
catarinensé nos diversos ra- chapa para concorrer nova-

mos de atividades e que se- mente à presidência da en-
, riam realizados a cada dois tidade, cuja diretoria será
anos. A iniciativa é do ,se- empossada no dia 15 de no-

cretário Etevaldo da Silva, vembro, às 10h30, com pa-
que escolheu, em caráter o- lestra aos pequenos e mi-
ficioso ainda, a cidade de croempresários da região,
Guaramirim para abrigar a pelo governador E. Amin.

Feira Estadual da Alimenta- E quinta-feira próxima,
ção, com o apoio das lide- dia 11, às 19h30, no Salão
ranças e das classes produ-· Paroquial, acontecerá o' en-

toras locais. cerramento festivo do Pro-

O presidente da Associa- [eto Guaramirim, qUe ob te-

ção Comercail, Industrial e ve amplo sucesso e onde

Agrícola de Guaramirim, participaram mais de 600
Francisco Schork, informou pessoas, representando a-

que o município manifestou proximadamente 50 ernpre-
interesse em sediar a Feira, sas. O Projeto Guaramirim
e que, além da amostra, te- Iniciou-se no dia lOde a-

ria função de comercializar brll.

Semana da Bicicleta
começa dia 8'

Objetivando maior inte-
, gração com a comunidade,
inteirando-se dos seus pro
blemas e buscando tornar

se mais conhecida, a Biblio
teca Pública Municipal Rui

Barbosa, realizará de B a 12
de outubro, a Semana' da
Bicicleta. Consoante Dirce
Terezinha Nunes, a Semana
da Biblioteca quer reforçar
a Camperrha de Segurança
no Trânsito, em execução, e
será aberta às 14 horas de

segunda-feira, dia ß, funcio
nando nos.-dernals dias das
7 às 21 horas.
, Na esquina da Marechal
Deodoro e Dómingos da No

va, no terreno baldio a!í e

xistente, haveré
� exposição

de bicicletas ànHgas de to

das as marcas, exposl�&() de

bicicletas novas, exibição de
filmes através vídeo-casse
te, exposição dos troféus
conquistados pelo ciclista
Sílvio Roberto Ewald, além
da participação da guarda
de trânsito que prestará in

formações, assim COrno um

assistente técn ico que in
formará sobre o LISO e con

servação das bicicletas.

xecutlvo Municipal, para
quem a Amostra foi um su

cesso (70 'mil pessoas) e a

realização bienal permitirá
que os expositores se pre
parem melhor para o even

to.

Barra' Velha:
atracões no

I

"Vasel comentou com a

imprensa o contacto manti
do com o Coronel Sidney
Pacheco; Cq!Tlandant� ç\a, �o
!ícia Militar ,do Estado, quan
do .sollcltou, em caráter de

urgência, 10 novos policiais
e um oficial pera reforçar o
reduzido contingente de Ja

raguá do Sul, objetivando
solucionar a crônica situa

ção do trânsito da. cidade,
que agrava-se à medida dos
dias.

Observou o Prefeito, tem

bém, com relação ao índice
de retorno do ICM aos mu
nicípios, pera 1985, ainda
em caráter provisório, Ja

raguá do Sul
, experímentou

elevação, fato creditado ao

trabalho da sua equipe ':'que
se esmerou durante a cole
ta de informações do movi
mento econôrnlco". Crê D.

Vasel, que o novo índice co

loca Jaraguá do Sul como o

terceiro munidpio do Esta
do em retorno do ICM, a

partir do próximo ano (a
tualmente é o quarto), su

plantado apenas por Join
vill.e e Blumenau. Mas mes

mo assim, disse que impe
trou mandado de seguran
ça, pois não concebe que o

setor agropecuário, que é

expressivo no município,
, represente apenas e somen

te 10% da scorromta de Ja

raguá do Sul, centra 90%
creditado à indústria e CQ

mércio. Outros munidpios
Industrlallzados estão' tam
bém lançando .mã,o deste
expediêntê.

' .

...

verao
I

O balneário de Barra Ve
lha está se preparando com

todo o entusiasmo para bem

receber os veranistas e tu

ristas na temporada de ve

rão que se aproxima. Quern
,afirma é o prererto vauer
l<égis, ao revelar ao Correio
do Povo, esta semana, algu
mas das atrações da próxi
ma temporada, como por e

xemplo, a realização dos
concursos Rainha do Atlân
tlco Sul, Garota e Gatão,
Enduro das Praias (vai ini
ciar no Sul do E;stado e ter

minar em Garuva, passan
do por Barra Velha), Gi
nástica na Praia (que vai
iniciar-se dia 2 de janeiró,
na praia principal e em lta-

I juba), além do Boi-de-Ma
mão, Terno-de-Reis, Festa
de lemanjá, Corridas de

Lanchas, Caiaques ·e Barcos;
entre outros eventos.

Segundo o prefeito Régis,
haverá também um tablado

para apresentações de va
rios shows durante toda a

temporada. A abertura da

temporada de veraneio em

Santa Catarina está marca

da para o dia 15 de dezem

bro, porém, a municipalida
de balnear pretende promo
ver uma mini-abertura no

dia 7 de dezembro, quando
da comemoração dos 23 a

nos de emancipação políti
ca-administrativa de BV.
Até aquela data - diz o

Prefeito - estarão concluí
das as melhorias do acesso

norte, que vinha sendo alvo
de constantes reclamações
dos vera-nistas e turistas.

, Além desta, outras obras
foram é :�stão sendo fei tas
no município, diz o .Prefel
to dó balneário do Vale do

Itapocu.

MERCAPAULO ABRe
SEGUNDA-FElRA

,
Será ina",gurado 2a. fei

rai às 8h30, a décima agên
cia bancária de Jaraguá, o
Banco Mercantil de São Pau

lo-Mer.capaulo, na Av. Getú
lio Vargas, 179. Diretores

daquele banco, gerentes e

empresários da re.gião deve
rão prestigiar ao ato lnau-

·"gurll.

No die 12 - da 'criança e

feriado nacional - passeio
cicl ístico

. passando por vá
rias ruas da cidade, com

saída e chegada no local,
onde serão sorteados uma

bicicleta, camisetas, .bonés,
livros, apresentação de mú
sicas e premiação aos par
ticipantes do passeio, aber
to � tod� � comunidade.

Com relação a obras,
'

a

credita o Prefeito que nos

pi'óximos J!> dias esteja ÇQn_-_
cluída a .pazlmentação.e pa- ,

ralelepfpedos na Barra do
, Rio Cerro, iniciando: então o :

J�raguá �sqoerdo: Na Mar.'
Deodoro, as luminárias fo

r�m trocedes e a principal
artéria da cidade ganhou no-

'. Va visual noturno. Outras
r�as d6 quadro perimetral
da cidade estão recebendo
o .be�f(ci9 da llumlnaçêo
púllHcá. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BONECAS VIVAS - FÓ
ram 19 as gàrotinhas inscri
tas no Concurso Bonecas Vi
vas do Lloris Clube Cidade
Industrial, que vai aconte
cer no dia 17, às 15 horas,
no Baependi. São elas: Da

yana Besen, Ana Paula Eg-
.

gert, Calliny Panstein. Jea
ne Mara Lescowicz, Soraia
Cri-stina Motta, Tatiana Sta
vis, Cristiana C. de Areú

jo, Jackeline Fabíola Volpa
to, Tamara Karina Erschinq
Nagel, Patrícia Helena Hrus

chka, Graziele Colossi, Júlia
Daiane Ciquela, Kelly Cris
tiane

-

Piske (Schroeder ),
Maira Helena Pereira, Fran�
ciane Pereira Walter (São
Fco. do Sul), Luciane Maria
Wodzinski, Marciele Píccoli,
Fabiane Micheie dos Santos
e Dayane Rosa Pedrotti. A

vendagem de '{otos está
boa, assim como a procura
de cartões para o café e-des
file de modas da Buttok, es

tes ao preço de ér$ 3 mil,
que podem ser adquiridos
com o amigo Alcir Bitten

court, na Lojas May.
- TRAIL CLUBE - Foi fun
dado segunda-feira à noite,
com 12 sócios, o ' Jaraguâ
Trail Clube, entidade autô
noma, .rnes vinculada ao Ja

raguá Mpto:" Clube; que ob

jetiva a promoção do cndu-
1'0 e'trail. O amigo Siqmar
Lucht foi eleito o primeiro
presidente, Elói Correia é o

secretário, Antônio Normá
rlo Bona o tesoureiro e Flá
vio José Marcatto o diretor
técnico. Este ano ainda, tal
vez na segunda quinzena de
novembro, poderá acontecer
o 1.° Enduro de Jaraguá do
Sul. É isso aí turma. Moto
prá frente!

. ,

EM CORUPÁ - São 15 as

meninas-moças que irão de
butar dia .20jout. em Coru
pá, rromoção Lións, no Sa
lão Paroquial, com, mlJsica
do Grupo Reflexo, de

_

Curi
tiba. O casal patronesSe Dr.
Genésio (Maria da Concei
ção) Tureck, vão oferecer
6a. feira, dia 12, às 1óh, um
coquGtel na Sociedade Gi
nástica de São Bento do Sul.

DO POVO

.Gente &.InfoJ1·maçõ'es
Corupé promove o baile das,
debutantes a cada dois anos

e a venda entecipsda de me

sas (Cr$ 30 mi I) está sen

do boa.
ENG.· HENSCHEL - For

ma-Se neste sábado, dia 06,
em Engenhar)a Çivil, _ pela
Universidade Federal de Sta.
Catarina, o jovem jaragua·
ense Gustavo Élcio - Hens
chel, filbo de Gustavo (Ir
ma) Henschel. O programa
consta de missa em ação de
graças às, 9h30,' na Paróquia
Santo Antônio, colação de

grau às 19 e balle às 23h, no
Clube 12 de Agosto, em FIo
rianópolis-. Ao novel enge
nheiro e familiares, os nos

soscurnprimentos.
LOPES/HENKE - No pró

ximo sábado,-dia 13, reali
zar-se-á o enlace- matrimo
nial do jovem acadêmico.E
werson, filho do' casal Ed
aard Evaldo' (Rornüalde )
Henke com a jove-m Eliza
beth, dileta filha de Reginal
do (Maria do Carmo) Lo

pes, em cerimônia ii ter lu

gar às 19 horas, na Igreja
N. Sra. do Rocio, na Rua

Chile, 15t.ó. Aos nubentes .e

respectivos pais, as felicita
cões desta coluna especial
�er)te diante dó f�to de que
o noivo é so,brinho do nosso

diretor.
-

NO BAEPENDI - Visan
cio arrecadar fundos pare o

Natal da Criança Pobre, a

Casa.da Amizade de Jaraguá
do Sul vai promover na noi
te deste sábado, no 'Baepen-

. di; às 20h, desfile 'com as

debutantes que ontem parti
ciparam do Baile Branco. A
prinCípio haverá apresenta
ções folclóricas por alunos
do Colégio Abdön Batista,
desfile -de modas da Kami
são e Breithaupt, culminan
do com o desfile das "debs"
com os trajes d6 coquetel e
do baile. Ingressos custam
1 mil para adultos e Cr$500
para crianças.

Grande promoção de. relógios Technos a

Cr$ 35.000;00 ou Cr$ 9.100,00 mensais na

Relojoaria Avenida
Jóias e Relógios

Marechal Deodoro, 431, e GetMio Vargas, 9

Ce1ina Cabeleireiros
Espeddlidê;d� em cortes modernos, -bem como

pil'!lurll, reflexos, hidratação, maquilagem e a mais
nO-"(1 técnica para permanentes, limpeza de pele e ma-

nicurG, ,

Ru"} Gumercindo da SiÍva n.O 119 (ao lado da Caixa

Econômica) - Telefone,: 72-21ó5 � Jaraguá,do Sul.

�
, �

. TEN. C�L ..GRAMKOW �

Por deliberação do Presiden
te Figueiredo, um filho de
Jaraçué do Sul foi gê\lgado
eo alto posto- dé Tenente Co
ronel da Aeronáutica, por
merecimento, em vaga de
antiguidade. Trata-se de
Heinz Gramkow, filho de
Erwino e Irma (in memo

rian) Gramkow, Coman
dante da Base Aérea de R�
cife, qUe recebeu à mereci
da promoção. Nosses para-
béns!

_

CASAMENTOS - Contra
em matrimônio hoje, às 17
horas, na Capela N. Sra. das
Graças, José Lino Tonony'
Viviane Lange e �s 18h Pe
dro Francisco da Silva/Lu
ci de Cesara Carvalho e--; às
20h, na Igreja Matriz, Altair
Maffezz611i/Deise Mara Ra,
dünz. Na Igreja

.
Evengéllca,

centro, 17h Pedro Francis"
co dos Santos/Elvira Sch
midt dos Santos:

- �
.

tos de Veículos, na Procópio
Gomes, -defronte a Comer
ciai Jaraguá. Na direção, o.
amigo José Luís Schappe, o

Juca, corri aquele atendi
mento 'que você merece e'

gosta.
'. .

, .P4gina 2

NO FESTIVAL - E-moa'r:
ccu para Londrina, onde vai

participar dorninçc, dla 7,
do Festival. de Cabeleireiros,
do Paraná, a Sra. Cellna,
proprletãria cio salão de be
leza Celina Cabeleireiros, alí
na -Gurnercindo da Silva, ao
lado da Caixa.

'

OS SCHIOCHET - O es
. tianido casal Ricardo (Ida
_Murara) Schiochet, como
morou sábado, dia 29, cin

quenta anos de Vida matri
moniak Na Igreja N. Sra. do
Rosério, de- Nereu Ramos,
às 19h, os Padres Antônio e

Aloísio' oficiaram misse em

ação de graças, clQ qual par
ticipou o casal jubilar, . la
deado pelos treze filhos -

Irma, Inês, Alzira, Amazilda,
Edi, Ema,

.

Luiz, João, Ivo,
Ambrósio, Beatriz, Celso e

Francisco, noras, genros, ne
tas e demals familiares. O
acontecimento fc� comemo

rsdo no Clube Atlético Bae
pendi.

D. HONORATO -'- Quem
Se encontra em Jaraguá do
Sul; sua cidade natal, 'é o

querido D. Honorato Piaze
ra, Bispo de Lages, qUe está
ministrando a Crisma a cen

'tenas de jovens ' jaraguaen-"
ses, cómo parte . integrante
das cOr'nemoraçõ,�s de seus

25 anos de bispado. Neste
domingo, no Baependi, fa
miliares seus vão se reunir
para um a-Imoço em Sua ho- .'

menagem.

FESTA/FLORES -- 'O Cír
éulo de Orq(Jidófilos de Ja-

A ECONOMIA SEM
SEGREDO

���.....�"-�

.�: : -

,

raguéÍ ôfo �lI1t prepara com

cerinho a
. F�ta, :rlâs Flores;

·,:qu; val ?c6Ilte:�r de' 14 a, .1'8
�de'i{l9.v�h:l'brp!,-00 'A9r:p.p�cu�
"r:tb'f" Nb'Öfa 'T4/n'ã 'Sõcieda

'.

de 25 de ,�u.lhô, 'bàlle Hpl�p
com escolha da, Rainh� dás

.

Flores, CUià�""candidata$ pO
derãe- se inscrever na -reda
ção deste jornal. Desfile de
-troles e atrações outras es
tão no esquema.

o R O PES - "O Coli-
seu" é O nome do mais no

vo ponto para promoções
sociais da cidade, que pro
gramou pera os dies ,12, 13
e'14 próximos, muito som

c/ o Algayer Musical Show.
,*** Nestas mesmas datas,
na Ilha da Figueira, a Festa
de N. Sra. Aparecida. *** A
manhã à tarde; inauguração

. e fundação do Grupo de Al
coólicos Anônimos de Sch
roeder. Agradecemos o con-

.

vite. -Js** Na Paróquia São
Sebastião, de 8 a 11/outu
br:o, o Curso de' Parapsico
logia. Inscrições abertas. **

Em Campo Alegr-e, dias 12,
13 e 14, acampamento/reti- .

ro para a ju'ventude evangé
lica em 'âmbito distrital. **
A Festa sóbre Rodas, sábado
e domingo à noite, no "Ar
tur Müller" deu prejuízo.
Faltóu público e divulgação.
** Baependi inauguroU 4a.
feira à noite, as suas mo-

'dernas canchas de bocha:
Mais um benefício aos as

, saciados.
LAÉRCIO ASSUME - Cón

firmada nota cid coluna. O

vice-presidEri'� de Beira Rio
Clube de Campo, Laércio da
Cunha Silveira, assumiu a

presidência por indicaçã�
do .

Conselho Deliberativo,
no lugar de Cárlos Àzevedo
Pereira, que afastou-se por
questões profissionais. La
ércio fica até abril/8ó. A

propósito, o Bein� progra
mou para 12joutubro,

.

a

festa da criança, para filhos
de associado_s e dependen-'
teso

BAR DO JUCA - Está a

brindo as portas neste sá
bado, a La'nchonete do Juca,
anexa a RM Estacionamen-

Venha conhecer e pro·
var os pratos prOtitos
congelados Urso eran
co: aperitivos, massas

sobremesas,
-

carne de
boi, aVes, frutos do
mar, carne de porco
entre outros,

R. Bárão do Rio Bran-'
co, 241 - F. 72-0508

Jaraguá do Sl!1

,�

DR. MONTENEGRO - O
Dr'. Abelardo Montenegro �

Professor 'Emérito' da Uni
versidade Federal 'dó Ceärá,
em cartão ao di reter, envia
a seguinte -merrseqem:

'

"De

se]o agradecer" por seu in
termédio ao Barão de ,ltapÔ
cu, a referência que [ez ao

meu ,artigo, sobre Ney Fr-an
CG ao' ensejo do transcurso
deseu 17,<> aniversário de'
falecimento. fiquei sabendo
que foi na gestão de Ney,
que se aposentou Emllio Sil

va, a quem -envlo as minhas
lembranças, extensivos ao

filho I::ggon João. Tenho' a

preciado a contribuição do
dr. José Alberto Barbosa.
Receba pessoalmente um

cordial abraço".

:NO CINEMA - O,Cine Ja

-t'aguá vai exibir a partir
deste sábado: até quinta
feira, às 20h15 (domingo
também às 15h), -uma co

média explosiva com a du

p-Ia que revolucionou o fa
roeste americano. Terence .

Hill e Bud Spencer em "Cha
mam-me de Trinity" .. Cen-
-sura livre,

,- INDO E VINDO - A poe
tisa jaraguaense Ana Jarrete
Pedri Lopes, participou com

trabalho na Bienal Nestlé de

Literatura, em São Paulo, de
26 a 30 de setembro. ** Se

gundo informaçõ,es de bas
tidores, a conGessão_ do Ca
nal de FM (rádio freqüên
cia modulada), teria ficado
com o ex'-prefeito Vietor
''Bauer. ** Foi bastante con

corrido,' sábado, ria AABB,
o coquete'l oferecido às de
butantes, pelas patron-esses
M'a-risa Garcia Wiest e Ma
ria luiza Vasel. O.CP esteve'

representado. ** O presi
dente da Câmara de Verea-

dores; José Menel, foi o

grande anfitrião, segunda-
-

feira, na comemoração do
Dia Nacional do Vereador,
no Sesi e no Baependi. **
De Ijuí, cartão chegando à
cotuna, po amigo Ruy Dor
val Léssmann. ** O casal Si

golf (Cadlda) Schünke, vai
receber sexta-feira, dia - 12,
em sua residência, com um -

churrasco, as testemunhas;
e um grupo de 50 pessoas.
que vlrao ele Porto Alegre'n
para o casamento da filha
Mérciéi, com o engenh�iro
EcIuardo Horn.�----------------�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Economia regional cresceu
150% no ano passado
Os encarregados do movimento econômico dos municí

pios do Vale do Itapocu, estiveram reunidos segunda-feira
na secretaria executiva da Amvali, p)ra analisar com o se

cretário Dávio Leu, os índices provisórios referentes a par
ticipação dos municípios no produto da arrecadação do
ICM pare o sxercjclo de 1985. Conforme o relatório analí
tico apresentado f?or Dávio Leu, três municípios da micror

região apresentaram crescimento em seus índices e três di
minuiram alqus.pontos percentuais em decorrência de di
versos fatores.

.,
. •

Foi dado a conhecer, na oportunidade, o valor adicio
nado da indústria, comércio e agropecuária no ano passado,
ou seja, o movimento bruto da arrecadação destes setores. O
movimento de B. Velha, em 1983, foi de Cr$ 2.687.041'..375
comcrescimentode 154,1.9%com relaçãoa 1982; Corupá
Gr$6.791.460.814 (+109,15%), GuaramirimCr$ .

11.533,438.974 (+174,68%), Jaraguádo Sul Cr$ .

101.090.651.429 (+ 147,21 %), Massaranduba e-s .

10.310.626,486 (+ 175,29%) e Schroeder Cr$ .

2.688.9�7.630 (+ 140,85%). A microrregião somou Cr$ ..

'

135.102.186.708 e a média de crescimento no ano passado.
foi de 149,01%, contra os 148% que foi a' média estadual.
O setor agropecuár.io do Estado cresceu, em média, em

1983,207% e a indústria e comércio 125%.
Os índices de participação provisórios de �ada municí

pio (en,tr� parêntese:. referem-se aos índices para 84), pa
ra o proximo ano, sao os seguintes: Barra Velha 0,084563-
(0,087349), Corupá 0,226725 (0,243078), Guaramirim
0,355321 (0,325153),Jaraguá do Sul 3.206727 (3,156030),
Massaranduba 0,317461 (0,289079) e Schroeder O 085946
(0,093252). No total dos seis municípios o índice cheqa a

4,2767.42 centre os 4,193941 deste ano

Guaramirim, Jaraguá do Sul e Mas'saranduba tiveram
seus índices crescidos. Jaraguá teve um bom crescimento
ab contrário do que certo jornal da cidade divulgou, dando
c:on.ta de um possível decréscimo, quando já se tinha os

I�dlces provisórios. Tais índices, segundo Dávio Leu, pode
rao sofrer algumas alterações, em razão da recorrência de
muitos municípios que tiveram declarações de informações
econômico-fiscais glosadas.

ton Garcia, 2.° tesoureiro
Ingo Paulo Rçbl, diretor de
teatro Milton Adolar Stan
ge, diretor de música Luiz
Lanznaster, depart. de coral
Wilson Eggert, departamen
to' de exposições Vera Dorn

busch. Adolfo Zimmermann
e Paulo Schroeder, departa
mento de relações públicas
Nélson. Tabajara da Costa,
Dieter Hufenuessler e Gui-

. do Fischer, departamento de
imprensa Valdenir Luiz Frei

berger e Flávio José Brugna
go, departamento social Jo
ão Prim, José Carlos Neves
e Alciro Cozzarin, departa
mento de patrimônio e

construção Eggon João da
Silva, Pedro Donini e Mar
Io Sousa ..

O conselho fiscal é for-.
mado por Francisco Fis

eher, Fidélis Wolf e Dorval
Marcatto, mais Wander
Weege, Ewaldo Bóss e Em(
lioda Silva, como suplen
tes, A escola de música da
SCAR continua tendo na

direção Vânia Pinho e seus

. professores são Gilvani
Tempo, José e Cil�ne 51u
minski; na regência do co

rai permanece o competen
te maestro Mel�ra._

Sessão solene marca o dia do Vereador
. -

,

InauguradoFórum de Guaramirim
As mais expressivas .Iide- até meados de setembro

ranças dos três poderes do passado. O fato da inaugu-
Vale-de Itapocu e do Esta- ração da nova Casa do Po-

do marcarem presença sex- der Judiciário da Comarca

ta-feira, dia 28, em Guara- de Guaramirim, foi ressal-

mirim, quando da inaugu- tado por diversos oradores,
ração do Fórum "Maurillo o Juiz de Direito Irineu Bi-

da Costa Coimbra", na rua anchi, que foi o condutor do
28 de Agosto, ao lado da Pre cerimonial, o Promotor de
feitura Municipal. Com 430, Justiça Cacildo Romagnani,
m2 de área construída, em

.

o Presidente da OAB/Seção
dois pavimentos, .0. Fórum de Jaraguá do Sul e' o re-

absorveu recursos da ordem
.

presentante do Presidente
. de Cr$ 44,5 milhões � foi da OAB/SC Humberto Pra-

.
edificado graças ao convê- di, o Prefeito José de Aguiar;
nio ceiebrado entre a Pre-. o Desembargador Osny Cae-

feitura e o 'Tribunal de Jus- tano da Silva - Vice Presi·
'

t iça do Estado, que repas- dente do Tribunal de Justi-

sou os recursos. ça e pelo representante da

A Comarca de Guarami-: família do homenageado,
rim, com abrangência tam-' neto do "Desembargador
bém sobre Massaranduba e Maurillo da Costa Coimbra"

Schroeder, tem 33 mil ha- que exerce a judicatura em

bitantes e foi instalada so- São Paulo.

lene�ente no dia 8 de abril ,,�,
A Secretária da Justiça

de 1967, no pavimento su- Héliete Leal representou o

perior do Paço Municipal,: governador Esperidião Ac
em dependências precárias,' mln na solenidade, mercan
funcionando naquele local. do presençe também o Pro-

Para ma-rcar o 1.° de ou

tubro - Dia Nacional dó
. Vereador � instituído pela
Lei Federal 7212, de 20 de
j unho de 1984, a Câmara de
Vereadores de Jaraguá do
Sul realizou segunda-feira ä
noite, sessão solene no Cen
tro de Atividade.s do Sesi,
com a participação de auto

ridades municipais, . verea

dores da atual leqislatura e

ex-vereadores, ,

que marca·

ram presença em grande
número.
O vereador-presidente Jo

se Gilberto Menél conduziu
os trabalhos e após a com

posição da mesa, foi intro
duzido no plenário, o mais

antigo vereador de Ja'raguá
do Sul, o professor e histo
riador Emílio da Silva, úni
co integrante ainda viyo da

primeira legislatura, con

forme observou-se nà leitu
ra da ata da sessão de insta

lação da Câmara de Vereado
res de Jaraguá do Sul, em

março de 1984, pelo ex-ve

reador Reginaldo Schiochst.
Os edis Errai Kretzer (PDS) .\

e Lauro Siebert (PMDB),
em nome das suas bancadas
enalteceram a comemora

ção do Dia. Nacional do Ve

reador, porém, a marginali
zação e a falta de maior: re

presentatividade do poder
foi lamentada, hoje com a

SCAR elege nova diretoria
. o empresário Ralf Botho
Hermann é o novo' presiden
te da Sociedade Cultural Ar
tística de Jaraguá do Sul.
Sua eleição e posse dos de
mais membros da diretoria
aconteceu na noite do dia
28, nó Itajara, onde marca
ram presença o Secretério
de Educação, Cultura, Esc
porte e Turismo, Balduino
Raulino e o Superintenden
te da Fundação Catarinense
de Cultura, Udo Wagn�r.

O novo presidente da
SCAR tem como meta prin
cipal a construção da Casa
da Cultura, na rua Amazo

nas, além de incrementar as

promoções de caráter cul
tural, seja com o apoio da
FCC ou da Prefeitura, bem
como incentivar apresenta
ções do teatro e coral em

outras cidades do Estado,
,apoiando também a Escalá
ôe Música e outros eventos
ligados a cultura. Além de
Rolf Hermann na presidên
cia, os demais cargos de di
retoria estão assim distri
buídos: 1.'1 vice-presidente
"�árcio Mauro Marcatto, 2.°
"ice Moacir Rogério Sens,
1.° secret. Germano Korn
dörf, 2.° secretário Waldír
Watzko, 1.° tesoureiro Afr-

função reduzida na sua es

sência. "Embora represen
tante pol ítico de expressão,
de contacto diário com o e�

leltorado.: primeiro' elo de
uma imensa corrente, o ve

reador se encontra margi
nalizado", disseram os ora

dores.
O Juiz de Direito da 2a.

-

Vara,Dr. Sérgio Luiz. Rosa,
de Bem, prestou' homena
gem do judiciário ao legis
lativo pela data, fazendo
uma retro.spectiva das insti

tuições leqisletivas e
.

suas

funções ao longo das déca
das, assim

.

como as trans

formações havidas. O verea

dor-presidente José Menel
também pronunciou-se du
rante a sessão solene, onde
foi prestada homenagem
póstuma aos ex-vereadores
falecidos, por proposição
do ex-vereador Herbert Sch- .

neider,
. 'hoje radicado em

Rio do Sul.

Seguiu-se um ágape no

Clube Atlético Baependt, de
confraternização, quando,
em nome dos ex-vereadores,
usou da palavra o Dr. Mu
rlllo Barreto de Azevedo, as
sim como' a ex-vereadora
(primeira e única mulher a

ocupar uma cadeira no Le
gislativo Municipal, em seus

50 anos) Ieda Maria de Sou-

FOTO�LOSS
Br:indes na revel�ção 'de seus filmes

Você escolhe: blusão �e nylon., bolsa térmlca,
máquinas fotográficas, luvas ou posters,

Só o LOSS que dá presentes.

ze Lusitano, residente em

São Paulo e, por fim, o pre
feito Durval Vasel.

MENEL
O presidente da Câmara

e anfitrião da noite, José
Gilberto Menel, em seu dis
curso, prestou homenagem
a quantos já exerceram um

mandato leqisletlvc na Câ
mara Municipal de Jaraguá
do Sul, acrescentando - a

pós discorrer que o verea

dor faz valer a legítima re

presentatividade delegada
. pelo voto livre - "lembra
mos os vereadores atuais e

anteriores, os vivos e fale
cidos, os jaraguaenses ou

nascidos em outras plagas,
os efetivos e os suplentes,
os letrados e os humildes,
os da situação e os da- opo- .

sição, os distinguidos e
.

os

injustiçados, enfim, quan
tos contribuiram para que o
poder leqislabivo jaraguaen
se de alguma forma hon
rasse a nossa tradição de
Grandeza pelo Trabalho".

E por fim, afirmou que o

legislativo, exercitando a

sua participação e civismo
no contexto nacional, con

tribui para que se instale
_neste país "uma democra
cia autenticamente definiti
va e definitivamente autên-
tica".

.

curador Geral do Estado

Jo�o Carlos Kurtz, que já
. fOI Promotor em Guarami
rim, Deputados, Prefeitos
Vereado demais autoridades'.

Em sua alocução, o pre
feito Jose de Aguiar, como

autoridade maior do muni
cípio, além dos agradeci
mentos de praxe àqueles
responsáveis pela obra, ci
tou que a data passou para
a história de Guaramirim e

da Comarca, ressaltando
que o seu município, de e

n;inentemente agrícola, es

ti;j-se transformando em pe
quena potência industrial
favorecido pela sua locali�
zação entre dois grandes pó-.
los industriais do Estado
Joinville e Jaraguá do Sul
cam amplas condições' de
tornar-se a médio prazo um

centro' fabril de respeitável
- porte. "Essas promlssoras
perspectivas requerem. uma
crescente infra-estrutura, da
qua] faz parte a' justiça, ca
da vez mais exigiçla face ao

aumento : populacional. E
uma justiça eficiente pode
se conceber somente quan
do devidamente aparelhada
e funcionalmente instalada

. .

,

como . estamos presencian-
do", concluiu o alcaide gua
ramire,nse.
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Proclamas de CasamentoNASCIMENTOS

Dia 04 de setembro
Jean Marcos, filho de João
( Rosel í) Gazda.
Dia 14 de setembro
Jackson Luís, filho de Mar
cos (Teresinha) Stinghen.
Carla Luiza, filha de Lino
(Ivete) Uber.
Dia 18 de .setembre
Daniel Paulo, filho do Arno
( Iracema) Krenke.·
Daniele, filha de Antônio
(Cássia) Ferraz.
Dia 22 de setembro
Suelen, filha de Valdemar
(Elia) Franke.
Dia 23 de setembro
Cleverton. filho de Ary (Te
rezinha) Ferreira.
Crlstlan Doutel, filho de Is
valdo (Doris) Bauer.
Dia 24 de setembro
Luciano, filho de Vilson'
(Luzia) Siomp.
Kátia Daniele, fil�a de Arno
(Olga) Volkmann.
Flávio Rodrigo, f. de Mar
tinho (Edite) Henn.
Diogo, filho de João (Solen-
ge) Prim.

'

Carlos Roberto, filho de
Lauricir (Osmarina) Soares
Dia 25 de setembro
Daniel Ricardo, filho de Al
berto (Izalete) Oliveira
Cunha.

.

-Jeferson; filho de Egídio
( Ivone) Viei ra.
Dia '26 de setembro
Fernanda, filha de Gilson
(Martha) Nunes,
Soraia, filha de Olando (Ma
ria) Silva.
D'ia 28 de setembro
Karlan, filho de Orlando
(Mérci) Mello.
Fábio, fUho de Ademir (EI.
slmlra ) Sievens.
Janice, filha de Va!c!emar
(Valdésia) Berlanda.
Dia 29 de setembro
Daiane Cristine, filha de
Má rio (Suei í) Baader.

, Dejandir, filho de Genir
(Dolores) Guckert.
Dia 01 de outubro.
Viviane, filha de Walter
(Márcia) Weller.
Dia 02 de outubro
Genielle, filha de Francisco

(Gertrudes) Rodrigues.

FALECIMENTOS
D'ia 28 de setembro

Augusto Radünz, 88 anos.

Dia 29 de setembro
João Hermelino Athanasio,,

,
,

81 anos.

Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil ao

1.0 Distrito da Comarca de Jarequá do Sul, Estado de San

ta Catarina" Brasil , FãZ saber que compareceram em Car

tório, exibindo os documentos exigidos pela Iel, ;:I fim de se

habilitarem para casar, os s.eguintes:
Edital 13.915 de 26.09.1984

.

Junckes. Ela, brasileira, sol
Odilo Moretti e Luci Neide' teira, industriária, natural
Gum%. Ele, brasileiro, sol- de Corupá, neste Estado, do-
teiro, eletricista, natural de miciliada e residente na R.

Jaraguá do Sul, neste Esta- Joaquim Francisco de Paula

do, domiciliado e residente 2386, nesta cid?::le, filha de
na Rua João Januário Alro-

•

Ismael Raboch e de Olan-

so, nesta cidade, filho de dia Raboch.
Lino Moretti e de Madalena Edital 13.920 de 0,1.10.1984

, Elisio Moretti" Ela, brasilei- João Ferreira dos Santos e

ra, soltelça, costureira, nat. Luxia Gorges. Ele, brasilei-
de Corupá, neste Estado, do- 1"0, solteiro, operário, natu-

miciliada e residente na Rua ral de Roncador, Paraná, do-
Joaquim Francisco de Pau- miciliado e residente na Rua

Ia nesta cidade filha de Águas Claras, em Ilha da Fi-

R�dolfo Hans W�rner Gumz gueira, neste distrito, filho
e de Maria Gumz. de lzaias Ferreira dos San-

Edital' 13.916 de 28.09.1984 tos e de Alexandrina Artigas
Silvino Maria e Eliane da de Lara. Ela, bràsileira, sol-
Silva. Ele, brasileiro, soltei- teirá, do lar, natural de Mas-

ro, operário, natural de Ja- saranduba, neste Estado,
raguá do Sul, neste Estado, domiciliada e residente na

domiciliado e residente em Rua Águas Claras, em Ilha
Alto Garibaldi, neste distr i- da Figueira, neste distrito,
to, filho' de Paulo Maria e filha de Raulino José Gar-
de Cecília Cardozo Maria. ges e de Ermondina Gorqes,
Ela, brasileira, solteira, do Edital 13.921 de 01.10.1984
lar, natural de Jaraguá do José Campos e Maria José

Sul, neste Estado, domici- de Oliveira Simão. Ele, bra-
liada e residente em Alto sileiro, divorciado; funcio-
Garibaldl, neste distrito, fi- nário público, na.tural de R.
lha de Sebastião Severino da de Janeiro, Rio de Janeiro,
Silva e de Cecilia da Silva. domiciliado e residente na

Edita113.917 de 28.09.1984 Rua Proc. Gomes de Olivei-
Cópia recebida do Cartório ra, 1291, nesta cidade, filho
de Registro Civil de Londri- de Manoel Campos e de Ma-
na - Parané. r iaCernpos. Ela, brasileira,
Lui% Carlos Blesfeld e Vara viúva, do lar, natural de S.

Silvia Pessota da Silveira. Vicente, São Paulo, domici-'
Ele, natural de It'tfporanga, liada e residente na Rua

neste Estado, domiciliado e Proc. Gomes de Oliveira,
residente-nesta cidade, filho 1291, nesta cidade, filha de
de Toni BIosfeld e de Olga Sebastião de Oliveira e de

Ludwig Blasfeld. Ela.. natu- Luzia de Oliveira.
ral de Uraí-Paraná, dorntel- Edital 13.922 de 02.1 O� 1984
liada e residente em Londri- Antonio Ramilton Teixeira e

na, Paraná, filha de Arlstl- Sandra Mara Bähr.
des Nunes Silveira e de Ma- Ele, brasileiro, sc lteiro, pa- E para que chegue ao co-

ria Pessore da Silveira. deiro, natural de Caçador, nhecimento de todos, man-
Edital 13.918 .de 28.09.1984 neste Estado, domiciliado e dei passar o presente edi-
João Acir Alves de Brito e residente em Estrada Gari- tal, que será publicado pe-
Maralúcia Mann. Ele, brasi- baldi, neste distrito, filho de Ia imprensa e em cartório,
leire, solteiro, operário, na- JoãoAdão Teixeira e de Flo- onde será afixado '. durante
tural de Inácio' Martins, Pa- rinda Guizolf Teixeira. Ela 15 dias.
raná, domiciliado e res iden- -------�--;.,

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

tenaRuaEpit.Pessoa,242, 0'1 d Bibeirnesta cidade, filho de Ante- r an o I eira
nio Alves de Brito e de Eu
ridia Soares Domjngues. Ela
13rasileira, solteira, costúrei
ra,' natural de Jaraguá do
Sul, neste Estado, domici
liada e residente na Rua AI
fr.edo Mann, 116, nesta ci
dade, filha de Eduardà Fran
cisco Mal')n e de Wiltrud Ba- .

uer Mann.

ANIVERSARI4Nt§S
.

Aniversariam neste sábado
Sr. Fidélis Ponticelli
Sr. Adalberto Slefert .

Aniversariam domingo
Sr. Bertoldo Neitzel
Sr. Mário ßorchardt
Sr. Bruno Behling, em Bque.
Srta. Malise Fischer
Sra. Lúcia Marquardt Pom

merening
Sr. Ernesto TorineIli
Maria Clélia Chiodlnl Darem
Dia 08

.
de outubro

Sr'. Bruno Wolf
Sra. Frida, esposa do Sr. Os
waldo Thiem
Sra. Irene Ziemann
Sr Udo. Rawietsch
Sr. Danila Balsanelli
Eliane Cristina Gomes
Sr. César Moacyr Silva
Dia 09 de outubro .

,;
Sra. Yolanda Morbis En

qelmann .

Sr. Elmo Lernke
Wilma Gerent
Anderson Dorval Raduenz :

Adelino Wolkmann
s-. Carlos Moreira, em Jlle.
Sra. Ingeburg Hasse
Dia lOde outubro
Sra. Asta, esposa de Jo
sé Watzko
Rose-Marie Teixeira", em
Jlle.
Edit Schmidt, em Itapocuz.
Sra. Luiza. esposa de Vitó
ria Bortolini, na Lapa-PR
Sr. Norberto Kreutzfeld
Alírio Ruediger
Sandro Marcelo Kanzler
Flávio Mehler
Sra. Ma. Gonçalves Chiodini

Dia 1 t de outubro
Sr. Lindolfo Schmidt, em

I tapocuzinho
Sra. Margit Horst -Ander
sen, em Ctba.
Sra. Maria Henn, no Jara-
quazinho

.

Marly Bartel
Sra. Irene Stulzer
fdilson· David, filho de Ma
riêl Ida e Ernesto TorineIli
Guilherme, filho de Rodol
fo (Ma. Terezinha) Wa
ckerhagen
Sra. Carolina Rcsa Luchet
ta Bruqnago
Sra. Helena Schmitz Brug
nago
Dia 12 de outubro
'Sra. Maria �isete Schmitz
Herbst
Sr. 'Walter Strebe'
Sr. Hilbertb Kaiser
Vivian Mendonça

brasileira, solteira, do lar,
natural de Jaraguá do ' Stil,
domiciliada e residente em

Estrada Garlbaldf neste dis
trito, filha de Erich Bähr e

de Elfina Völz Bähr.
. Edital 13:923 de 02.10.1984
Vilson Rassweiler e Tusnel
da Viebrantz. Ele, brasi lei
ro, solteiro, pedreiro, natu

ral de Jaraguá dç 'Sul, do
miciliado e residente em Ga
ribaldi, neste distrito, filho
deJbert Rassweiler e de
Walli Konell Rassweiler. Ela
brasileira, solteira, do lar,
natural de Rio dos Cedros,

.

neste Estado, domiciliada e

residente em Garibaldi, n/
distrito,' filha de Alfredo
Viebrantz e de Adele Vie-

, brantz.

Edital 13.924 de 02..10.1984
Ingvald Klitzke e Irarema
Martins. Ele, brasileiro, sol
teiro, militar, natural de R.
dos Cedros, neste Estado,
domiciliado e residente ,na

Rua Epitácio Pessoa, 1839,
nesta cidade, filho de Oscar
Klitzke .e de Ana Klitzke.
Ela, bresileire, solteira, cos

tureira, natural de Jaraguá
do Sul, neste �stado, do
miciliada e residente em

Três R. do Norte, neste dis
trito, filha de José Martins e

de Luisa Mafasoli Martins.
Edítal 13.925 de 02.10.1984
Valmor Sifert e Rosali Schu
mann. Ele, brasileiro, solt.,
servente, natural de Jaraguá
do Sul, neste Estado, domi
ciliado e residente em Rio
da Luz II, neste distrito, fi
lho de Waldemar Sifert e de
Elzira Schünke Sifert. Ela,
brestleira, sol.teira, do lar,
natural de Jaraguá do 'Sul,
neste Estado, domiciliada e

residente em Estrada Gari

baldi, neste distrito, filha de
Francisco Schumann e de
Cecilia Schulz Schumann.

,

Sérv'iços de nivelamento e

preparação de· terreno.
Rua José Teodoro Ribeiro, 1.720 ..:._ Fone 72-136.3

Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul "- SC.

���.���.�:t�.���.�����������.�������i�j���i�.���i�;���i�i�������i���������������i���������

� �:.:� .

Berçário Mater- i!
*�

.

�
00ffi nal ,Be'm-me-Quer�i

§�
.

aJ�
.

.
. ��

� � �

�� C)mí;> CO} ��

§� \,;,I�I.oI). Com carinho e amor. ��
�

�

�� Deixe suas crianças de O a 4 anos ��
�§ sob nossos cuidados. Funcionamos a rua Emílio Ste�n ��
�� n.O 18G - Fone 72-2008, com atendimento por hora, �i
i� meio período ou período integral, em ambiente afetivo, ��
§� alegre e seguro. A freqüência poderá ser em somente 2 �§
�� ou 3 dias, a combinar. Direção de Suzana Ampessan "lo§i (psicóloga) e coordenação de Birgit Zin (pedàgoga). i
���=i�i�iai�ii�i!i!i�ii�i�i�i�i�i�i�i�i!iSii�ii�ii�i��i�i�iai!i!iZ�!iZ��i�i�i!i�i�i�ii�i��..

Edital 13.919 de 01.10.1984
�Vilmar Juncke$ e Rosane A�

parecida Raboch. Ele, bras.,
solteiro, motorista, natural
de Guaramirim, neste Esta
do, domiciliado e residente
na Rua Joaquim Francisco
de Paula, 2386, nesta cida
de, filho de João Modestino
Juncl<e� � ç1e Adél ia Tici lia •
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Maria Isabel Fernandes

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

As pessoas que convive
ram com a professora Ma
ria Isabel Fernandes Jour
dan a estas horas estão pe
sarosas. É que se rompeu o

elo de ligação físic_a que os

unia pela benquerença. Ela
hoje é uma saudosa lem-
brança.

.

Maria Isabel era a amada
esposa do Doutor Carlos
Augusto Leal Jourdan. ele
neto do nosso fundador E
mílio Carlos.
Quem não conheceu es

sas duas personagens ilus
tres" por ocasião do cente

nário, em 1976?
Enquanto redigimos estás

linhas, desfilam pela nossa

mente as cenas da maior

parada que Jaraguá do Sul
já assistiu - o desfile dos
,100 anos de Jaraguá - com

o povo emocionado e vi
brando com o que via pas
sar. No palanque estão as

autoridades e, entre elas,
um casal ilustre se destaca
- a razão maior da festívi-

.

dade - o dr. Carlos Augus
te Leal Jourdan e sua con

sorte Maria Isabel Fernan
des, escolhidos pela grande
famllia do Cél. Emílio para
representar o fundador des
ta progressista cidade. Ma
ria Isabel vibra com tudo o

que vê. Vez por outra uma

solltérla lágÍ'Íma rola pela
face e cal ao chão. O dr.

.. Carlos a ampara carinhosa

mente, porque compreende
a importância dos instantes.

que viviam [unto dacjuele
povo trabalhador que f�z cLr)
sertão do Jaraguª a grande,
lUetrópole do dinamismo,
Por isso este semanário man

tém- com orgulho no fron

tispício de càda edição .a
mensagem de amor-des des-

Farmácia Paraná
Administrada por profissionais 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 aqui. Venha conferir! -:- Mantemos convênios com Sindicatos.

Av. Mal. Deodoro, n.O 1.771 (perto da Ponte do Vailatti), Fone 72-1689 - JS./Sc.

� �

J d guá do Sul, .depois para Flo
our an rianópolis. Iniciativa de Ma-

cendentes do fundador _

ria Isabel. Ela parecia não

JARAGUA DO SUL _ CIDA- querer quebrar o encanto

DE SfMBOLO DA FAMfLiA que vivia. Sempre ag rade-

JOURDAN. cendo a nossa hospitalida-
Maria Isabel vivia sob o de. Sempre grata ao povo

enlevo de um fantástico so- desta terra.

nho. Os seus olhos não al- Desta vez quem telefona

cançavam tudo o qUe ela é o dr. Carlos. Depois do no-

queria ver. ticiário da Globo, sábado
Quando (e aproxima o fi- passado, tilinta o telefone e

nal do desfile ela nos inda- é o neto do fundador que
ga se seria possível, ela e o

.

nos dá a infausta notícia:
dr. Carlos, também partici- Maria Isabel Fernandes Jo�

par da marcha. Sem autori- urdan falecera às 5 horas de
zação 'para tanto, achamos 3 de setembro de 1984 e o

que sim. Quebrar o preto- seu sepulfamento se dera às
colo numa demonstração cl- 17 horas do mesmo dia no

vica não podia constituir pe-
.

Cemitério do Cajú - São

cada mortal. Rapidamente Francisco Xavier.

ela puxa o esposo para a Morreu aos 75 anos, 9

passarela. Ele hesita. meses e 19 dias, deixando o

- Vem, querido, este é o dr. Carlos,2 filhos, 2 noras,
nosso grande dià! - diz. 6 filhas, 6 genros, 16 rietos
O casal então desfila por e 1 bisneto.

quase mil metros, acenando No dia 28 de dezembro
para o povo que estrepito- de 1985 esperavam comple-
samente aplaude os netos do tar as bodas, de ouro.
seu fundador. As doenças próprias da

Depois vem o momento idade fizeram-na passar pôr
em que recebemos presen- algum sofrimento por cer-

tes, muitos presentes que ca de nove meses, suporta-
ela divide com a grande fe- das reslqnadaraente pela
mília.

'

Ilustre extinta.
, Recordamos os termos da Há questão de três anos

carta que o dr. Jourdan nos Maria Isabel era condeco-

I escreve, contando os mo- rada como a professora do
mentes emocionantes vivi, ano, pelo então Prefeito do
dos em sua residência. De- Rio de Janeiro - Júlio Cou-

pois do jantar Maria Isabel tinha - Seu ex-aluno.
convida o esposo para en- Nosso aposento de· hós-
lrar no seu gabinete de lei- pedes já não poderá alber-
tura. O dr. Carlos estranha gar a querida Maria Isabel.
a atitude da esposa. Ela in- O povo desta cidade cho-

siste e ele se deixa levar. ra a sua partida ..
Quando abre a porta ele vê A Brunhilde e eu estamos

atrás de sua escrivaninha, desolados com a notícia.

na parede, a bandeira de Ja- Pai nosso que estás no

raguá do Sul. Abraçam-se Céu, santificado seja o teu

ternamente e deixam as lá- nome ...

grimas rolar. Que DEUS a tenha!
, Muitös telefonemas se su- Eugênio Victor Schmöckel
cedem, primeiro para Jara- Out./84

Lojas e Supermer
cados Breithaupt

...

INFORMAM O·RESULTADO DO 2.° SORTEIO
REALIZADO DIA 29.09.84

1.0 prêmio n.O 42.812 1 Moto Yarnaha RDZ
MOCAM SUPERMERCADOS LTOA.,
RIO DOS CEDROS-SC.

2.° prêmio n.O 86.449 1 Televisor CoI. Telefunken 20"
IND. DE MAQ. KREIS LTDA-JS.

3.° prêmio n.O 00.898 1 Refrigerador Consul
ELVIRA POMMERENING - SCHROE
DER-SC.

4.° prêmio n.o 74.536 1 Bicicleta BMX - Superstar
ANA MARIA BAUER, Rua Jorge La
cerda s/n - JS.

5.° prêmio n.O 73.350 1 máquina de lavar roupa de ma

deira Muller
DAVIÖ LEU - MÀSS·ARANDUBA-SC.

próximo sorteio dia 31.10.84

LOJAS E SUPERMERCADOS 'BREITHAUPT
sempre pensando em você.

TOPÓGRAFO
INGO JOÃO BENKENDORF

Desmembramentes e medições de
terrenos em geral

Escritório: Rua Reinaldo Rau, 86 - I:difício Mário Ta

vares, Sala 3 _;_ 1.0 andar. Contactos: Fones 72-0593
(residência) - Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

.Clínica Veterinária
-,

SCHWEITZEI-l

\

Clínica geral para pequenos e grandes
animais, cirurgias e orientações técnicas à nível

de propriedades e fazendas.

DR. WALDEMAR SCHWElTZER .

Médico Veterinário

Atendimento durante o horário normal e aos sábados,
inclusive, na rua Joinville, 1.178. (ao lado da

Casa do Lavrador, defronte o

Supermercado' Breithaupt )
Fone 72-0919 - Jaraguá do Sul ----' SC.

'y--' --�-'_.......-_-�--Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N.O 1.001/84 ' _,

D�lara de Utilidade Pública, para fins de de
sapropriação amigável ou judicial, o imóvel

que especifica.

o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL,
no uso de suas atribuições legais e nos termos do art.
6.° do Decreto N.C: 3.365,Gle 21 de junho de 1941;

DECRETA: -

Art. l.o - Fica declarada de Utilidade Pública pa
ra fins de desapropriação, por via amigável ou judi
cial, a área de 99,20 m2 e a área ,de 771,80m2 dos
imóveis de propriedade de JOSÉ CEZARIO, conforme
Matrícula N.o 9.272 e Matrícula N.o 9.273, respectiva
mente, registrados no Cartórlo de Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraguá do Sul, para arruamento da
Rua 409, sem denominação oficial definida.

Art. 2.° � A frente dos terrenos remanescentes

passa a coincidir com o alinhamento predial.
Art. 3.° - As despesas decorrentes, do presente

,Decreto correrão por conta de dotação própria do Or
çamento vigente.

Art. 4.° - Este Decreto entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.

I.
Jaraguá do Sul, 1.° de outubro de 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Secret." de Administração � Finanças

_- E DI T A L _

AUREA 'MüLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No
tas e Oficial de Protestos de Títulos' da Comarca de Ja
raguá do Sul, 'Estado de S. Cetarlna, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos este edital . virem que
se acham neste Cartório para protestos os títulos contra:
ANTONIO BORGES, Rua Poço Danta, s/n, Corupá. CEL
SO ROBERfI, Barra do Ribeirão Grande do Norte, Nereu
Ramos, nesta. CRISTA TIESG LESCOWICZ,'Tifa das Mos
cas, 49, Rio Cerro, nesta. HILA,RIO TRIBESS, Rua Join
ville, s/n, nesta. JOSE MONTEIRO FILHO, Rua Senador
Schroeder,' nesta. JOSe ELMO BIZERRA, Rua Joinville,
05,_ nesta. MARIO RICHERDT, Estrada Nova, s/n, nesta.
MOVEIS E ESQUADRIAS NELE IND. COM. LTDA., Rua
Joinville, 1510, nesta. METALURGICA iLPEMAR LTDA.,
Rua Vitor Rosemberg, 400, nesta. SERRARIA ROBERTO
RISTOW, Rio Cerro I, km 9, nesta. VENfCIO JOÃO TO-
MIO, Estrada Campina, s/n, Massaranduba.'

'

E, como os dites devedores não foram encontrados
� ou s� r.ecusaram a aceitar a devida intimação, faz por
Jntermedlo do presente edital para que os mesmos com

pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no
prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então
dar razão por que não o faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados I)a forma da lei" 'etc,

ns/ Jaraguá do Sul, 04 de outubro de 1984.
.Aurea Müller Grubba - Tabeliã Designada de Notas e Ofi
ciai de Protestos de' Títulos da Comarca de J. do Sul '

'Massarandubapromove
a Festa da Criança

Democratiza
cão em fase de
,

avaliacão
,

o processo da democrati
zação da educação em Santa '

Catarina continua. No Vale
do Itapocu, as Comissões

Municipais procedem a a

valiação do processo, sob a

, coordenação, da Comissão

Regional, que apresentará o
•

relatório final no dta 8 de

outubro, segunda-feira, pa
ra a Comissão Estadual, em
Florianópolis pera, no pe
ríodo de 22 a 27 deste mês,
acontecer em Lages, o Con

gresso Estadual da Demo

cratização da Educação, on-
de participarão 20 delega
dos dos 5 municípios da

jurisdição da f9a. UCRE.
A Comissão Regional é

presidida pela diretora Iris.
-

Piazera, que participará de I

12 a 15 de outubro, em Ni

terói, da 3a. Conferência
Brasileira de Eduçação, cujo
tema central é "Das críticas
às propostas de ação". E na

FERJ, será encerrado neste

sábado, com a participação
de 130 professores, o curso

Metodologia " do Ensino 'de
1.° Grau para Professeres de
Classes Multiseriadas (es
colas isoledes ).

Oração ao
Espírito Santo

Espírito Santo, vós que
me esclareceis tudo, que
iluminais todos os cami
nhos.r oare que eu atinja
a felicidade. Vós que me

dás o dom divino de per
doar e esquecer o mal
Que me fazem, quero nes

te curto diálooc aorade
cer-vos por tudo e con

firmar mais uma vez que
iarnais quero seoerar-me
de vós por ma iores que
seiam as atenções mate
riais. Pelo contrário, que
ro, tudo fazer em prol da
humanidade pera que
possa merecer a qlória
perpétua na vossa com

panhia e na companhia
de meus irmãos. A pes
soa deverá faze!" esta o

radio 3 dies seq.ndos,
sem dizer o pedido, den
tro de 3 dias será alcan
çada a craca. por mais
difícil que seja, Publicar
.assim que receber a ora
ca. Por oracas elcanca-.
das.

,.

;;.,.� .
JARDIM SÃO

"

"

"

Creci 093 ..::_ 11.· Região

Fones 72-1136 e 72- 1411 - Jaraguá do Su I _ SC.'Av, Mal. Deodoro, 1.179 -

\...

LUIZ

O Departamento de Edu

cação, Cultura e Esporte da
Prefeitura Municipal de Mas"

saranduba, com apoio da
Câmara de Vereadores, Fun
dação Catarinense de Cultu
ra, empresas e instituições
bancáriàs do município irá

promover sexta-feira, dia 12
ala. Festa da Criança de

'Massaranduba, no Centro
Desportiyo Erich Rode. Se

gundo Sebastião Jorge Cúr
cio ao "Correio do Povo", a

Festa inicia-se às 14 horas,
com jogos de futebol de sa

lão, apresentação de núme
ros de giná�tica e brinca
deiras diversas com distrl
buição de guloseimas, tro

féus' e medalhas pela Pre-

feitura Municipal, partici
pando destes eventos alu
nos do Colégio General Ron
don e das Escolas Básicas
Padre Bruno Linden e Felipe
Manke.

Às 16horas, no ginásio de
esportes, a final do 1.0 Cam

peonato Municipal de Músi
.ca Infantil, com 12 músicas

(4 do Gal. Rondon,3 da Fe

lipe Manke,3 da Bruno Lln
den e 1 cada qua I' das esco

las Ministro Pedro Aleixo e

Nicolau Jensen ). A progra
mação será complementa
da às 19h, com a apresenta
'çêo do boi-de-mamão do lta
corubi, de Florianópolis, a

través da Fundação Catarl
nense de Cultura ..

Barreto pede Junta
para Jaraguá

'Nota de Agradecimento
A Família do inesquecível' e sempre lembrado

VENDE·'SE
-

Apartamento no Edifício Jaraguá COm 2 quartos,
sala, copa, cozinha, banheiro social, quarto de empre
gada com banheiro, área de serviço. 'Todo acarpetado.
Entrada: Cr$, 2.500,00 (facilitado). Aceita-se carro no

negócio. Saldo a combinar. Tratar: Fone 72-1878 (co-
mercial) ou 72-0173 (residencial). I

quando se trata de cidades
com aumento constante da

população trabalhadora. A

reivindicação foi feita pelo
senador Jaison Barreto, da
tribuna do Senado, terça
feira, quando afirmou que
atualmente esperam-se cin

co a sete meses para que um

processo relativo a demis
são de empregado tenha su�
primeira audiência de con

ciliação no norte de se.

, ,�onheça os nossos planos de pagamento' e 'c�rnpre o seu lote no
')�ROIM SAO LUIZ a sua opçâ'o de morar bem.

Empreendi lmobiliários
Marcatto ltda.

Richard Grimm,
falecido no dia 11 de setembro,' no Hospljal São José,
agradece as manifestações de pesar recebidas, aos mé

dicos, enfermeiras e irmãs do Hospital, assim como os

padres da Paróquia São Sebastião e a todos que en

viaram flores e coroas e que acompanharam o féretro
até a sua morada eterna.

:...-....._ ........_J_a_r_ag_u_a_'_d_0_S_u_I,_0_u_t_u_b_ro....;.._d_e_1_9_84_. ,

. A instalação de mais uma

Junta de Conciliação e Juk

gamento na cidade de Join
ville e a, criação de outra

Junta, para atender a Jara

guá do Sul, constituem duas
significativas reivindicações
dos trabalhadores daquelas
duas cidades, que desejam
ver descongestionado o a

tendimento do juízo traba
lhista ao número crescente

de processos, tanto mais

, ,

ClínicadeOlhosJaraguá
I

DR. WALTER CORAL
'

OFTALMOLOGISTA

Atendimento: 2a., 4a.- e 6a. feiras, das 8-12h e

das 14-20h. At�nde-se' também com hora marcada.

Rua Guilherme Weege, 72 (próximo ao Café Bauer)
Telefone': 72-1 sea,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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As data.s dos vestibulares/85
Será no período de 8 a 23 de outubro, as inscrições ':

para o Vestibular/85 da Universidade Federal de Santa

Catarina, que vai óferecer nos seus 59 cursos, 2.745 va

gas. As inscrições poderão ser, feitas nas agências do
Besc. nas cidades de Flroian6polis, Blumenau, 'Joinville,
Criciúma, Lages e Chapecö e o valer da taxa cobrada é d�
Cr$ 11 mil 100, sendo parcelada em duas vezes - a prr
meira de Cr$2-mill00e a seçunde de Cr$ 9 mil. As pro
vas estão marcadas para o período de 6 a 9 de janeiro.

.Já as inscrições do concurso vestibular unificado da

Acafe/85, para o 1.0 semestre, estarão abertas de 1.0 a 10
de novembro, em 21 postos das Fundações Educacionais de
Santa Catarina, inclusive em Jaraguá do Sul. A taxa de

inscrição será de 65%, do valor da ORTN do mês de no

vembro/84, que poderá ser paga em qualquer agência do
Besc nas cidades onde estão sediadas as Fundações. O to-

, tal de vagas distribuídas pelos diversos cursos- das insti

tuições é de 5.337. As provas serão realizadas nos di�s,
14, 15, 16 e 17 de janeiro, sendo compostas de questões
discursives e objetivas. '

'NA FERJ
,

Na noitede terça-feira foi, entregue o .veículo Brasí
lia, ano 78, doado pela Receita Federal à Fundação Educa
cíonal Regional Jaraguaense e que foi rifado através uma

ação entre amigos, para angariação de fundos destinados à

construção do segundo bloco da Fundação. O ganhador foi
o bilhete n.O 084, pertencente ao garoto Alan Roberto
Schwartz, de'3 anos de idade.

Deseja alg�ma coisa?
diz ela meio contrariada

por Interromper o perfuma
do col6quio.
- Desejo, sim! - digo

para a atendente. Eu pro
curo pela sra .. ou-srta, (?!)
e acabo esquecendo o nome

da santa mulher, Não sei si
é Eneida ou Edinéia ...

Digo pra ela que é pra res

ponder algumas perguntas
sobre aposentadoria.
- Ah! - faz ela- ...

então é com a pessoa CIO la

do! Faça o revoroe sentar

na cadeiral
Como a. mulher nem 'si

quer olhou pra mim, hesito
em me sentar. Depois eu

sento mesmo. Ela. continua
a procurar em forrnulérios
contínuos de processamen
to de dados o que não en

contra.. Desiste de procurar.
Agora me encara:

'

_:_ Sim! - diz.
- Boa tarde! - digo. '

...:_ Boa tarde! - diz ela.
� O meu caso é '0 'seguin,

te: ." (antes, porém, faço
um uma retrospectiva, pe
ra quebrar o gelo) Digo que
no 202 um conselho inteiro
cecidiu que devia chegar a
té aqui, que só ela poderia
resolver o meu problema
com respostas que exigiam
conhecimentos sobrenatu
rais. e largo um baita �Io
giO. Elél se descontrai e ri.

-

Formulo, então, as per
guntas que el� responde
com total' desembaraço. Pe

ço até que enotê as respos
tas ao tmal de caaa pergun
ta, que ela razsem tuuoeer.

Começo a admirar a runcío- '

nária com tanta imcíanva e -

feliz da vida meto o pepei
no bolso.

Agradeço à Assessora por,
tão ,'rápidas respostas que
hão de sossegar' a professo
rinha, torno elogiar a sua

eficiência, .alíés, merecida,
me despeço e saio da secre-

, taria.
Parto com uma. conclu

são: - Por isso é que o Se

cretário está sempre tão

tranqüilo. Também, com

uma assessora dessas ...

O Barão de Itapocu,
Out./84

o Drama das Professorinhas - VI
UCRE's não conseguem de
finir com clareza e segu
rança.
Vejo que a coisa, de fa

to, é complicada.
Ponho-me a pensar sobre

o que vou
'

aproveitar com

essa consulta, ou com a a

posentadoria aonde não vou

me aposentar, e tudo o mais

que o meu envolvimento
possa provocar. Avalio o

passado vivido com a sua

família, o marido, meu a

migo e, então, decido:
� O que devo. fazer? -

pergunto.
- Conseguir respostas

para algumas perguntas! diz
- Muitas? - quero saber.
- Umas dez! - ela me

tranquiliza.
- Solte-as que vou ana

tando - ordeno.
Com às perguntas já ,no

papel vou à Secretaria da E

ducação, na João Pinto.
Uma chuva fina molha a mi

nha quase calva. Mas vou

em frente.
Na portaria, a moça me

indica o caminho do 2.° an

dar. !: a sala 202. Lá a recep
clonlsta.me ouve e descarta '

logo qualquer conversa:

- Sobre o assunto, nada

posso 'informarl - diz.
,

Olho pra ela como quem
: está perdido num Cipoal_:

- O que eu faço, entao?
- pergunto.'

-

'

-� O sr. vai na outra sa-

Ia que .Ié sabem!
"I?'

......:. Qual é asa a,'
- A203!
- Então fica aqui ao la-

do, né?- digo.
'

- Hum, hum! - diz ela
, e declina o nome- da- pessoa,'
-que procuro decorar.

,

Agradeço a gentileza e sa

io da sala.
No final do corredor uma

placa. 203-. t aqui que eu

entro.

Abro a porta e levo um

g�ande susto. Nunca ví tan

tas mulheres juntas. E to

das professoras, que falam
sem cessar. Fico meio. enca-'
bulado com o.vozerlo e' me

aproximo de uma escrivanl
nha:

EDUCÁÇAO E CULTURA
O telefone

-

toca e eu a ten

do: - Sim?!
- t: dá casa do Barão?
- Aqui não mora ne-

nhum barão! - respondo.,
-

- Mas,'qual é o número,
mesmo? - pedeela.
Digo que está na lista. Ela

repete o número, Eu conflr-
mo.
-'- Pois 'é, foi o número,

que me deram! -;- diz ela.
- Pode ser engano! digo.
- O Senhor até' tem voz

de barão! - tenta me coI)-
vencer.

Digo que a voz nem sem-
.

pre é convincente, pois, da
última vez que chamei al

guém de voz de flauta, aca
bei apanhando na cara.

-'E aquilo que o sr. es

creve?
- Ah, para isto uso o

,pseudônimo que o Dante

Martorano me deu, em subs-:

tltulção ao Fritz: ven Itapocu
que já tinha dono. t no�e
fictfcio que é pra gente nao

botar sempre o mesmo em

tudo que escreve.

E concluo:
- t um nome suposto.'

Não tenho realeza. Sou até,
bem plebeu. Sou. republica
no e democrata. Todas es

vezes que corto o dedo no

to que o sangue não
é azul.

t até bem vermelho. Dói à

beça! E custá sarar!
- Mesmo -assim, Q' sr.

podia me ajudar? - volta
ela à carga. '

- Depende!'
'

Aí ela desfila' o seu dra
ma. Professore- de muitas

lutas" casada e com grande
família, nas férias fazia seus,

cursos, nem sempre perto
,de casa. Conta que consu

miu todos os períodos de
férias escolares até conse- ,

oulr o seu canudo de licen
ciatura plena, colsa que con

seguiu quasi no fim da car

reira. Não quer aposentar
se com uma mlsérla, de

pois de 30 anos de magisté�
rio, por isso faz todos os

sacrifícios para melhorar 'a

média d" sua' futura aposen
tadoria.
Surgem, então, perguntas

que a dúvida amplia até le

vá-@. quasi ao desespero As
últimas licenças prêmio
contam em dobro. não go
zadas? Deve cumorlr o ma-_

aistério até o dia di'! aoo
�f'.,tadoria? Com 30 anos

completos quanto sobe a

média da aoosentadorte fe
zendo cerca horária' máxi
ma? Deve luntar portarias
ou auem faz as transcri

ções? Pode gozar llcenca
orêmio rluranre o nerlodo
em que faz carCla horária
máxil\l1a? A legislação com

plicada e nem sempre uni
ficada faz do conjunto uma

colcha de retalhos que se-

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jar�uá do Sul

DECRETO N.·l.002/84
Abre crédito suplementar para reforso do
Programa e Verbas do SAMAE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no
'uso de suas atribuições e de conformidade com o artigO
4,<' da Lei Municipal n.O ,943/83, de 1.° de dezembro de
1983;

DECRETA:
Art, 1.° - Fica aberto um crédito suplementar no

valordeCr$ 7.270.000,00 (Sete milhões, duzentos e

setenta mil cruzeiros), para reforço dos programas e

verbas constantes do, Orçamento do SAMAE - Serviço
Autônomo Municipal de Ág�a e Esgoto de Jaraguá do
Sul, aprovado pelo Decreto N.o 895/83, de 1.° de de
zembro de 1983, a saber:
13070212.01 - MANUT. DOS SERVo ADMINISTRATIVOS
3.1.2.0 � 2.01 • Material de Consumo lCO.OOO,UO
3.1.3.1 - 2.01 - Remuneração de Servi.

ços Pessoais 20 ..000,00
3.1.3.2 - 2m - Outros Serv. e En". 150.000,00
13764472.03 - OPERAÇÃO E MANUT. D;) SIS-

TEMA DE ÁGUA
' �

3.1.2.0 - 2.03 - Material de Consumo 1.500.000,00
3.1.3.2 - 2.03 - Outres Serv._ e Enc. 5.000.00Q,00
13764471.02 - AMPLIAÇÃO,. REFORMA E

REAPAR. DO SIST.DÉ ÁGUA
4.1.1.0 - 1.02 - Obras e Instalações 500.000,00
TOT A L

, Cr$ 7.270.000,00
� Art. 2.'" - Os recursospara abertura deste crédi-

to suplementar provém do "EXCESSO DE ARRECADA
çÃO" verificado até 30.09.84, conforme demonstratj-.
vs: em anexo.

Art.3.0 - Este -Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em'centra-,

\rio.
Jaraguá do Sul" 01 de outubro de 1984.
DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Secret. de Adm. e Finanças

Terreno-Vende-se
50x75m, na Estrada Garibaldi, a 1 km

Cr$ 3 milhões à vista.
Tratar com Leonel, na rua Walter

n.O 706.

da Malwee.

Mªrquardt,

Miromaq Equipamen
tos pl Escritório Ltda.
M.;iqu;n� de escrever Facit-QHvetti, Calculadoras Facit,
Sharp e Dismac, M6veis Estil e Imalasa, M6veis de aço
Moiiano e Pandln. Assist�ncia técnica e -equipe de ven-

c!eclores. Consulte-nos!
,

,

I!ilial: Ru" Preso
.

Epitácio Pessoa, 723 - Fon� 72-1398,
�m Jaraguá e Mõtriz n� Av. D. 'Pedro II, n,'? ]66,

São Bento do S\lJ - SC.

presentes finos para .todos os gostos e

para todas as ocasiões, das
das melhores procedêncles, só ne

JOALHERIA A ·peROLA.
anexo, a ÖTI.CA�'MOÓERNA. Visite-nos eEm

I -

comproy-e: ,

JO'alheria'A "Pérola
OTfCA MODERNA

'

Rua Reino,ldo Rau, 289 - Fone 72-18.23. '

.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Corria o ano de 1954 - 30

longos anos - nos separam
do acontecimento. Naquela
época o candidato a presi
dente não era o Paulo Ma
luf Ei ainda não se conhecia
o verbo malufar', mas esta

va em grande evidência o

dr. Adhemar de Barros e in

comodava à beça os demais

políticos brasileiros., Os a

taques geravam processos,
assim como o Magalhães es

tá sendo chamado à justiça
por Maluf, por suposta in

juria e difamação.
Também naqueles tem

pos, em plena campanha e

leitoral um jornalista lança
va contra o seu antigo ehe
fe, dr. Adhemar de Barros,
um livro polêmico com títu
lo - "O homem que amea

ça o Brasil" -, considerado
lnjurioso.. por ferir os direi
tos de um candidato a go
vernador, o chefe populista.
O promotor ao apreciar a

a�ão criminal contra o au-

Política, ,Políticos, Folclore & Cia.
tor do libelo, opinava que
"o a u tor do I ivro poderá es

tar incurso em sanção pe
nai, de competência dá jus
tiça comum, porém à Justi

ça Eleitoral falta competên
cia para processar e julgar
o denunciado". E ficou por
isso mesmo.

Dentro da convulsão em

que estava mergulhado o

país, o Presidente da Repú
blica Café Filho, que suce

dia a Getúlio Vargas, era o

brigado a explicar ao país
corno foram gastos os 19
bilhões de cruzelros obtidos
com o "Plano Aranha" quan
do se atribuía' ao Estado de
São Paulo a absorção de
boa parte da - arrecadação
dos eqros. violentamente
contestado pelo Secretário
da Fazenda, Paes de Almei
da, dizendo que o novo pre-

sidente andava mal infor
macio. Admitia o Secretário
que o Governo Federal au

xiliara o Governo cio Esta
do, na crise financeira entre
1953 e 1954, más ressaltava
que o auxílio se fizera por
intermédio do Banco do
Brasil, através de urna ope
ração normal de crédito,
dando-se as garantias neces

sanas, confirmando que o

empréstimo de 5 bilhões foi
empregado no pagamento
da dívida flutuante e dos
bonus rotativos e qoe "será
rigorosamente equlllbrado".
E ponto final.

Já o carioca, na sua irre
verência característica, mes

mo. nas horas mais dramáti
cas da vida brasileira, ain
da 'não refeita com a forma
violenta com que O Presi
dente Getúlio Vargas punha

ZBESC �
..

fim à sua vida, suicidando
dó-se' com um tiro no cora

ção, às 3h30m. de 24 de a

gosto de 1954 - o carioca
- como dlzfemos, fazia
"blague", explorando todos.
os ângulos para fazer hu
morismo, o mesmo povo
que ainda pouco cantava

"Bota o retrato de velho,
bota no mesmo lugar ... "

A imprensa chamava a a

tenção para o fato de que,
nem mesmo a tragédia, que
abalou o Brasil inteiro, com

a morte do Presidente Var
gas, escapava do "humor"
do cerioca..

'

E diz: "Aqui está a últi
ma - será mesmo a últi
ma anedota?
� Quando o ex-Presiden

te Vargas chegou ao céu,
cumprimentou São Pedro e

não havia meio de entrar.
sio Pedro, bondoso, di

zia:
- Vamos entrar, presi

dente, a casa é sua ...

E, Vargas, nada. Ficou' a
H na porta do céu, em dire-'
ção à terra, preocupado.
Afinal, São Pedro interro

ga:
- Doutor Getúlio, por

que o sr. está olhando tan

to lá para baixo?
E Vargas, ainda preocupa

do, explica:
� É porque eu deixei o

"café no fogo" e· quero ver

se já ferveu ...
.

---000-

c
sen, Artur Müller, ,demais
autoridades e o povaréu ro

deando as personalidades.
tra "o' velho colono" pres
tlgiand,o o 25 de julho.

Lá pelas tantas, dentrodo
empurra-empurra para os

cumprimentos chega o
"

Irar-.

ra", abraça Irineu eornheu
sen e pergunta si era ele O

(.7overnador que estava ta

zendo todas essas obras.
Como ele dissesse que

sim, o "Traíra" faz um pe
dido:
- Dotô, o sinhô rrurn pu

dia mi arranjá urna muié?
.

Rápidamente vira-se Q

Govérnador para Artur Mül
ler e diz:
- Venha aqui na 2a. féi

ra que o Prefeito te arranja
urna... . .

Na 2a.· feira o "Traíra"
. entra na Secretaria e esca

pula para o gabinete· do pre-
�i�:

.

- Prefeito, já veio a muié?
- A tua mulher já veio,

mas um tef de Waldi a le
vou ... - diz
. 'Traíra" fica perplexo e

s,�i a procura da dita cuja.
No corredor encontra o

. Turí.bio, a quem pergunta
pela mulher 'que levaram. O
funcionário brincalhão ,apoll
ta a porta da bibliotéca e

diz que está lá.
.

Lá encontra a bibliotecá
ria que acha ser a sua elei
ta e fica todo eriçado, que-
rendo 'levá-Ia.

.

A muito custo consegui
ram explicar que a moça.
que encontrara f-ra a que
cuidava da bibi íotéca.
Alguém tentou-acalmar o

capiau, dizendo que ela es

tava na cidade,
- Mas se ela está aqui,

lntão vô atrás dela ...
Conta a saga que ainda

hoje procura a Sua prometi-
da.

'

Evi Sinsval-Out.84

Semana passada, 6a. fei
ra, João Barulho entra na

Salvjte pare fazer compras
e conversa com o Lourenço.
Urna foto já amarelecida e

voca coisas do passado: Ti
rada em 1953, no Agro-Pe
cuário, na festa do "Dia do
Colono". No centro o Go
vernador I rineu Bornhau-

r
Reserve estas datas: dias 27 e 28 de outubro.

Grande festa popular na Comunidade.
Evangél ica de Três Rios do Norte (marreco assado e

strudel ), Não esqueça! Vá- prestigiar.I

\..

Jomack Com. de Máquinas
Assistência técnica de máquinas de escritório em geral,
arquivos, cadeiras giratórias, mlrnióqrefos, relógios de

ponto e caixa registradora.
j

Rua Barão cio Rio Branco, 333 -:- Fone 72-1486

----_---------------_- -- ,

Pamplona
Auto Peças Ltda ..

Peças e acessórios para linha autornotlva:
Ford, Fiat, GM e VW.

Rua Reinoldo Rau, 606 - Fone 72-2399 (cornl ) e

72-2826 (res.) - Jaraguá do Sul - SC .

::>f""'E'f! _Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RELOJOARIA AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

. jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos dé prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA
•

� ,t,�": \

Na Marechal e na Getúlio Vargas

FUNILARIA JARAG,UA LTOA·
Calhas para todas as finalidades.

Agora também aquecedores a

energia solar.

LANZNASTER -:- O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

.artlqos finos para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASTER fica na Mal. Deodoro, 364 - fone 72-1267

A moda certa em roupas' e calçados está na

CINDERELA. Vista-ce bem com a

moda outono-inverno da
CINDERELA

Veste bem. A moda certa, ria Getúlio Vargas
e na Emílio Jourdan.

TERRAPLENAGEM' VARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

, I'

I'

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nos!

Rua Joinville, 1.016 - Telefone 72-1101

SHARP e DISMAC
Venda .e assistência técnica autorizada de calculadoras

eletrônicas para Jaraguá e região.
COMERCIAL FLORIANI

Oficina de máquinas de escritório em gera"-
Rua VenSncio da Silva Porto, 353 - ao lado da Weg. I

Telefone 72-1492

CONFIRA A. I-flsrrÔRL�.u

... HÁ 40 ANOS

- A presidente das Fi
lhas de Maria, Lucilla Em
mendoerfer e o presidente
dos Congregados" Antonio
Schmitt,' convidavam a po
pulação em geral para a

Festa do dia 8 de outubro,
em benefício do Salão Pa

roquial. Nascia com esta
iniciativa o Futuro Salão
Cristo Rei, já substituído
por uma nova ediflcaçêo.
- O Hospital "São josé"

procurava se equipar de

aparelhos, lá no morro do

hospital onde se acha ins
talado o atual Hospital e

Maternidade "Jaraguá", da
Comunidade EvangéliCa Lu
terana. Um "Livro de Ou
ro" cor�ia a Comunidade
pera um aparelho de "Ra
io X", que registrava o

montante de Cr$ 10.517,
sendo Cr$ 10.267,00 im

portância já publicada,' a
contribuição da Compa
nhia de Seguros "Atalaia"
com Cr$ 200,00 e a subs
crição do sr. Herrnlnlo Car

doso, com Cr$ 50,00. No
vas adesões podiam ser en

viadas ao sr. Arnaldo L.
Schmitt ou ao gerente do
"Correio do Povo", sr'. Leo- ,

poldo Reiner.

Barão de Itapocu

ra Câmara adiava o julga
mento do recurso interpos
to pelo advogado Romeiro
Neto contra a decisão do
Tribunal do Júri, condenan
do a 15 anos de reclusão.
A citada E:âmar. decidia
fixer para 11 de outubro o

referido julgamento, desig
nando o' desembargador
presidente José Duarte o

, relator do feito e o revi
sor. Sabe-se que nada me

Ihorou a pena do militar,
que mofou na sua reclusão
compulsória, para sair já
querentãe e completamen
te grisalho. Nem sempre a

qualidade de "pão" e uma

vivência perigosa condu.
zem aos caminhos do pa
raíso. Neste caso foi do
inferno.

- O já finado Verdi
Francisco Lenzi, então Di
retor do Departamento, de
Serviços Gerais da Prefei
tura Municipal de Jaraguá.
do Sul,' publicava edital,
concedendo trinta dles de
prazo, a contar da data da
publicação, para que a fa
l1Jília de Bertoldo Winter,
cujos restos mortais se a

chavam inhumados no Ce
mitério de Três, Rios do
Norte, procedessem a re

moção dos mesmos, sob

pena de serem transporta
dos para o ossário comum.

sen, suplente das referidas
funções, enquanto a vitó
ria sorria para o efetivo,
eng. Kurt Meinert, reelei
to. De se ressaltar que nas

eleições anterrores ;,ão se

conseguiu slquer cogitar na
indicação de um seu repre
sentante, pcls, contava com

apenas 3 votos, ó mesmo

acontecendo com o muni

cípio de São Frenclsco do
Sul. Joinville, até então de
tinha a força com 18 vo-

,

tos. Nosso "representante'se
elegia com 18 dos 20, en

quanto Kurt Meinert obti
nha 12 votos contra 8., É a

tal coisa: ágya mole em

pedra dura, tanto bate até

que fura .. :

... HÁ 10ANOS

;_ Dentro dos festejos
cívicos, programados pelo
Colégio São Luís, consta
va a fundação de um CCE,
como seu Patrono, figura o

nome do Fundador da qua
se centenária Jaraguá: C".
JOURDAN. Realçaram 6, a·
to es mais altas autorida
des locais do Executivo,
Legislativo e Judiciário, o

professorado em peso, re

presentantes estudantis,'
aos quais foi oferecido um

coquetel pela direção do
Colégio São Luis. Os líde
res de classe sob a orienta

ção do Prof. Irmão Marcí·
I ia, estavam organizando
uma diretoria provisória,
procediam a revisão dos
estatutos e preparavam
uma' Assembléia Constltu-
'tiva do Centro Cívico Es
colar "COronel Jeurdan", a
fim de eleger ala. Direto
ria efetiva, e dar início às
tarefas imediatas de fun
cionamento. Era mais uma

entidade que vinha enri

quecer nossa Comunidade,
disposta a, colaborar em

tudo que se fizesse neces

sário para o engrandeci
mento do espírito cívico;
desde já punha-se à dispo
sição das demais Associa
ções empenhadas e vincula
das ao desenvolvimento da
quase centenérle Jaraguá.

II

... HÁ 20 ANOS

- Nas eleições realiza
das na sede da Associação
Comercial e Industrial de
Joinville, pare a lndlcaçâo
do representante e respec
tivo suplente .da Região do
Litoral" de São Franclsco
do Sul, junto do Conselho
de Desenvolvimento ECQ
nôm iCo ( COE) , órgão de

Supervisão do Plano de
Metas do Governo ( PLA
MEG), Jaraguá do Sul, re

presentada pela ACIJ, nas
pessoas dos di retores Eg
gon João da Silva, Nelson
Driessen e .Gerhsrd
Arthur Marquardt, .obtlnha
uma expressiva vltórla, ,e

legendo o sr. Nelson Drles-

PROBLEMAS'�'
'Notificações, defesas e acompanhamento de' recursos por quem sabe das coisas e

tem longa prática no assunto. Proflsslona is especializados examinam. os problemas
com profundidade e ecompanham os assu ntos com ética e seriedade. Não custa'

consultar. Telefones (DDD-04J;!2) 2,2-9874 OU 23c0804, chamando por' Victor, ou

por interrnédio do fone local 72-0091.

II

... HÁ 30 ANOS
- Os cinqüentões' de

vem' estar familiarizados
com, um terrível crime pra
ticado na Cidade M.aravi.
Ihosa, envolvendo o Tenen-
.fe Aviador Bandeira, que
,s.empre jurou inocência.
.Asslm mesmo acabou con-

denado, depois de marchas
(� contra-marchas. A Tercei-

7,
,,-,.-.

, - O Agente da Agência
Municipal de Estatística
de Jaraguá do Sul, sr. Emí
lio da Silva agradecia a co

laboração das - autoridades
policiais, professores esta

duais e muicipais, comer

ciantes e industriais o ré

pido recenseamento agro
pecuário, determinado "por
S. Excia. Sr. I nterventor do
Estado".

I'
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o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, no

uso de suas atribuições e nos termos da legislação vigen
te, em especial o inciso XXXV do art. 70 da Lei Comple
meuter-N." 5/75 e o artigo 48 da Lei Complementar N.o

575175;
DECRETA:
Art. 1.0 -'- Fica aceita e oficialmente reconhecida a

via de circulação localizada lateralmente à. Ru'a 1 - Pas
tor Albert Schneider, na localidade d� Barra do Rio
Cerro, núcleo urbano deste Município, contendo 2.715,00
m2, exaurindo a área. remanescente do imóvel territorial
de proprledadede AGATY GIELOW ENKE e IVONE EN
KE MACHADO, matriculado nesta Circunscrição Imobi
liária sob o n.O 846.

Art. 2.Q - A citada superfreie passará a integrar o
Patrimônio Público Municipal, na categoria de bem dê
uso comum do povo, após o ato de registro da, Escritura
Pública de Doação no Cartórlo de Registro de Imóveis
desta Comarca, com base na planta anexa aprovada em

24.09.84 pela Secretaria de Planejamento e Serviços
Públicos, ocasião em que receberá o N.o 512L ainda sem

denominação oficial definida. _

Art. 3.° - A rua em questão possui aproximada
mente 271,50m de extensão e leito carroçável com 10,00 ,

m de largura.
Art. 4.0 - Este Decreto entrará em vigo� na data de

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaragú� do Sul, 25 de setembro de 1984.
DURVAL VA$EL

. Prefeito Mtmícipal
IVO KONELL
Secret," de Aministração e Finanças

"

Estado de Santa Catarina
Prefeitura M.unicipal de Jaraguá ,do Sul

DECRETO N.o 995/84
Reconhece oficialmente via '

de circulação.

DR. CELS.O ORLANDO STORRER DA SILVA
ANGIOLOGIA CLíNICA E ·CIRURGIA VASCULAR

.

Doenças da circulação, varizes, arterioesclerose,
trombose, embolia, erisipela, flebite,

hemorroidél, etc.
Rua Guilherme Weege, n.O 34 - 1.0 andar
Fone 72-2500 - Jaraguá do Sul - sc.

.

�.

Deutsche Ecke (

Schlafe dich gesund und schoen (I)
Vor einiger Zeit ver.lor ich wem eingefallen, sie als ei-
eine muetterliche Freundin, ne "alte Dame" einzuschaet-
einundachtzigjaehrig, die mir zen. Man kann ruhig sagen,
menschlich und kuenstle:. dass sie bis gegen fuenfund-
risch sehr nahestar.d. Ihr siebzieges Lebensjahr hin
wirkliches Alter wusste nur "eine Frau ohne Alter" war.
der Standesamt, dem Freu- Ich fragte sie einmal nach
denskreis verschwie sie

.

es dem nach ihrer Meinung
eisern. Um so mehr waren wirksamsten Schoenheits'
wir' alle nicht wenig erste- mittel. Sie musste ja hierin
unt, als nach ihren Ableben eine Fuelle von Erfahrung
die Wahrheit sich uns en- besintzen, um so mehr, als
thuellte. Sie sah bis fast zu- sie viele Jahre hindurch als
letzt ohne Uebertreibung um umjubelte Konzertsaengerin
reichlich zehn Jahre [uen- auftrat.
ger aus. Noch zwei Jahre "Das ist und bleibt der
vor Beginn ihrer Erkrau- Schlaf, mein Liebes!" erwi�
kung erteilte sie tempera derte sie mit energiescher
'mentvollen Unterricht in Ge- Ueberzeugungskraft. "Frueh
sang, Sprech - und Atem- ins Bett und mindestens a-

technik. Sie erfreute sich .cht Stunden Schlaf, so hab'
einer unbeschreiblichen. Vi· ich's stets gehaltén, wenn

talitaet. Ihr' horgendliches nichts Ausserordsntllches
Training volzog sie mit dem mich favon abhielt. Alles Diesen Rat befolge ich
Tempo einer Balletmeiste- andere ist .auesserliches Fli nun seit Jahren. Ohne Apfel
rin. Nur wer ihr einmal zu- ckwerk, wenn der Schlaf zu' und mein zitronengelbes
sehen durfte hierbei, be- kurz kommt. Auch die Stirn- Wassereimerchen, in dern
kam eine Ahnung von der me leidet darunter. ein Leinenhandtuch schwlm-
unqraubliehen Leitstungsmo Nimm die stets einen ges- mt, steig' ich- einfach nicht
eglichkeit und Fertigkeit ei· chnitzten Apfel mit ans Bet- ins Bett. $chlaftabletten -

ner Fra uin vorgerueckten tchen, vertilge ihn zur Ha- ich sage die Wahrheit-
Jahren auf dieser Ebene. elfte vor dem Einschlafen- kenne ich nicht. (Sêbastian

Niemals waere es irgend- wollen, 'den Rest. bewahrst Kneipp).

du dir auf [uer den Fall,'
dass du ihn gebrauchen ko
enntest beim Erwachen wa

ehrend der Nacht. r as Aep-
felchen wird Db'jlcitet von
einem feuchten Tuch, Bei
dafuer garantiere ich dir,
wird die den Schlaf brin

gen. Es gibt kei . besseres,
kein natuerlicheres, kein
wirksameres Schlaf - Sch
oenheitsmittel nach meinen
Erfahrungen als einen Apfel
und ein feuchtes Tuch. Die
ses legst du dir auf den war

men Leib, laesst es eine Zei

tlang darauf liegen, oder es
bleibt bei dir urber Nacht,
es tut dir nichts, núr musst
du dich vor allem im Winter
gut warm zugedeckt hal
ten".

c

rCOMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHROEDER. E' ECONOMIZE GASOLINA E DI- '""""I

NHEIRO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS"DE PAGAMENTOS E A NOSSA LINHA DE
PRODUTOS. T.EMOS. TAMBÉM À VENDA MOTOS USADAS.

��� RONDA
lo.. rr::l@�lÃ\, J
�------------------------------------,----------�

Revendedor Autorizado

(

II

Seja diferen
-

o.,

'.,

I

te.· ,'-
.

Conheça O nov;o Chevette LSilvetUne.
o novo Cnevette L Silver Une já está fazendo omaior sucesso. Chevrolet é prateado. Portanto, não perca essa. Venha at� a
E você não vai' ficar por fora, vai?Afinal, a diferença

-

",.-_------- gente.Temosmuito amostrare planos
.

você vai sentir nos mínimos detalhes: Por exemplo, incrfveis para você sair num
sua cor é prata andino, os bancos são cinza Oh.Qyette L Silver Une. Um
claro, carpete cinza escuro, pára-choques da jeito novo de ser diferente.
mesma cordo carro, enfim, até o logotipo Nos minimos detalhes,

:�t:
� �:i,

"�.��.
... .'

c

.',t

Venha conhecê-lo aqui:
(

Emmandoerfer Comércio de Veículos ltda.
Av. Mal. Deodoro, 557 - Fones: 72-0655, 72-0060 é 72-0969 __:_ Jaraguá do Sul.
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65 MUNICfPIOS NOS JASC -

Com a ,pa�ticipação de 65 municí

pios, que confirmaram presença'
durante O Congresso Técníco, reali
zado sexte-feire, és' 24.os Jogos A-

•

berros de Santa Catarina' serão a-
'

bertos às 16 horas do próximo die
19 de outubro, em Concórdia. O

, Chefe da Divisão de Esportes de

Jaraguá do Sul, Rilul Rodrigues,
participou do Congresso' Técnico:
e confirmou as seis, modalidades
que representarão o município na
competição. Afora o atletismo mas

culino/feminino, gue realiza rieste
final-de-semana tornada de índices,
em Florianópol ls, Jaràguá conhece
seus adversários nas demals moda
lidades. O handebol feminino está
na chave junto com Caçador, Joa
çaba e Videira; 'a 'natação feminine,
junto com Blumenau, Florianópo
lis, Pomerode e São Bento do Sul;
a ginástica olímpica masculina ao

lado de Florianópolis, Itajaí e São
Bento e feminina, COm It.ajaí, Join
ville e S. Bento; o ciclismo terá a

participação, além de Jaraguá, de
Brusque, Concórdia, Fpolis, Indaial ,

Joaçaba, Jolnville, Lages,' Pomero- "

de, Rio Neqrinho, Trombudo Cen
trai e Tubarão e, o' judô terá a par-

'

ticipação de Balneário Camboriú,
Blumenau, Campo Erê, Chapecó,
Concórdia, Erval Velho, Fpolis, Im
bi tuba, Jaraguá ,do Sul,' Joaçaba,
'Joinville, Lag�s, Palmitos, Pomero.
de, S. Bento, S. Francisco, S. Miguel'
do Oeste, Videira e Xanxerê. A de
legação _ ja raguaense terá 70 pes-

'

soas e a saída está prevista !=-ara o

dia 18 de outubro, véspera da a·

bertura dos JASC.
VOLIBOL E BASQUETE' TEM

LIGA - Já é realid]de a Liga Re

gional de Volibol e Basquetebol.
, Ela foi oficialmente fundada no dia
19 çle setembro, nO Sesi, com a

presença de representantes da AA

BB, Armalwee, Arweg, Clube dos
Doze, Associação Guaramirense, de
Volibol e desportistas de Jaragüá
do Sul, oportunidade em, que foi a

provada por unanimidade a nomi
nata da primeira diretoria, que
tem esta' constituição: presidente
Ralf Egerland, vice-presidente Sig
mar Benno Lucht, diretor secretá"
rio Geruldo José, diretor tesourei
ro Anísio Galvan, diretor de patri-

'

morno Jorge Oppdrmann, diretor,
relações públicas Sérgio da Sil-;ia � "

assessor jurídico Odilon Raiser:' Ó .

departamento técnico está a cargo
. de Hercílio Mendonça" da Rosa, Ar�.:
no Derettl e Osmar; Vogef"e '0 deJ;
partamento de érbitros de Artoval
do Xavier dos Santos .. O conselho
fiscal é formado. por Raul ,R,<:>dri-,
gues, Valmor Garcia "e Sídlo Müller,',
além de Celso Luís Nagel, Flávio
José BrUgnagp e Valdehir Luiz Frei

berqer, estes como suplentes. A

[unta
'

dlsciplinar desportiva foi
também formada: Ivo Kaufmann,
.César .Auqusto Lauth e Eduardo
Schmidt são seus membros e os

suplentes são 'João Gorizeqa "dos
Santos e Antônio Cam-pos Rossi; A

Liga Regional de Volibol e Basque
tebol, encerrou quarta-feira, dia 3,
as inscrições para os primeiros

'Campeonato Abertos, de Vollbol

M/F. e Basquetebol, M, cujo início
das disputas está previsto para o

dia 15 de outubro.
MÁS ESTRÉIAS NO ESTADUAL

/FUTSAL _:_ Com a participação de
28 equipes érn [cada categoria juve-

'

nil e 'adulto, começou sábado, em

14 cidades do Estado, o Campeo
nato Estadual de Futebol de Salão,
em sua primeira etapa, que será

complementada neste .final-de-se
mana, com, jOgos' de ida e volta,
'jogando Os campeões de cada ci-

dade contra os vice, classificando
os vencedores nas duas cateqorias.
As representantes da Liga Jara,gu:p
ense de Futebol de Salão rn�di'ra'm
'forças com as representantes d",
Liaa Blumenauense. Em Pomerode,
a �Hass ganhou da Jaraguá Fabril,
6x5 e a Sul Fabril derrotou a Mir

tes, 5x4, na categoria juvenil, ao

passo que na AABB, em Jaraguá do

Sul, a, Cerealista Urbano venceu a

Hemmer por 3x2, no adulto, mas

no juvenil, a Weg decepcionou, per
dendo para a' AABB de Blumenau

por 8x5: Como se denota, somente

a Urbano venceu, mas as chances
de classificação são muitas. Agora
(hoje à noite), jogarão em Blume
nau Urbano x Hemmer e Weg x M

BB e em Jaraguá do Sul, no Giná
sio dê Esportes da AABB, a partir
,das 19h, Jaraguá Fabril x Hass e

Mirtes x Sul Fabril.
GOLEADAS MAR(:AM E ANI

MAM O PELADÃO� O 2.° Campeo
nato Aberto Municipal de Futebol
de Salão, o Pelad50, da Divisão Mu

nicipal de Esportes/Liga Jaraguaen
se de Futebol de Salão, está sendo
marcado por muitas goleadas ape
sar do tempo de jogo limitado. Sá
bado e domingo últimos, no Agro·
pecuário, peias terceiras e quarta"
rodadas, os· resuhado,§ foram:

.

U-r

Página 11

niãô�;}\rsepur:n 2x5 Emmendoerfer, weg x Marisol e na quinta-feira, no
, liool-Mar 2x2 Brahverde, Weg,Máq. "Artur Müller",Coneza x Jaraguá
l'x4 f1;nguela, Rortv_guesa 2x3 ZOI1- ,I'abril, Iv\ar.:isoi x Herrnacla e Arweg
ta, Costa e Silva 3x2 Caif, Ind. Reu- x Mirtes. -, I
nicas 1 x6 .Coml; Jeraqué, Grêmio . Em Corupé, o Torneio de Fu-

�, :j1x4 Fântéstlcos, América 2x2 Grá- tebol de Salão "Prefeito Albano
fica Avenida, Artelaje 1x5 Caxias, .Melch6I'L", terá no dia 9 a querte
Flurninenss 6x1 Rölinhos, Corln- rodada/no Ginásio Willy Germano
�tlíJans A 1 x6 Senai, Coneza '1 x4 0- 'Gessner: 19h Madejras Herrmann x

j.impicus e Águas Claras WO Ce-" Guarani, 20h Barbearia Avenida x

lese. A quinta rodada, hoje, dia 6" Prefeitura e 21 h Sweeter Som x

a partir das _13h30,' prevê as.: parti- '. AABB.'
das entre Grêmio x Super Lenzi.: "" NOVA RODADA PELA SEM-IFl·
Juventude x Ind: Reunidas A, União' NAL/VARZEANO � O 2.° Carnpeo-
Nagel x Olipê, Fantmen x Rsa Ne- neto Municipal de Futebol Varzea-

gra, Cpnf. Neusa x Malwee, Colum- no, da Divisão Municipal de Espor-
bia x Corlnthlans 13', Satélite x Pa- ' tes, teve realizada ·a segunda roda-

pelPlast e Fantásticos x Arsepum' da da fase semlflnal, domingo, no

A; dorriinqo, a contar das 8h Comi. Estádio do João Pessoa, em ltapo-
Jaraqué x ZO(1ta, Portuguesa x Célf, cuzinho. Pela manhã, fvlalvice Ox k
I nd. Reunidas B x Costa e Silva) Super Lenzi, Bangu Ox2 Jaraguá e

Pinguela x Emmendoerfer, União' Vila Olímpico OxO Ar:.�pum e à

Arsepum x Brehverde e ,Weg Má-, tarde, Corínthlans 1x5 Santa Lu-

quinas x Loni-Mar. zia, Fluminense 1xO Colúmbia e

" KOHLBACH NO BRASILEIRO Santo Antônio Ox1 Pinguela. Nova
DE MARCAS - Devido '.a proble-, rodada vai acontecer neste domin-
mas mecânicos epresentado no Che- go, às 8h30 entre Jaraguá x Malvi-
vette pilotado por Sávlo- Barreto de . ·ce, %30 Vila Oltmpicp: x Super
Azevedo, Oscar Chaneski e Plácido ,Lenú, 10h30 Arsepum x Bangu, 14

-Iqleslas, não foi boa a partrclpação : horas Columbia x Côrinthians, 15h
da Kohlbach, de Jaraguá do Sul, no Santo.Antônio x Santa Luzia e 16h

Campeonato Brasileiro de Marcas, Pinguela x Fluminense.

disputado dórninqo, no circuito de HANDEBOL E VOllBOL NO

Guaporé, no Rio Grande do Sul. A ARTUR MÜLLER - Visando os pre-

prova teve duração de doze horas e parativos para os 24.Os Jogos A;
reuniu os maiores pilotos brasilei- bertos de Santa Catarina, aconte-
ros, dentre eles, Emerson Fittipal- cerão ria tarde e noite deste sába-
di. Agora a equipe Kohl-bach se pre- do e manhã de domingo, bons [o-
para para a 7.1f'etapa do Carnpeona- gos de handebol feminino e voll-
to Cataririense de Automoblllsmo- bol masculino, .no "Artur. M.üller".
Divisão 1, dia 14 ds- outubro, em No handebol, o quadrangular en-

Mafra, onde na Força Livre, Sávio volverá os selecionados de Joinvil-

Azevedo, sequndo colocado, vai Ie, Blumenau, Jaraguá e Criclúma
tentar reconquistar o primeiro lu- e o tr:iangul'ar de volibol; Jaraguá,
gar, ao passo que Joãó Carlos Boa- Criciúma e uma terceira, . equipe
ventura,' na categoria 1600, defen- c::onfirmada nó decorrer desta se-

derá a liderança. Por outro lado, a mana.

etapa do Campeonato Estadual de PRIMEIRONA COMEÇA DO.
MotoCiclismo-Velocidade, marcada MINGO, DIA 7 - A Liga Jaragua-
para domingo pa.ssado em Jaraguá ense, de Futebol dará início neste

do Sul, não: foi realizada, sendo domingo, ao Campeonato da ,la.

transferida para o dia 11 de novem Divisão de Amadöres, de 1984, com
bro. A próxíma etapa será no dia a participação de quatro equipes e

21 deste mês, em Tubarão. paralelamente, nas ,preliminares, o

RETURNO DO ,"PAPP' SPORT" , Campeonato Juvenil .. As partidas
DIA 05 - Foi concluído esta setna- começal11 às 14 e 1Ç>h, respectiva-
na o pril:neiro turno do Campeona- mente e a tabelá do primeiro tur-

to Extra�Oficial da Liga Jaraguaen- no é esta: dia 07/10 - Estrella x

se de Fl,.ltebol de Salão,' o Tor;neio -- Cruzde Malta e Botafogo x R. Cer-

Papp Sport, q'ue tinha na nderança, ro; dia 21/10 - Rio Cerro x Cruz
até a oitava rodada, a Coneza, se- ,de Malta e Estrella x Botafogo e

quida pela Ur-!Jano e Weg, Mirtesi dia 28/10 - Rio Cerro x Estrella e

Fabril, H.ermacia, AABB e Marisol. Cruz de Malta � Botafogo. No re.

Jair Anacfeto era O artilheiro (Co- turno, com inversão do mando de
neza), Dentinho (Mirtes) o golei- jogos, as partidas acontecerão dias
ro menOs vazado' e a ,Mirtes, a e- .04,11 e lS·de novembro, devendo

quipe ,rhais disciplinada. A primei- acontecer as partidas finais nos

ra rodada do returno marca para dias 25/11 e 02 de dezembro, se-

terça-feira, dia 9, na Ay\weg, AABB, gundo o presidente ValeHr Arno

:' x Mirtes, Urbano· x Hermacia e Ar- Strickeri,�a UF.
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As Anotacões de Flávio· José
.

I . '

• Será ineuqurado no próximo flnal-de-semana, o Alson Jo
ckei Clube Jaraguá do Sul, com a realtzação do torneio inau

gurai - distêncra 400m,na Estrada Garibaldi. Animais de
Kio Negrinho, Jaraguá, Indaial, Tirríbó, Benedito Novo Ja

inville, t:3lumenau e Massaranduba participarão das co�pe
tições nos dies 13 e 14. Os turfistas já podem ir se prepa
rando.
• O f'rograma "Olha o Peixe", do Governo do Estado, d.
verá ser Instalado em Jaragu' do Sul nos próximos trinta

, dias e atenaera inicialmente famIlias carentes da Vila Len
zi, Nova Srasllia, Vila Saependl e Vila Lalau. Cerc. de 400
tamílias serão beneficiadas pelo "Olha o Peixe"

.

que já a

tende 11J cidades; Junto com Jaraguá, Guaramirim também
terá o Programa. ,

• Inaugurada em abril, � agência do Senac de Jaraguá do
• Sul, no mês de agosto, em termos estatlsticos, figurou em

4.° 1 ugar entre as 10 agências do Estado e em 1.0 quanto a

recursos auferidos em matriculas. Em termos globais, está
em 2.° lugar. (,luem informa é o agente João tjeckhauser,
satisteito pelo desempenho e pela vinda de móveis do De
partamento Regional.
• Aproximadamente quatro mil pessoas visitaram o "Trem
do <.;en_tenário", nê Estação Ferroviária de Jaraguá, de di

vulgaçao dos cem anos da Ferrovia Cur.itiba-Paranaguá. A-
• lém da proje�ao de slides, fotos daquela ferrovia e equipa
mentos utillz.aaos em épocas passadas, pela RFFSA, agra
daram em cneio os visitantes. Quem não viu, perdeu gran-
de oportunidade. '

• A' comemoração do Dia Nacional do Vereador, segunda
teira, permitiu o reencontro de antigos vereadores, da cha
mada velha guarda, em torno da data. Combativos e atuen-

_ tes vereadores de outrora, sentaram-se nas mesmas mesas

unindo UDN, PSD, PMDB, PDS. Mas a velha e indisfarçáveí
rivalidade não deixou de ser notada, na troca de olhares
e nos aplausos.. .. i

.. Apesar da 'ciumeira, cristaliza-s.e tf'prestígio de Ivo Konel,'
o scperseeretãrie municipal. Muitos o apontam como am
didato natural do PMDB às próximas eleições; apesar da
indefinição das regras do jogo. Ivo, é claro, não velo !II Pr.
teitura para ser empregado de Durval Vasel. Tem projeto
político delineado e Se não for atrapalhado, deve concorrer
a Prefeito, em 68. .

-

• O prefeito de Massaranduba, Zeferino Kuklinski, é outro
político da microrregião a incentivar a candidatura de Dá
vio Leu a deputado estadual e Paulo Bauer ii deputado fe
deral. Para Zefo, a dobradinha reúne todos os ingredientes
para conquistar a simpatia do eleitorado e conseguir a e

leição.Pelo andar da carruagem, a dupla do PDS deverá ser _

esta mesma.
.

• O povão é mesmo de morte. Foi só o prefeito Vasel a·

nunciar pela imprensa a sua pretensão de formar um trio
elétrico para o carnaval 85, que o povão já deu um "chega
mais". Já comentam a formação de um grupo de moças
vestidas de "durvaletes", para animar o r4!inado de m�mo.
1 udo, é claro, na base da gozação. E por quê não?
• Em Caçador, segundo o confrade Nílson Thomé, será
realizado 110S dias 12, 13 e 14 de outubro, o 1." Festival
do Folclore do Caboclo do Contestado categorias infantil e
adulto, nos gêneros de música, canção, trova e causo, ob
jetivando a valorização e divulgação da cultura popular do
Homem do Contestado.. .

• li.sportiva. Dez equipes no masculino e nove no femini
no inscreveram-se pare o Campeonato Aberto de Vollbol
e seis €quipes no de Basquetebol, da recém-fundada Liga
Regional de Volibol e Basquetebol. No dia 10, quarta-feira,
reunião da diretoria e clubes, no Sesi, para entrega de re

gulamento e tabela, bem como dos documentos dos atletas.
o DE COCHEIRA: Comenta-se que Um órgão público, lota·

de em Jaraguá, já conseguiu criar três "gasparzlnhos". Um.
é daqui. Será que não tem uma vaga d. "fantasminha,r prá
mim tamhém???

r-----------------------
SASSE

Café- e Balas
P�oDUTOS GOSTOSOS

Schroeder
comemora

2,0 anos
O municfpio de Schroeder comemorou

quarta-feira, dia 3,vinte anos de emanêlpação
polítlca e administrativa. Ex-distrito de Gua
remlrlrn e integrante da Microrregião do Va
Ie do Itapocu, Schroeder tem como. prefeito
Aldo Romeu Pasold, também Presidente clã
Federação Catarinense .dos Munidpios e seu

vice-prefeito é Adernar Pisjce, sendo presiden
te da Câmara Ademir Fischer, todos do PDS.

Uma série de eventos marcaram o ani
versário de Schroeder, iniciando COm a ses

são solene da Câmara de Vereadores, às 9
horas. Na área esportiva, aconteceram com

petições de bolão na Sociedade Vitória e no

futebol, o Combinado de Schroeder perdeu
paea C infanto do JEC, 4 a 1, mas venceu o

júnior do Jolnvílle, pela contagem mínlma.

Jaraguá no
.

Oktobérfest
A partir deste ano, com a' realização em

Blumenau da primeira Oktoberfest, a ternpo
rada turística de verão em Santa Catarina
começará mals cedo. Marcada para o período

_
de 5 a 14 de outubro, nos Pavilhões da Pro
eb, a Oktoberfest, segundo os organizadores,
prom.ete reeditar a grimde festa anual báva
ra, que faz a Europa turística voltar-se pa
ra Munigue.

Serão dez dias de muita alegria, música,
folclore, cores, comidas típicas e chope em

rnetro, Na Oktoberfest, dada a pequena dis
tância que separa de Blumenau (60km) Ja
raguá do Sul vai mostrar às 9 horas dos 'dias
6 e 13 de outubro, a Bandinha Lira da Au
rora e alegorias, estas representadas por um
trole, condução tfpice ele um passado recente
e hoje praticamente extinta da cena da' clde
ds, substituída pelos automé>veis, ôntbus e

demais veículos .

Agência
Jaraguá do Sul (SC)

Mais uma agência do
BancoMercantil de São Paulo.

Av. Getúlio Vargas, 170
.. ; ... :

'.'
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