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CIDADE Sr-MBOLO DA FAMfLIA JOURDAN. _

Decoração de rua será
acionada dia 1 �

50a, serão decoradas �om

lâmpadas, em forma de zl

gue..zague. Os canteiros, -ár
veres defronte, a Prefeitura,
as antenas de TV e possi
velmente o Edifício Jaraguá,
receberão igualmente a oro

namentação.

Grupo folclórico e troles abrem
a Festa das Flores

I

Abre-se quarta-feira, dia nos dias 15 e 18, amostra Grupo Folclórico Bumba
14, a Festa dás Flores de Ja- \ de carros antigos de cole- meu Boi na tarde do dia 17,
raguá do Sul, promoção do cionadores jaraguaenses, a Feira de Plantas, havendo,
Círculo de Orquidófilos, feira de arte e artesanato no local, também, almoço
com apoio da Prefeitura, a· durante os quatro dias, bar- típico.
través da Secretaria de Tu. raca da APAE com vendas O

-

sucesso da Festa das -

rismo, Urna programação de produtos "das crianças e Flores dependerá da cerno-

variada e dinâmica foi rnon- do clube, de mães nos dias nidade [araquaense, princi-
tada pela diretoria do Clr- 16 e 17, apresentação do palmente.
cuia, integrado por meia dlJ·
zia de abnegados que não
encontraram o respaldo ne

cessário qUe viesse facilitar
o trabalho desinteressado
para mostrar fatos inéditos
à comunidade e aos turistas,
relacionados a cultura e ao

turismo.
Na quarta-feira, no AQro

pecuário, às 15 horas, ini
cia-se o desfi Ie de troles pe
las ruas principais da clda
dee às 15h30, a partir da
Secretaria de Turismo, na

Getúlio Vargas, até a Praça
Paul' Harris, na Marechal
Deodoro, o espetáculo será

complementado com o des
file do Grupo Folclórico
Germânico Edelweiss, de S.
Bento do Sul, integrado por
130 crianças vestidas em

tra [es típicos- e, às 19h3q,
abertura oficial da Festa das
Flores, no Parque Agrope
cuário. Às 22h30, na Socie

dade 25 de Julho, o Baile
das Flores e escolha da Rai
nha da Festa, concorrendo 8
candidatas (vide matéria na

página 2).
De 15 a 18, o pavilhão

permanecerá aberto à visita.

ção pública, com cobrança
de ingresso simbólico de
Cr$ 500. São centenas de

orquídeas, bromélias e plan
tas ornamentais em exposi
ção e, além disso, pela pri
meira vez numa exposição,
serão mostrados terrários,
que são plantas e flores na-

, turais plantadas -em vidros
hermeticamente fechados,
regadas apenas duas vezes

por ano. I: um sistema de
senvolvido -por produtor de
Curitiba, que tem até UTI

para plantas'. Vai ser a gran
de surpresa da Festa e como

detalhe a ser observado, a

decoração do salão e do pa
vilhão, que será algo jamais
visto.

E corno promoções pare
leias, no pátio do Agrope
çvárlo, podemos alinhavar

A decoração natalina de
rua, com luzes -e_lâmpadas
multicoloridas, será aciona.
da no dia 1.° de dezembro.

- Esta a previsão -do secretá
rio de Turismo, Balduino
Raulino, transmitida aos

empresanos do comércio,
quarta-feira, 'durante a reu.

nião almoço no Baependi,
onde adiantou alguns deta
lhes na mesma, como por e.

xemplo, na Marechal Deodo
rp e Getúlio Varqas, 380
estrelas ornamentadas com

lâmpadas darão toque espe
cial as festividades natall,
nas, aliadas a ornamentá

ção, de forma alternada, das
árvores ao lenço dessas vias

'públicas. ,

As demals ruas, como a

Reinaldo Rau, parte da Rio
Branco e Procópio Gomes,
Floriano Peixoto, Emílio Car
los Jourdan e Epitécio Pes-

Outro. assunto discutido'
pelos cedelistas, comanda.
dos pelo presidente lldo Var

gas, foi o Concurso de Vi

trines, promoção do CDL/
, Secretária de Turismo. Bre
vemente serão encaminha.
dos e publicados o regula
mento e 'ficha de inscrição,
que poderão ser feitas até 5
de dezembro, para que, de
10 a 16 daquele mês, urna

comissão possa escolher as

lojas melhor ornamentadas
e que serão premiadas no

dia 19. A Loja Fruet venceu

o concurso no ano passado.

Júri popular' dia 29
no Fórum

O Poder Judiciário pu,
blica na página cinco des
ta edição, edital citando
21 cidadãos, para a reu

nião da sessão periódica
de julgamento pelo tribu.
nal do júri, no próximo
dia 29,-às 13 horas, no Fó
rum "Desembargador João
Thomaz Marcondes de Mat.
tos", de JaraguéÍ do Sul,
onde é acusado Fidélls
Ponticelli, por ter infrln

gido o artigo 121, combí,
nado com o artigo 12, II e

parágrafo único do Código
Penal (homicídio tenta

do), por haver tentado ma.

tar o seu sogro, Eduardo

Spézia, no dia 24:06.1976,

pelas 20h15, com um re

vólver calibre 38. O tiro
foi desferido com a arma

mencionada na direção do

sogro, sendo após instau

rado inquérito e indiciado
o homicida.

,

Ele agora vai a julga
mento, sendo o segundo
no novo Fórum, inaugura.
do em 1980. O outro júri
popular aconteceu dia 02
de novembro do ano pas·
sado, onde o acusado era

Derivai des Reis, pelo meso

mo crime. 'E dos 21 cida
dãos convocados, por soro

teia, 7 integrarão o corpo
de jurados no próxima dia
29.

Marna inicia breve a'

segunda ponte
A Construtora Marna Ltda.; dos Transportes, solicitando
de Curitiba, foi a vencedora 'do mesmo que além de cus-

da licitação lançada pela Se- to da.ponte, o Estado arque
cretaria dos Transportes e com 9 pavimentação do a-

Obras, para a construção cesso, um trecho de aproxi-
da segunda ponte sobre o madamente 2.300 metros.

Rio Itapocu, de 84 metros Ainda na Capital, o manda.

_

de extensão, paralela a da tárlo-mor do município, na

Rede Ferroviária Federal, na Secretaria de Segurança .Pú·

Procópio Gomes. Esta se- blice, exigiu em caráter ur-

mana.esteve em Jaraguá do g6ncial" reforço no efetivo

Sul, contactando com auto- policial militar e um oficial
ridades municipais, um eri.. para o comando do destaca.

genheiro da empresa (que mente, e no-Gaplan, ultimou
.construlu as demais pontes detalhes para a assinatura

do município), que lnfor- de convênio para o início da
rnoe o início das' obras den. implantação do plano dire-
tro de aproximadamente 15 tor físico-territorial, ao pas-
dias. so que na Secretaria da A·

Informou-se também, ex- gricultura, recebeu cheque
traoficialmente, que o custo de e-s 5' milhões como a-

da ponte é de Cr$ 650 mi- juda do Governo à Amos.

Ihões, que serão pagos pelo tra Agropecuária, realizada
'Governo do Estado, caben- em julho e, ainda, relvlndl-.
do ao município as desa- cou a cessão de urna retro-

propriações de casas e ter. escavadeira para abertura

renas, haja vista que fará a de valas para os aviculto.

ligação com a rua Bernardo res integrados da Seara In·

Dornbusch, até o Parque Fa dustrial, em Jaraguá do
bril Weg (I. Sul, visando a irrigação das

Esta semana, o prefeito granjas, nos dias de forte

Durval Vasel contactou com calor, para diminuir a mor-

o secretário Marcos Rovaris, tandade de frenqos .

Posto de desova- de
trutas em Corupá
A Câmara de Vereadores de Corupá, está apreciando

o orçamento do município de 1985, que fixa a receita e

estima a despesa em Cr$ 1 bilhão 900 milhões. Os seto

res de estradas, obras e viação, -além da educação, re,ce
berão as maiores dotações e está prevista para O próximo �

ano a compra de quatro caminhões novos e a construção
da ponte sobre o Rio Novo.

O, vereador Ernesto Felipe Blunk, em indicação ao

prefeito Albano Melchert, solicitou a criação de um pos,
to de desove de trutas, para o repovoamento dos rios da

região e para a
_
consecução do projeto, o executivo ecru

paense já observou o funcionamento da estação de pisci
cultura de Lages, onde são produzidos alevinos de truta

arco iris, perfeitamente adaptáveis ao clima do município.
Blunk pediu, também, a formação- de uma comissão para
a promoção anual da Festa do Município, que aconteceria
em julho, de acordo com o vereador, objetivando também
a exploração turística e esta mesma- comissão se encarre

garia de realizar estudos para a construção pela lnlciatl,
va particular, privada ou pública, de um hotel em Corupá,
haja vist� que o único existente está sendo desativado.

SECRETÁRio DE INFORMÁTICA ESTEVE EM JARAGUÁ
O coronel Edison Dytz, Secretário Especial de I nfor,

mática da Presidência da República; esteve dia 1.° visitan
do Jaraguá do Suf, particularmente o Grupo Weg, cujà
empresa do Grupo, a Weg Acionamentos, é uma 'das cin
co empresas do Brasil a fabricar equipamentos para eu

tomeção lndustrlal � Leia detalhes na página 3.
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CO�REjO DO POVO

FESTA PAS FLORES � Sem
.

dúvidas, o graQde econteci- \

mento.de 'semena é.a Festa
das' F(�res,';com a exposição
de crqufdeas, bromélias, ter.
rários ;e plantas ornamen
tais, no Agropecuário. A Ja
bertura está marcada para :

as 19h30 de q,varta-feira,'
dia 14, às 22h30, na Socie
dade, 25 de Julho, acontece- ,

rá o "Balle e concurso Ràl
n�a das Flores, Com a Ban.
dinha Lyra da Aurora. Será
um baile típico germânico,
com o salão decorado pela
Pirulito Decorações, de Blu:"
menau (que decorou a' Pro
eb, na Oktoberfest).

'

O Agropecuário será tarn,
bém decorado. A promoção
é do Círculo de Orquidöfi
Jas, com apoio da Prefeitu
ra, e concorrem ao título
dê rainha as jovens Maria
de Lourdes Pellanse (Jera
guá Fabril), Tânia Karsten
(Climax Magazine), Miriam
Marquardt (Cajas), Rosell
Noermberger ( Confecções

, Lux), Janete Coelho' (Grupo
Weg), Sandra Wolf (Jocer) ,

Lindamir Bagatolli (M<Ík
Som) 'e Miriam Sasse (Ma
risol) .

JARAGUA DO SUL �·Semana de lOs 16/novembro/19S4

Geg!e & Informações
llnos , Funcionará' na Rua
Reinoldo Rau, proxrrno ao

Supermercado Breithaupt. a

partir das 8 horas.,
CASAMENTOS- - Na agen
da branca deste sábado o

, regi'sfro dos enlaces' matri
monlais des jovens Antônio
Vilmar Raimundi/Margare�'
te Marcelino e Vital' Fagun.
des/Maria Luiza Boehme às
17h, na Matriz; -às 18h Ja-

, sé WagnerIUçla Rode e às
20h Maur(êfo Klskoskj/Ne
talina Rei. Às 18hj na Ca

pela S. João, Carlos C€�CO
netto/Marlete Pevanéllo ,

AUTÖDROMO _:_ O empre
sário Beta Breithaupt infor,
mando a coluna a inaugura
ção, 1)0 dia 2 de dezembro,
no autódromo de Jaraguá
do Sul, com pista de 2.200
m. Naquele dia �verá pro
vas extres.. nas categorias
1 :600 e forçà livre e onde
se espera p,úbl ico superlor
a 10 mil,p�oas. Apartir
de 85, serão desenvolvidas
provas pelo campeonato ca.

tarlnense de eutomobllismo.
RECEBENDO - Receberam

. com lanche, esta semana,
as amigas de seus grupos,

. as prezadas senhoras Maris
tela Gaschö, Frida Piazera

�
,

Olga Starrer c, também, a

Sra. Edelmira Moritz Grub
ba Reis, que recentemente

contraiu núpcias com O sr.

Zelindro Reis. E semana

próxima recebe com lanche
a . Sra. Vera Haake e o Ca
fé das Primas será na resl,

dêncle da Sra. Sílvia Fruc-

sical Arco I ris.
VIEIRENSE - Na Sociedade
Viei ren se, dias 13 e 14, a

contecerão as disputas de
rei e rainha do bolão. No
dia,13, início 14h; competi
ções para a rainha e dia 14,
para rei, às 19h. No dia
24, às 22h, em sua sede,·
vai acontecer o baile de rei
e rainha do bolão.

'

EM BLUMENAU - O Grupo
Teatral da SCAR, participou
domingo da la. Amostra
Regional de Teatro, em Blu.
menau, apresentando a pe
ça "Um grito no escuro",
do diretor Juarez Andrade
Lopes. O públ ico gostou da
interpretação e da peça, ten
do sido a apresentação pri.
meira do grupo fora de Ja
raguá. Valeu a experiência
e o desempenho da rapezle
da. .

F L A S H E S - O pre
feito Du\val Vasel, que ga.
nhou, semana passada, mais ,

de dois milhões de cruzei
ros na quadra da Loto, par
ticipa segunda-feira, na Ce
pital, do churrasco da Ali.
ança Democrática, para a

campanha Tancredo Neves.
xxx O professor Jorge Car
los Roas, é o novo inte

grante do Rotary Clube de

Jaraguá. XXx Aliás, o Rola

ry fará inscrições die 25,
na Paróquia S. Sebastião,
para as crianças carentes,
para entrega de pacotes de
natal no dia 22 de dezem
bro, no Divina Providência.
xxx Assumiu a chefia do e- .

xecutivo corupaense, o vice
.prefeito Oto Ernesto Weber.
Albano Melchert fica de fé.
riss até 5 de dezembro. xxx

Em Corupá, ainda se co..

menta o sucesso do baile
das debutantes, que foi be
leza pura. xxx Confirmada
para 12 de dezembro, a VI

sita oficial ao Lions Centro,
do governador Luiz Solda.
telli.

DA ARWEG -Dia 14pró
ximo, a Arweg promove ex�

A mesa custa Cr$ 20 mil
e para quem não dispõe de
condução, haverá ônibus'
gratuito saindo às 21 h301
da rodoviária, com retorno

após o baile. Venda de me- ..
sas

.

anteCipada, aqui na re

dação. A. Festa das Flores
em temias de decoração �
promoção, seré- algo jamais
visto.
EM GUARAMI RIM - O Ro
túy Club e a Prefeitura Mu-
nicipal de Guaramirim pro-

tuoso.

movem ne noite deste säbe- FECAJA - Acontece hoje,
do, na Sociedade Diana o

no "Artur Müller", a' partir
Baile das Debutantes, acon-

. das 14 horas, o Festival da

tecimento que está mexen,

"

Canção Jaragúaense, nas

do com a sociedade glJara-
modalidades de lnterpreta-

mirense. Debutarão as já- ção e composição. Das mais

vens Alessandra Maiochi de 60 mús'icas inscritas, fo-
Andréa Drissen, Andréa Ma� ram selecionadas 25. para a

luta,. Andréa Zimmermann, final desta, tarde, inclusive.

Cláudia Ristow, Cláudia Le. de, compositores de Joinville

-andro, Cristiane Volpi, De- e Florian6polis. Ingressos
nísia de Souza,' Karin Sch. custam Cr$ 1 mil e à noite

lünzen, Margarete' Menegot- baile no Juventus, com Mu�
ti, Margarete Medeiros, Ma. r
riane Ristow, Mariléia Man-
nes e Rasei i de Souza, sen·

do suas patroneSes as Srás.
Gilda Zattar e Renilda A
guiar. Osnildo Bartel e Sra.
serão Os mestres de cerimô-

'

nia e a música do Conjunto
de Ritmo Society. Ó traje
é social e o evento inicia.se
às 22 horas.

'

r--
.......�------..,.------_ .._--

BAZAR DE NATAL - Ac Ca- �
sa da Amizade de Jaraguá

.

C ell··n�· Cabelel·re·l·rOSdo Sul, visando arrecadar
fundos para o Natal da Cri- Especialidade em cOrtes modernos, bem COl11o

ança Pobre, promoção do pinturA, reflexos, hidratação, nlaquilagem e a mais

Rotary ·Clube, pro'move dias· n?va técnica pi::ra permanentes, Iim;Jeza de pele e ma-

'13 e 14, terço' e quarta-fei. nlcure.

ras, o Bazar de Natal, com Rua Gumercindo da Silva n.O 119 (ao ladorda Çijixa
venda de enfeites, toalhas e E.Gon.) f. 72-2165 - JS. (AgOra cOm novo profissional
bolachas com motivos nata- c�p'.leif'eiro !,rgentino. Novas maquilagens e cort�) '.)

Grande promoção de relógios Technos a

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

Relojoaria Avenida
Jóias e Rel.ógios

Marechal Deodoro, 431, e Getúlio Vargas, 9'

cursão a Assunção, Foz do
Iguaçu, e arredores. Três
ônibus levarão os excursio
nistas, que voltam domin
go. E no dia 1." de dezem
bro, acontece o Festival In.
terno da Canção, com inter

pretação de músicas POpu
lar e sertaneja e, .dia 8, no

Juventus, baile de encerra

mento, com "Moacir e seu

Conjunto" .

O DIRETOR - Aniversa
riou dia 2, sexta-feira, o

riosso diretor, Dr. Eugênio
Victor Schmöckel, que atu-

. almente divide suas ativi
dades profissionais na Capi
tal do. Estado e a direção
do. "Correio do Povo". Re
cebeu 'inúmeros cumprimen
tos de familiares e do seu

larqo círculo dé amizades.
Ao-Chefe, novamente, as

felicitações da coluna.

CORAL EVANG�LlCO
O Coral da Comunidade E

vanqéllca. Luterana de Jare

guá do Sul fará excursão
no período de 15, a 18 .des
te mês ao Rio Grande do
Sul e tem apresentações
previstas nas cidades de

Montenegro, Taquari e Por

to Alegre. E de 10 a 16, na

Casa de Retiros da Oase, no
Balneário Camboriú, haverá
retiro para senhoras.
SAMUEL TARANTO - Com

3kg350, n-asceu dia 21 de

outubro, no Hospital Jara

guá, o garoto Samuel Pia.
zera Taranto, filho de Fran
cisco Ricardo .( Kátia Pieze

ra) . Taranto e neto de Nor
berto (Iris Barg) Piazera e

de Alberto (Ivone Grimm)
Taranto. É o primeiro, filho
e neto das famílias Piazera
e Taranto, sendo bisavós A.
lex (Hilda) Barg, Estefânia
Ballock Piazera, Ricardo
Grlmm (in memorian) e

Idalina Nicoluzzi Grimm e

tataravós, as senhoras Em
ma Luize Schlupp e Aman,�'
da Barg. Da coluna, os cl/m
primentos pela chegada do

. "reizinho".
EM BRUSQUE - Às de-

zoito horas deste sábado,
na Capela do Convento Sa

grado Coração de Jêsus, em
Brusque, acontece o enlace
matrimonial de Arnildo Car.
los, Pereira, de Jaraguá do
Sul e Simone Pereira, da
'sociedade brusquense. São
seus pais Antônio (Maria
Ana Mann) Pereira e Orla'n
elo (Anísia) Pereira e are,

cepção será no Clube de
Caça e :nro Araújo Brus

que. As nossas felicitações
aos nubentes e respectivos
pais.
EDUARDO AUGUSTO - Às'
22h50 do dia 1.'" de novem.

bro, com 3kg300,' nasceu o

menino Eduardo Augusto

Pereira Bernstorff, sequndo'
filho do casal Luiz Augusto
(Deisi Pereira). Bernstorff e

neto de Antônio (Maria· A�
ne ) Pereira e de Augusto
Joaquim (Siliete ) ßerns
torff . O novo integrante
das famíliaS' trouxe àJegr:ia
ímpar e seguem, daqui, bs

parebéns,
ORQUESTRA DIA

.

24 -

Secretário de Cultura, Bai
duino Raulino,. ccnflrmou:

pera o dia 24, às 20h, a

apresentação, no Ginásio.
Artur Cüller, da Orquestra
de Harmônicas' (gaita-de-bo
ca), de Curitiba, promoção
da Prefeitura e SCAR. e-s
2 mil para adultos e Cr$ 1
mil para crianças é o preço
do ingresso, para cuja pro.
moção é agua_rdada a parti.
cipação maciça de público.

O R O PES - As Lojas
Hermes Macedo, promove.
ram quinta-feira, à noite, na

Loja da Marechal, o lançe
menta primavera.verão, mo

da que foi rrr6strada por 8

manequins. ** Dia 15 pró.
ximo, às lOh, no Salão Pa

roquial, toma posse a, nova

diretoria da Associação Co.
mercial de Guaramirim. Na

ocasião, a governador Espe
rldião Amin palestrará so

bre "A Micro, Pequena e

Média Empresa. O progra.
ma encerra-se com um al

moço.
* * Bastante concor.

rido, 5." feira à noite, o lan

çaménto do livro "Anotai"
ções do "Front" Italiano",
do Capitão Piske. * Na noi
te de quarta-feira, na Asso.

ciação Atlética Kohlbach, a

Prefeitura promoveu jantar
de confreternização, em re

gozijo à brilhante campa
nha dos atletas de Jarag,:,á
do Sul nos JASC/84.

CARTAZ DO CINEMA
No Cine Járaguá, a partir
deste sábado, até terça.fel
ra, às 20h 15, "Justiça Sei..

vagem" e quarta e qulnta
feiras, "Fuscão Preto", com

Xuxa e Almir Rogério.

A ECONOMIA SEM
'SEGREDO

Venha conhecer e pro
var os pratos prontos
congelados Urso Bran
co: aperitivos, massas

sobremesas, carne de
boi, aves, fruto..s do

mar, carne de porco
entre outros.

R.' Bar.ão do Rio Bran

có, 241 - F. 72-0508
Jaraguá do Sul

.

\'
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O diretor-presidente do
Grupo Weg, Eggon João da
Si lva,. reportando-se a visita

'

do Coronel Dytz, da SEI,
considerou-a "uma honra e .

distinção", pois oportunlzou
mostrar o que a Weg faz nas

-érees mecânica, .eletromecâ
nica e eletrônica, agora ini.
ciando a produção de con

troladores lógicos proqra
máveis, para sistemas de au

tomação. oara solucionar ta-
,', refas complexas. em indús
trias químicas, indústrias de
ferro e aço, laminadores, in
dústrias de matéria-prima,
água e eletricidade e outras.

Disse Eggon que,mesmo
distanciada dos grandes ceh

ra um novo campo de trabe
lho se abre, para atender
mercado de alto nível, erlen,

. do empregos indiretos na

própria cidade. É o homem
criando a inteligência de
uma máquina, onde os valo-.
res da matéria são muito
pequenos se comparàdos à
inteligência humana e nós
vamos vender inteligência,
que representa nove vezes

mais do que a máquina".

E ao considerar o ano de

Massaranduba faz 23'
anos no domingo

o município de Massaran�
duba completa domingo, dia
11 de novembro, 23 anos de
emancipaçãc polítlca-edrni
nistrativa. Durante estes a..

.nos, o rnunicíplo, enfrentan
do toda sorte de problemas,
vem se desenvolvendo, mui·
to embora o setor industrial
tenha pouca expressão, con ..

tudo, a atividade aqropecuá
ria é marcante, onde a cul
tura do arroz se sobressai,
fazendo com que a previsão
da colheita da safra 84/85,
alcance 1 milhão de sacas. A

, "Capital Catarinense do Ar.
roz", pare acelerar o seu
desenvolvimento, está crian
do facilidades para as in·

dústrjas se instalarem no

município.
A municipalidade - se.

gundO o prefeito Zeferino
Kuklinski - está oferecen
do todas as condições de in

fra-estrutura, em uma área
de 2 milhões de metros qua
drados, às margens da .SC.
413 (Rodovia Guilherme Jen
sen), onde se localiza o Dis
trito Industrial.

E para marcar o anlversé- '

rio, uma programação es.

portiva/cultural será desen�
volvida. No Estádio Munici·

pal"Erich Rode", às 14 ho
ras do dia 11, domingo,
jogarão Massaranduba EC x

Barroso, de Itajaí (infantís)
,

e às 16h, Seleção de Massa�
randuba x JEC (de Jolnvll
Ie, equipe juvenil). Às19h30
naSociedade Atiradores, a",

presentação do Coral de Rio

Negrinho, regido pelo Pas
tor Darcy Brandt e após,
exibição de filme, no mes-

'mo local'.
Por outro lado, a Câmára

de Vereadores está apreclan
do o orçamento de 1985, da
ordem de Cr$ 2 bilhões, que
correspondem a 250% . o

valor do orçamento deste

ano,-que é de Cr$ 560 mi
lhões. Os departamentos de

estradas, obras e serviços
públicos, educação, cultura
e esportes receberão 'as

maiores parcelas do orça
mento do próximo ano, in

formou o alcaide messeren-.

dubense.

Dytz, Secretário de Informática,
visita jaraguá

o Secretário Especial de tros, e nol interior do Esta-
Informática da Presidência do, a Weg atinge este nível,
da República, Coronel Edi- através da cooperação da
SOn Dytz, esteve dia 1.0 visi- -comunidade jaraguaense.
tando Jaraqué do Sul, parti- É um

.

novo patamar que a.

cularmente as empresas do tingimos e a decisão de in-

Grupo Weg. Em entrevista à traduzirmo nos na informá-
imprensa, o Secretário de tica foi necessária e impor-
'Informática revelou as im- tante para o momento a.

pressões colhidas, destacan- tual. Podemos dizer que a

do primeiramente a criação decisão foi histórica - a·

da Fundação Centro Regio· centua o diretor-presidente
nal de Informática CCerti) do Grupo Weg - pois tí-
em Santa Catarina, a primei" nhamos dOIS passos a se,

ra do gênero no país e que guir, ou entrávamos na área'
tem um amplo elenco de

objetivos, dentre eles, a

busca do desenvolvimento
científico e tecnolÓgico den.
tro da política nacional de
informática, pesquisa a nl
vel técnico e científico que.
propicie a criação de tecno

logias para o setor, atendi
mento aos, usuários, desen
volvimento de produtos, e

quipamentos e projetos, a·

lém da formação técnica de
recursos humanos na área
da automação.

Dytz confessou-se surpre
so com a Weg e o seu poten
cial, revelando que a em

presa está bem situada para
introduzir na área da infor
mática, notadamerite no se.

tor de automação industrial
pois tem tradição na área

mecânica, eletromecânica e

eletrônica, nos mercados na

cional e internacional. Ele
considera muito importante
que empresas fora do eixo

Rio-São Paulo se introduzam
na informática e elogiou a

indústria jaraguaense, uma

das cinco empresas nado.'
nais (única catarinense) que
está lnlciando a fabricação
de componentes para siste
mas de automação lndus
trial, acrescentando que "a
indústria nacional baterá
nas portas da Weg para con,

tratar seus serviços, por ls

so consideramos muito po
sitiva a visâo da empresa
em se encaminhar à ínfor,
mátlca".
EGGON SILVA

Deputado Fe eral Álvaro Valle, Werner Voigt, Eggon João
da. Silva,.Cel. Edison Dytz (SEI) e Geraldo Werninghaus.

de informática, na fabrica

ção de tecnologia de ponta,
como possibilldada de risco
e até mesmo perder capital,
ou deixávamos de entrar e

ficar à margem de uma tec

nologia futura. E decidimos
participar".

Há 3 ou 4 anos a empresa
atua na eletrôn ica de potên
cia ou eletrônica burra, fri.
sa Eggon João da Silva. Age-

1-984 excelente pára a Weg,
c diretor-presidente do Gru
poressaltou a importância
da criação da Certi, centro

gerador de mão-de-obra al�
tamente qualificada no se

tor de informática. A Cedi
é constituída de empresas
(dentre elas a própria Weg)
UFSC, Governo do Estado e

Secretaria Especial de Infor
mática - SEI.

Implantada a

rízipiscultura
em Jaraguá

Lançado livro de Piske.
SCAR recebe verba
Foi lançado quinta-feira à noite; em ato eeneerrl

do, ne auditório do Centro Empresarial de Jaraguá do

Sul,'o livro "Anotações do Front Italiano", do ex.pra
. cinha Ferdinando Piske, editado pela' FCe - Edições.

.

Com dois mil volumes, o livro é novo. documento his-'
tórico que· retrata o drama de um punhado de soldados
da gloriosa Força Expedicionária Braslieira, durante a

2." Guerra Mundial, nes
:

campos de batalha da Itália.
O autor, Capitão Piske, doou os direitos autorais

às instituições filantrópicas e assistenciais .e a Fundação
.

Catarlnense de Cultura, através o Superintendente,
.

que
editou a obra, entregou na oportunidade, 300 volumes
a AssociáÇão Assistencial para Idosos "Lar das Flores",
de Jaraguá do Sul, para venda e aplicação dos recursos

auferidos nas obras de construção do anclanätc, na rua

Doming9s da Nova.
Personalidades ilustres marcaram presença no lan,

çamento e noite de autógrafos do "Anotações do Front

Italiano", dentre elas o deputado federal Artenir Wer

.ner e o Superintendente da FCC, Udo Wagner. Udo foi

portador do cheque de Cr$ 10.827.402, entregue ao pre;
sidente da Sociedade Cultura Artística, Rolf Hermann,
para o início da construção da Casa da Cultura de Ja

ragúá do Sul, referente a primeira parcela de um total
de 5.486,95 ORTNs (Cr$ 11 o milhões), destinadas a-

o quele empreendimento.

VESTIBULAR: ÚLTIMO DIA DE INSCRiÇÕES .

As inscrições para o ves

tibular da Acafe serão' 'en
cerradas neste sábado, dia
lO, nas 19 cidades-sedes de

fundações aducacionais.
'

Mesmo que a taxa de inseri- As fundações oferec�m�
ção de Cr$ 13 mil Oll não 5.�27 vaqas ern 104 cur-

tenha sldo paga nas aqên- sos, sendCi -que em Jaraguá
das do Besc, ficarão de do S\JI' fapenas .40 vaqas

'

de

plantão caixas· do Besc nos Ci�rícias Contábeis estarão

postos de inscrição, em Ja.' 9fdisposição des aprovados,
raguá do Sul junto a Funda- "' no próximo ano. As provas
ção Educacional' Regior;�'( serão realizadas no período
Jaraguaense - FERJ, da:;, 9 de 14 a 17 de janeiro.

às 11 h e das 14 às 19h. O
único documento exigido é
a cédula de identidade ori

ginal.

A Fundação Municipal 25
de Julho, de Joinville e a

Acaresc, estão iniciando em

Jaraguá-do Sul, a implanta
ção do projeto de rizipiscul.
tura, que consiste na criação
de peixes nas arrozeiras, vi
sando elevar a renda do a

gricultor e consequenternen
te eliminar de forma bioló

gica determinadas pragas
qUe infestam à cultura do
arroz. i rrigado. O engenhei
ro agrônomo Laurindo Goe.

dert, da Acaresc Local, in

formou que a unidade de

observação de rizipi scu I tu ra
está sendo,' implantada na

propriedade de Eno Bor

chardt, em Rio Cerro II,
sendo dois quadros com

carpas e dois com tilápias.
O plantio' de arroz nas á

reas em 'observação dar.se-é
na segunda quinzena deste
mês e dias antes dó natal
os alevinos serão int,rodu-

zidos. A Fundação 25 de Ju
lho subsidiará os alevinos
(filhotes de peixes), além
de entrar com .a mão de,o
bra, acompanhamento e ve

rificação do peso e medida
des mesmos ao longo dos
meses, até completarem' um
ano, quando então já pode.
rão ser comercializados.

A criação de peixes em

arrozeiras - disse Laurindo
- além de aumentar a ren�

da do orlzicultor, eliminará
a larva da bicheira da raiz,
altamente prejudicial a la
voura, o que elimina o uso

de certos defensivos e estu

dos existem que compre.
vam ter havido aumento na

produtividade do cereal, nas

áreas de rizipiscultura, pela
própria adubação orgânica
oriunda aos excrementos
dos peixes, provocando a

fertilização do solo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL - Semana de 10 a 16/novembro/1984

Proclamas de Casamento'
Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil do

1.° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San�
ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar, os seguintes:

Edital 13.984 de 05.11.1984
.

Rolf Paganelli e Juanilde
Dias. Ele, brasileiro, solteiro
operário, natural de Blume
nau, neste Estado, domici,
liado e residente na Rua 13,
em Barra do Rio Cêrro, nes

te Distrito, filho de Harrold
Paganelli e de Hannelore Ho
chheim Paqanelll , Ela, brasi.
leira, solteira, manicure, na..

tural de Guaramirim, nesce
Estado, domiciliada e resi-

. ·dente na Rua 28 de agosto,
1284, em Guaramirim, nes

te Estado, filha de Jaime Lu.
ciano Dias e Edith Wähle
Dias. .,.

I
Edital 13.985 de 05.11.1984
Inacio Dalcanale e Alcenira

,

Kenell. Ele, brasileiro sol
teiro, operário, natu;al de
Jussara, Paraná, domiciliado
e residente na Rua João Ja
nuário Airoso, 3886, nesta
cldade, filho de Valmol Dal
canalle e de Blandina Mi
chalak Dalcanale:- Ela, brasi
leira, solteira, costureira,
natural de Jolnville, neste
Estado, domiciliada e resi
dente na Rua João Januário
Airoso,3886, nesta cidade,
filha de Fridolin Konell e

de Agnes Hedwig Maria An
ders Konell.
Edital 13.986 de 05.11.,1984
André Augusto Henschel e

Tânia Marli Nielsen. Ele, bra
sileiro, solteiro, mecânico,
natural de Blumenau, neste

Estado, domiciliado e resi
denté' na Avenida Getúlio
Vargas, 755, nesta cidade,
filho de Egon Henschel e de
Gertrudes Henschel. Ela,
brasileira, solteira, costu

reira, natural de Jaraguá do
Sul, neste Estado, domicl
liada e residente na Rua Je-
'inviiie, nesta Cidade, filha
de Carlos Nielsen <l de Hel.
ga Ultlch Nielsen.

Edital 13:987 de 06,11 1984
Hélio Leitzke c Lucia Gla
bowski. �I." brçsileiro, sol
teiro, operário, natural de
Jaraguá do Sul, neste Esta
do, domiciliado e residente
em Estrada Garibaldi, neste :

distrito, filho de Bertoldo'
Leitzke e Hildegard Schulz
Leitzke. Ela, brasileira, sol
teira, doméstica, natural de
Massaranduba, neste Estado
domiciliada e residente na

Rua Joinville, 1583, nesta
cidade, filha de Vicente Gra
bowski e de Pelagia Lipins
ki Grabowski.
Edita113,988 de 06.11.1984
Eno Volles e Marlise Win·
.kler. Ele, brasileiro, solteiro
operário, natural de Massa
randuba, neste Estado, do-

..

PÁGINA 4 CORREIO DO POVO

ANIVERSARIANTES
Fizeram anos ontem

Sr .. Arthur Bortolini, Sr.
João Santiago do Amaral,
Sr. Helmuth Krüger, Sr. A
fonso Frazner, Charlles Luís
Souza, Arlete Zonta, Ivan
Tarnawski, Sra. Maria Klein
Piermann, Roqátla Krüger.
Fazem anos hoje: 10 , .

Henriette, filha de Hans
Gerhard (Carla) Mayer; Ivo

. João Bortollnl, em V. Cher
tres; Sra. Edith Franco, em
Porto Alegre; Sra. Asta B.
Marquardt, Sr. Kurt Behr,
em S, Bento do Sul.
Dia 11 de novembro

Sr. Osmar Meier, Sr.
Euclides. Piccinini, em São
Paulo; Sr. Mauri Gerent,

,

em Joinville; Sra. Sandra
Peters Girolla; Aguinaldo
Spézia Júnior. Wilhelm Li
ckfeld, Herivelto JoséSilva.
Dia 12 de novembro
Srta. Marisa EI iana Stre

be, Margali Täwe, James De
nilson Soares, Sr. Lauro
Radtke, Sra. MéÍrcl'a Karina
Paul da Silva, Dr. Murillo
Barreto de Azevedo, Edla
Hardt, Dr. Fernando Artur
Springmann, em Fpolis; Sr.
Geraldo Meier, Sra. Hllde
gard Kressin, em R. da Luz;
Sr. Waldemar Karsten, Sr.
Nilo Zapella, 'Isolde Maria.

Stinghen, em Cambé-PR.
Dia 13 de novembro

Cecília R. dos Santos, Sr.
Arão Paulo Pereira, Sra. Car
mem Beyer Pereira, Narcizo
Augusto Ferrezza, Sra. Ca
mila Isberner Schweinie.
Dia 14 de novembro
Irineu Kasteller, Nivaldo

Hoffmann, Sra. lduna, espo
sa de Arno Blank Sr.. José
Miguel Scheuer, Sr. Júlio

Leitempergher, Sr. Oswaldo
Steilein, no Paraguai; Ana

Paula, filha Dr. Luís Carlos
(Esther) Boni lauri; Srta.
Marlise Müller.
Dia 15 de novembro
Sr. Pedro' Ribeiro Netto,

Alzira Maria Bortolínl. na

Lapa-PR; Flávia Francine
Marcarini, Srta. Solange
Beatriz Silva, LaUri Deodoro
Demathe. .

Dia 16 de novembro
Sr. Antônio A. Schmitt,

Sr. Edson Doering, Sr: José
Ireneu Panstein, Sr. Sérgio
Neitzel, Sr. Alwin Hoffmann
Sra. Dolores, esposa CIo Eng.
Edison, Drefahl, em Rio Ne
grinho; Gilmar Luí Siefert,
Fredolim Sasse.

Edita113.976 de 30.10.1984
Rivair Bachmann e Leonilda
Odelli. Ele, brasileiro, sol
teiro, motorista, natural de
Jaraguá do Sul, neste Esta.
do, domiciliado e residente
em Ribeirão Molha, neste

distrito, filho de Albano Ro·
berto Bachmann e de Emi
lia Tecilja Bachmann . Ela,
brasileira, solteira, do lar,
natural de Apiúna, neste Es
tado, domiciliada e residen
te na Rua João Franzner,
443, nesta cidade, filha de
Pedro Ode II i e de Estefânia
Manes.

Edital 13.977de 31.10.1984
Sergio Prá e Alzira Junkes
Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, nascido em Azarnbu
ja, neste Estado, domicilia
do e residente na Rua Aca
raf, 40, em Jaraguá Esquer
do, neste distrito, filho de
Luiz José Pra e de·Sebastia
na Mota Prá. Ela, brasilei
ra, solteira, costureira, na.

tural de Barra Velha, neste
Estado, domiciliada e resl
dente na Rua Rodolfo Hu
fenuessler, 65, nesta cidade
filha de Floriano J.unkes e

de Tereza Hermes Junkes.

Edital 13 ..978 de 31.10.1984
Cópia recebida do Cartório
de Rio dos Cedros, neste

Esta�o .

Osmar Antonio Biernazki e

Aparecida Trisotto.
Ele, brasileiro, solteiro a·

gricultor, natural de Jare,
guá do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente em

Alto Garibaldi, neste distri
to, filho de José Biernazki e
de Maria Giovanella Bier
nazki. Ela,' brasileira, sol
teira" operária, natural de
Rio dos Cedros, neste Esta.
do, domiciliada e residente
em Rio Ada, Rio dos Cedros
neste Estado, filha de Geral
do Trisotto e de Maria Tri
sotto.

Edital 13.979 de 31.10.1984
RaimaJ: Radünz e Marlei Fá.
tima Freiberger. Ele, brasi
leiro, solteiro, balconista,
natural de Jarequé do Sul,
neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Rio Bran
co, 651. nesta cidade, filho
de Heribert Radünz e de
Célia Una Elsa Radünz. Ela
brasileira, solteira, telefo
nista, natural de Jaraquá do
Sul. neste Estado, domici
liada e residente na 'Rua
Irmão Leandro. nesta cida
de, filha de Ovidio Grego-

Presentes finos para todos os gostos e

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

JOALHERIA A PÉROLA.
Em ariexe· a ÖTICA. MODERNA. Visite-nos e

,
'-

� ,-comprove.

Joalher\i,a A Pérola
OTICA "i�ODERNA '.

Rua Reinoldo Rau, 2g�9 - Fone 72-1823

rio Freiberger e de Edite
Fodi Freiberger.
Edital 13.980 de 31.10.1984
Laurentino Ribeiro dos San ..

tOs e Rosani Urban. Ele, bra
sileiro, solteiro, torneiro, na

tural de Jaraguá do Sul, n/
Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Bolívia, 1123
nesta cidade, filho de Fran.
cisco Ribeiro dos Santos e

de Julia Eleuterio dos San
tos. Ela,' brasileira, soltei
ra, do lar natural, de Jara
gúá do Sul, neste Estado do.
miciliada e residente' no

Conjunto COAB. Quadra 02
Lote 04, n.O 65,' nesta cida
de, filha de Curt Urban e

de Lari Fischer Urban.

miciliado e residente em Rio
da Luz II, neste distrito, fi- \

lho de Gerhard Volles e de
Gertrudes, Krehnke Volles.
Ela,·brasileira, solteira, do
lar, natural de Jaraguá do'
Sul, neste Estado, domici
liada e residente em Rio da
Luz III, neste distrito, filha
de Leopoldo A';!gusto Win
kler e de Olga Reinke Win
kler.

Edital 13.981 de 31.10.1984
Mauricio Garcia e Janete
Maria Lorenzi. Ele, brasilei
ro, solteiro, ferramenteiro,

.

. natural de Corupá, neste Es
tado, domiciliado e residen
te nä Rua Henrique Mar
quardt, nesta cidade filho
de Aloisio Leodato G�rcia e
de Maria bias Garcia. Ela,
brasileira, solteira, auxiliar
de escritório, natural de Co
rupá, neste Estado, domici,
liada e residente na Rua
Fritz Vogel, 195, nesta clda- '

de, filha de Esvaldo Lorenzi
e de Amazilda Schiochet Lo
renzi.

Edita113.982 de 31.10.1984
Mario Celio Contin e Dorlí
Grützmacher. Ele, brasileiro'
solteiro, engenheiro, natu-

,

ral de Porto União, neste

Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Ernilio Stein,
57, nesta cidade filho de
Pedro Colin e de' Amabíle
Piazera Contin. Ela, brasílel,
ra, solteira, professore, na

tural de Jaraguá do Sul, n/
Estado, domiciliada e resi
dente na Rua Epitácio Pes
soa,3740, nesta cidade, fi
lha de Ervino Grützmacher
e de Dorotéa Waqenknecht
Grützmacher .

Edital 13.989de 06.11.1984
Lindolfo Krueger e Lucia
Pauli. Ele, brasileiro, soltei
ro, operário, 'natural de Ja

raguá do Sul, neste Estado
domiciliado. e residente em

Rio da Luz II, neste distrito,
filho de Rudolfo Krueger e

de _Ela Marquardt Krueqer.
Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de Massarandu
ba, neste Estado, domlcilla
da e residente na Rua Pro

cópio Gomes de Oliveira, n/
cidade, filha de Isidoro Pau
li e de Maria Alflen Pauli.
Edital 13.990de 06.1lJ984
Willy Ziehlsdorff e Leonora
Pereira, Ele, brasileiro, viú.
va, natural de Corupá, nes

te Estado, domiciliado e re

sidente na Rua João Doubrs,
wa,606, nesta cidade, filho
ele Germano Ziehlsdorff e

de Paulina Ziehlsdorff. Ela,
bràsileira, solteira, do lar,
natural de Luís Alves, neste

Estado, domiciliada e resi
dente na Rua João Doubra
wa,606, nesta cidade, filha
de José Pereira e de Maria
Rosa Pereira.

Edital 13.991 de 06.11.1984
Ruivo Zeh e Helga Spiess '

Ele, brasileiro, solteiro, o

perário, natural de Jaraguá
do' Sul, neste Estado, dom [,

ciliado e residente na Rua
Carlos Eggert,.63/, nesta ci-

,

dade, filho de Artur Zeh e

de Reinilda Pellense Zeh, Ela
brasileira, solteira, operária,
natural de Rio dos Cedros,
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Guilherme
Behling, nesta cidade, filha
de Inço Spiess e de Erminda
Spiess.
Edital 13.992 de 06.11.1984
Wanderlei Coelho e Oeoraci
Alves. Ele, brasileiro, soltei.
ro, operário, natural de Ja
raguá do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente na

Rua Bahia, 189, nesta cida
de, filho de Alfredo João
Coelho e de Leocadia

•

de
Souza Coelho. Ela, brasilei
ra, solteira, operárai natu
ral de Matinhos, Paraná,
domiciliada e

. residente ,na
Rua Bahia, 189, nesta cida
de filha de Alexandre Alves
e de Helena Mendes.

E para que'chegue ao co

nhecimento de todos, man

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

Edital.13.983 de 05,11.1984
Sérgio Luiz Silva Schwartz e

Míriam voigt. Ele, brasilei
ro, solteiro, c,irurgião den
tista, natural de Joinville,
neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Dr. Carlos
Lange,55, em Joinville, n/
Estado, filho de Osmar He.
eias Schwartz e de Maria
Luiza da Conceição Silva
Schwartz. Ela, brasileira,
solteira, estudante, natural
de Jaraguá do Sul, neste

Estado, domiciliada e resi
dente na Rua Epitácio Pes
soa, 342, nesta cidade, filha

"
.

de Werner Ricardo, Voigt e

de Wally Elia Schlup Voigt.
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Estado de Santa Catarina
PODER JUDICIÁRIO

'Comarca de Jaraguá do Sul

EDITAL

O Doutor Sérgio Luiz Rosa de Bem, DO., ,Juiz de Di·
reito da Segunda Vara e Pr�sidente do Tribunal do
Júri da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de S.

Catarina, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital 'yi
rem ou dele conhecimento tiverem, que de conformi
dade com a Legislação Processual Penal em vigor, foi
designado o dia 29 de novembro de 1984, às 13 horas
para a reunião dá Sessão Periódica de Julgamento pe
lo Tribunal do Júri' desta Comarca, sendo que por tan
to foram sorteados os jurados que terão que funcio-
nar na referida sessão abaixo relacionados:

'

1. Guido Gascho, Dentista dustrial
2. Waldemar Schulz, Prof." 15. Alfonso Nagel, Func. Pú-
3. Tibério' Rozza, bancério blico
4. Lauro Stoinski, Professor 16. lIário Krüger, Func. PÚ·
5. EunÍ(.e Klitzke, Prof.a blico
6. Adernar Barte!, Bancério 17. Adalberto Bortolini,
7.° Rolando Jarhke, Contado Professor
8., Venicio Packer: Prof:" 18. Antonio J., Gonçalves,
9. Aldo Mawl, Professor Professor
10. Ivo Vargas, Industrial 19. Renato José ßortclini,
11. Ana B. Buchmann, Pro- Func.: Público

fessore
'

20. Rogério L. Tornazelll,
i 2. Gerhard Reeder, Indos-. Escriturário

dustrial 21. Olga Piazera Maycher,
13. Ivete Lombardi, Prof.s Professors.
14. Paulo Demo" Gerente In-

A todos os quais e cada um per si, se convida pa
ra comparecerem no locai, e hora designados perante o

Tribunal, sob pena de Lei se faltarem.
Faz' saber ainda, que na referida sessão serão sub

metidos ii julgamento os processos preparados à-tempo.
E pera que chegue ao conhecimento de todos

passa-se o presente E_9ital que será afixado no local de
costume e publicado na Imprensa local. Eu, Bruno Win
ter, Escrivão que o datilografei e subscrevi. Dado e

passado nesta cidade e Comarca-de Jaraguá do Sul, aos
I 05.11. 1984. - Sérgio Luiz Rosa de Bem - Juiz de Di
reito da 2a. Vara e Presidente do Tribunal do Júri.

lnias e Supermer
cados Breithaupt

Informam o resultado 'do 3.° sorteio realizado
DIA 31.10.1984

].0 prêmio n.O 18.877:�1 Chevette. "O" km

,�, GIELEAD SIEWERDT,
'

" Rua Bertha Weege, 1208, JS.
2.° prêmio n.O 45.278: 1 Televisor colorido

GILSON NUNES,
Rua Mal. Deodoro, 159 JS.

3.° prêmio n.? 16.623: 1 Refrigerador
I NDS. ARTEFAMA SIA,
BR-280 - S. Sento

4.° prêmio ri." 74.567: 1 Bicícleta BMX
IVO MULLER,
Estr. Braço do Sul, Schroeder.

5°, prêmio n,? 14.158: 1 Máq. Lavar Roupa
'

JOÃO JOSÉ SOARES
Estrada, ,Guamiranga,
Guaramirim/SC.

'

LOJAS E SUPERMERCADOS BRJ;ITHAUPT
Sempre pensando em você.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N.o 1.019/84

Declara Ponto Facultativo o

dia 16 de novembro de 1984.

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

DECRETA:

Ponto Facultativo nas repartições públicas municio

pais, ressalvadas as necessidades de serviço de cada

Secretaria, no dia 16 de novembro de 1984.

Jaraguá do Sul,_06 de novembro d. 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito MuniCipal

IVO KONELL
Secret.o de Admi,nistração e, Finanças

Jomack Com. da Máquinas
Assistência técnlca de máquinas de escritório em geral,
arquivos, cadeiras giratórias, mimiógrafos, relógios de

ponto e cai�registradora.
Rua Barão do Rio Branco, 333 I

Fone 72-1486

CORREIA PEDE
ASFALTAMENTO DA
JARAGUÁ·POMERODE

O deputado Álvaro Cor
reia solicitou ao Governa
dor do Estado, através de
mensagem qUe apresentou'
à Mesa da Assembléia Le

gislativa, dia 31 passado, a '

,

realização de estudos para a

retificação e asfaltamento
da' Serra de Jaraguá do Sul
e a rodovia ligando este

Mwnidpio a Pomerode, lem
brando que essa antiga rej
vindicação tem sido prome
tida por vários qovernos. O

parlaméntar disse que se

justifica plenamente o in-
, vestlmento para a melhoria
da, referida rodovla, já que
hoje se constitui num en

trave ao progresso e ao de
senvolvimento de duas. im
portantes regiões que geram
quase 40% do ICM do Es-;
tado .

'

O deputado Álvaro Cor
reia, ao justificar a propo
sição; lembrou qus já por
duas vezes, em 1975 e 78,
formulou idêntica solleite
ção ao Governo do Estado,
até hoje ,

não atendida. Da
mesma forma, as lideranças
da região têm reivindicado
do Governo essa obra, 'pela
sua importância, já que faz
'a ligação do Vale do Itapo
cu ao Vale do Itajaí, via Po
merode. Mas, assinalou, a

pesar de todos os argumen
tos ,ainda hão se conseguiu
senslbillzar até agora o Ga.
verno do Estado, continuart
do a Serra do Jaraguá, co

mo há dez anos passados,
entravando o progresso da
região.

Nota da Redacão:_ Muito
oportuna a relvindicação do
dep. Álvaro Correia, para o

asfaltamento da rodovia Ja
'raguá-Pomerode. No entan
to, O Gabinete de Imprensa
da Assembléia Legislativa,
no release ao jornal, cita

qUe o parlamentar reivindí
cara também a retificação
da Serra, quando na verda-.
de, a retificação já aconte

ceu, tendo sido concluída
há dois meses, pela Cons
trutora Hayaschi.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESTE ÉO PESSOAL UE.
, ENTENDEDEOVE NICHt··

�

,

.

"QUEM SABEVOCÊ FAZ NEGóCIOCOM ELES?
-, .

'

'

,
'

,,>

T�m cad� vezmais gente passeneo
a no�te a,qul por falta de emprego.'

,o;' Nao vire a cara para o problema.
'f1.. Dê trabalho a mais uma pessoa na sua

: ,;-.,_, empresa. É um bomnegócio.,
'-

v Na verdade, melhor emais importante
que aquele outro overnightque você
conhece, )

\

otUM EMPREGO ANTES
, 'QUE SEJATARDE. �

.

� �,'

$ANTACATARINA Apoio: SISTEMA
�MaPiQUENOs. CODESUUBRDE

-�_.....,:,..;, ,_'.__

,_._ ...- �.�---

.

,,-_ .. "w=r.!

xtingue e altera tributos
•• •

munlClpa�s
As Bancadas feito de cálculo do valor ve

PDS, por propos nal dos imóveis recedastre-
meira, aprovar dos (e não recadastrados)
mana envio de em 1984 e, dá nova classifi-
atletas jaragua

' cação às avenidas e ruas pa-
excelente quart ra lançamento e cobrança
tido nos 24.Os J do IPTU. Outros autorizam
de Santa Catari o' Execútivo a celebrar con

des em Cone vênia com o Senac, para o

com 57 atletas desenvolvimento de ações
raguá do Sul o de formação profissional ao

dalhas, das qua' setor terciário de Jaraguá do'
roo O veread Sul e' concede abono espe-
José Gilberto cial de final de ano equlve-
provado pedid lente a um mês de,vencimen
ções ao Prefeitö tos aos funcionários públl
a relação camp! cos municipais atives e lna-

sas de estudo c tivos (do regime estatutá-
Ia municipalida ria) e, também/ concedendo
ceções, centend subvenção a Arsepum, de Os fatos provam e com-

beneficiário, val e-s 11 milhões, para des- provam que 'o uso correto

pectivo estabele pesas de final de-ano, como do solo' e a utilização de

ensino, isto dos 'compra de cestas de natal técnicas na agricultura au-

de 1983 e 1984, �pre. para os funcionários. mentam substancialmente a

sente. Ademar B inter, E por doação, a Prefeitu- produtividade. Na localida

apresentou duas cações, ',__------------'-------,
um� pe?indo ges do Exe- (" I
cuttvo Junto a C , para 'S' S tcolocação de 9 lu irles no O por
Jerequezlnho, do Victor A nova loja de artigos esportivos da cidade.
Campestrini ao Inde Toda linha de produtos Rainha, Topper. Adidas
pendência, bem O 6 lu- Le Coq Sportiveoutras marcas famosas, além de

minárias nas' ç� da troféus, taças, apitos, meias e tudo mals para a

Casa Comercial lo Fur. prática esportiva.
leril e uma em Verlfiqoé as vantagens do preço e as

e solicitou també facilidades.
são de Obras, a amento SÓ SPORT _ Av. Mal. Deodoro, 790 - Fone 72-2345
e retlficeção da adaGa" J
ribaldi desde o início, ,.----....;.-.--------------
Rua Bertha WeetI, Jaragua ----------------..,--------
zinho, São Pedro, Ribeirão SINDICATO DAS INDOSTRIAS METALORGICAS,

Cacilda, Tifa Rod' ues, Ri� MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICOS DE

beirão das, Pedras, ifa dos JARAGUA DO SUL

Húngaros, Tifa rmano e
CGCMF 83 151 563/0001-08

laterais. ELEiÇÕES SINDICAIS
EDITAL

Ern cumprjmento ao disposto no artigo 70, da por

taria 3.437, de 20 de dezembro de 1974, tornamos pú
blico que a 29 de outubro de 1984 foram eleitos os

componentes dos órgãos de administração e de repre

sentação deste Sindicato, assim discriminados:
PARA A DI RETORIA

Efetivos:
Eggon João da Si Iva
Silvio Ewald
Oswaldo Pereira
PARA O CONSELHO FISCAL

Efetivos: Suplentes:
Gilmar Antônio Moretti Rolf Botho Herrnann

Octaviano Lombardi Manfred Wilhelm Albus

Roberto Raposo de Oliveira
PARA A DELEGACÃO FEDERATIVA

Efetivos:· Suplentes:
Eggon João da Silva ' Silvio Ewald

Wilson Kohlbach Adhemar H. de Oliveira
Furtado

Os componentes dos aludidos órgãos serão empos

sados no próximo dia 27 de dezembro, às 20 horas.

Jaraguá do Sul, 06 de novembro de 1984.
EGGON JOÃO ßA SILVA

ra adquirirá imóvel de ....
1.752m2 da Comunidade Ca.

tólica Santa Luzia, destina
do à construção de um pré,
dio do pré-escolar e 1.° gr,
no próximo ano, localizado
roa lateral da Estrada Muni

cipal Ribeirão Grande.

Acaresc mos

tra produção
de lavoura
, .

tecmca

PROJETOS
Pelo menos uma dúzia de

projetos-de- lei, origem
governamental, de natureza
diversa, entraram m trami

tação, esta seman�. Dentre
eles, o que extif!.�alt�ra
e cria tributos e flíquotas,
objetivando minimizar
segundo a m e ",,- a

carga tributária qfe recai
sobre o contribuinte e der
rocar taxas exorbitantes e

introduzir outras para de
term inados serviços. Apro
vado o projeto e sancionada
a lei, ficarão extintas as ta

xas de aprovação de ante

projetos de urbanização, de
I icença para execução final
de urbanização" de licença
de demolição e de licença
pare reforma de prédios e,

ainda, ficarão reduzidas as

alíquotas da taxe de remo- Presidente
IÇ�O de lixo resigualj,norgâ- ,_-------------------------
ruco e a taxa d�ce" a de __ •

construções re.nc • uni DR. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA·
familiares, para USO próprio ANGIOLOGIA CUNICA E CIRURGIA VASCULAR
em área até 70m2. Doençes da circulação, varizes, arter,ioesclerose,
Três projetos dizem res trqmbose, embolia, erisipel,a, flebite,

peito a cobrança do lrnpos- hemorróida, etc.
to Predial .e Territorial Ur- Rua Guilherme Weege, n," 34 - 1.° andar

bano, em 1985. Fixam Fone 72-2500.- Jaragllá do Sul - SC.

I r ulas

Suplentes:
Lotário Fernando Fendrich
Adelino Hornburg I

Chuvas prejudicam Finados
Uma chuva forte, logo às

-------------------
8h30min da manhã de sex

ta-feira, dia 2, molhou mui.
ta gente que foi cedo ao ce

mitério municipal levar fio
res e acender velas para pa
rentes e amigos falecidos e

para assistir a missa que se

ria realizada no local, poste
rionnente transferida paraJ
a Igreja Matdz São Sebay
tião. Sem lugar para se abri

gar, homens, mulheres e cri,

anças, de todas as, idades,
ficaram completamente en.

charcados, quando lotavam'
os cemitérios de Jaraguá,do
Sul. Apesar das chuvas, o
movimento foi grande nos

- EDITAL -

AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No-

tas e Oficial' de Protestos de Títulos da Comarca de Ja

raguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da lei, etc.
, Faz saber a todos quantos este edital virem que

se acham neste Cartório para protestos os títulos contra:·

AVELINO WOLF, Estrada Pedra de Amolar, s/n, Corupá.
ARNO MUELLER, Rua Otto Hilbrecht, s/n, Corupá. A�E_
MIR BATISTA, Rua Walter Marquardt, s/n, nesta. AR.

LINDO HORNBURG, Rua 19, s/n, nesta. ELMO MATHIAS
Estrada Rio Cerro I, s/n, nesta. FOTO STODIO DIARY

LTDA,,�Rua Mal. Floriano Peixoto, .103, nesta. IND, E

COM. DE MALHAS MARIALVA LTDA.,_ Rua CaP.' Dágo,
berto Pádua, 1185, nesta. JOSEANE MARIA. PEREIRA
DE LIMA, Rua Gumercindo da Silva, nesta. JOSÉ ,MON_
TJ;IRO FILHO, Rua Senador Sçhroeder, nesta. JOÃO BA.·

TISTA VIANEI Cardoso, Edifício Relojoaria Pérola, ,'Rua
Reinoldo Rau, nesta. LUIZ MARCOS FAGUNDES, Estra.

da Santa Luzia, sin, nesta. MARIO SCHUMACKER, Av.

Mal. Deodoro, 158, nesta. MARIO ENGELMANN, Estra

da Bananal do Sul, s/n, Guaramirim. MARCEU FINTA,
Rua Pedra de Amolar, s/n, Corupá. NIVALDO SCH�

WARTZ, Rua Três Rios do Norte, s/n, nesta. ROLANDO
WERMEISTER, Estrada Santa Luzia,sln, nesta. ROMIL_
DA CLARA LEMOS, Rua Guilherme Wackerhagen, nesta.
SUELI REGINA REINHOLD, Av. Mal. Deodoro, 615"ne!.

cemitérios.

de de Ribeirão das Pedras,
interior de Jaraguá do Sul,
o agricultor Álido Oldem
burg (produtor modelo 84)
possui um bananal de 6.500

pés, numa área de 14 mor.

gas, de terreno plano e mor

roo Nesta propriedade; a _A,

caresc faz acompanhamento,
e orientação da lavoura,
que utiliza os meios técni
cos recomendados pela ex·

tensãôrural, como espaça
mento correto, desbaste, a,

dubação, controle da broca,
controle do mal de sigato
ka e outros, onde se obser

va que a produção controla-
da apresentou excelentes re '

.

sultados.
O acompanhamento é rea-

lizado pelo técnico Dejair
Pereira, da Acaresc, que
mostra a produção, na área,
de 130.380 quilos de bana

na, ou seja, 37,380 quilos
por hectare (4, margas),
quando o rendimento mé-
dio do município é de 10 a Escritório: Rua Reinoldo Rau, 86 - Edifício Mário, Ta-

15 toneladas/he<::tare. O pe- vares, Sala 3 - 1.0 andar: Contactos: Fones 72-0593

so médio por cacho colhido (residência) - Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

foi de 22,68 quilos e dos --------------------
6.500 pés de banana, 5.948,
ou seja, 91,5%, produziram -----------------------------
cachos, no período de no,

vembro/83 a outubro/84,
O resultado·é excelente e

o lucro compensador com o

aumento da produtividade
_ acentua Dejair - ao des
tacar a importância do 'em

prego de técnicas, não ape.
nas no cultivo de bananas,
mas também de milho, ar

roz, gado leiteiro e outros.

ta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por'
íntérmédlo do presente edital para que os mesmos com-.

pereçam 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 na forma da lei, etc.

'

nsl Jaraguá do Sul, 08 de novembro de 1984.

Aurea Müller Grubba - Tabeliã Designada de Notas e ou
dai de Protestos de Títulos da Comarca de J. do Sul

TOPÓGRAFO
INGO JOÂO BENKENDORF

Desmembramentos e medições de

terrenos em geral

,Pamploila
Auto Peças Ltda.

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

Rua Reinaldo Rau, 606 - Fone 72-2399 (comi) e

72-2826 (res.) - Jaraguá da Sul - SC.

NA
MENEGOTTI VEfCUL.OS VOCÊ COMPRA PARÂLAMAS
ORIGINAIS VOLKSWAGEN POR PREÇOS REDUZIDOS

EM ATÉ 40%.

É SÓ ESTE MÊS· APROV EJTE!

.�.Menegotti .

Veículos &.,A. \.

Revendedor autorizado Volkswa.gen para Jaraguá do Sul e Região
A REVENDA SORRISO 1,-----------------------------�--------------�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Já por mars de uma vez

abordam� aspectos da he
rança do comendador Faus
tino Correa, que se- espalha
pelos Estados' do Sul e Re

públicas vizinhas.
Novamente volta à tona

em que a autoridade [udi
ciárià se manifesta, fechan
do mais um "round" nessa
lon.ga novela que pretende
a partilha de uma incal
curavel herança entre mi
lhares de heroeiros .-

Lenda I Folclore? üu len
da que virou tolclore? on
de há fumaça, há fogo!
O mais longo (mais de

um século) e .mals volumo
so '1 mil 331 volumes e

.23 mil páginas) processo
na justiça brasileira e que
$,e refere à trilionária heran-,
ça do Comendador Fausti
no Correa 'foi definitlva
mente encerrado pelo vice.'
presidente do Trlbunal de
Justiça do Estado dó Rio
Grande do Sul, Desernbar-"
gador Bonorino Butelli, ao,
rejeitar pedidos de recur

sos extraor'dinários . ao Su

premo Tribunal Federal.

Contudo, os. advogados
dos 20 mil pretendentes de
toda a América do Sul pro
metem prosseguir o c.aso.·
Em novembro pedirão um

novo processo' de partilha,
pelo menos; das duas áreas
oficialmente registradas em

Pelotas como parte da he
rança. Paralelamente, co

meçou á '''corrida'' para ha
bilitação dos herdeiros aos'

bens
.

do comendador no U

ruguai, já oficialmente aber
ta pela justiça daquele país
e que incluem mais de 100
mil hectares de terras.

Pela decisão do Desem
bargador Butelli, nenhuma
das sete petições de advo
gados satisfaz as exigências
legais, como conflito de ju
risprudência ou violação de
dispositivo de lei, que jus
tificassem um recurso

.

ex

traordlnérlo ao STF: As

petições eram centra as dê
cisões do juiz Carlos Len
giert e.vdepols, da 4a. Câ
mara Cível, que entenderam'
de arquivar o longo proces
so por inexistência de bens,
embora os herdeiros digam
o contrário.

Como os advogados
.

não

impetraram agravo de ins

trumento contra a decisão

Política, Políticos, Folclore & Cia.
dc Desembargador Butell i
em tempo hábil, o proces
so transitou em julgado e

foi definltivamente arqui
vado, Os mais de mil volu
mes serão levados de volta
ao foro de Rio Grande pro
vavelmente num caminhão,.
segundo informou o asses

sor de imprensa do trlbu
nal, 'Luís Noeli ,

Os herdeiros aleqarn.exis
tir 62 prédios e imóveis em

.

Rio Grande e Pelotas e mi
lhares de hectares em todo
interior gaúcho, entre ou

tros bens. O processo tra

mitou durante mais de um

século por diversas peculia
ridades: sem filhos, o co

mendador, morto em 1873
(três anos antes da funda
ção de Jeragué do Sul, pelo
Cél. Emílio Carlos Jourdan )
considerou herdeiros os so

uririhos (es filhos dos seus

sete irmãos) que, entretan

to, só poderiam tomar pos
se dos bens na quarta gera
ção. Nesse meio tempe, os

três prlmeiros inventarian
tes foram acusados de des
vio de Itens, Houve deci
sões judiciais' conflitantes,
como a de 1891 (que pre
cederam a revolução fede
r�lista de 193) que anulou a

partilHa, mas a decisão. de

sapareceu. O processo foi
reaberto várias vezes, a úl
tlma após a -leqallzeção de
uma área no Banhado do
Taim (amp.liada depois pa
'ra 29 mil hectares), pri-
meira estação ecológica do
País,' da Secretaria Especial
de Meio Ambiente após de-

,

sapropriação pelo Governo

Federal.' qUe ainda não pa
gou indenização.

Essa é uma das duas á
reas - a outra é um imó
vel em Pelotas � registra
da como parte da herança
no registro de imóvéis de
Rio Grande e Pelotas, cu ja
partilha entre herdeiros se

rá pedida em novembro,
num novo processo a ser

'aberto, como anunciou a I

advogada Alda Almeida dos
Santos, de Pelotas.

Ela também faz habilita
ções, junto com' o advoga-

• do uruguaio Bernardo Del

"

'ClínicadeOlhosJaragllá
I

DR. WALTER CORAL
.

'OFTALMOLOGISTA

Atendim.�J1t�: Za. 4a. e 6a. feiras, das 8-12h e
'das 14-20h. Atende-se também com hora marcada.
Rúa Guilherme Weege,72 (próxlmc ao Cefé Bauer)

j Telefone: 72-1368.
,Anexo, a Clínica Coral d, 'Odont()logia,

Campo, dos herdeiros a�s
bens no Uruguai que inclu
em mais de 100 mil hecte-.

.

res, entre .os quais a Fazen
da Tacuarembo (da herança
de João Goulart) e uma fa
zenda do ex-Presidente do
Uruguai Juan Maria Borda-

. berry. Cerca de duas mil
pessoas estão se habilitan

,

do, cujo prazo termina no

,final deste mês e deverá o

correr uma "corrida" de
herdeiros a Montevidéu, co

mo ocorreu no Brasil.
-0-

Enquanto os herdeiros do
Comendador Faustino Cor
rea querem adquirir a "saú
de" recebendo parte da tri
lionária fortuna, a indústria
farmacêutica do país fabri
ca remédios para a' saúde
do brasileiro, e, às vezes, o

dito cujo até fica mais do
ente, ainda. E a indústria
brasileira fica numa propor
ção de uma empresa nacio
nal' para vinte e três estran

gei ras. Quer dizer: 77% da
indústria farmacêutica está
em mãos estrangeiras, Quem
afirma isso é a ABIF.t.R +r:

Associação Brasiléira da In
dústria Farmacêutica.

Dos 23 maiores laborató
rlos instalados no Br-asil,
respondem por cerca .de 50

por cento do faturamento e,

nesses, se insere uma bra-.
sllelra . Dez são norte-ame
ricanos, 4 alemães, 4 sui

ços, 2 franceses, um espa
nhol 'e um' holandês, E pe
los preços .que estão os re

médios, calculados geral
mente em moeda estrangei
ra, eles alcançam lucros má-

ximos em prazos mínimos.

Para conseguir ISSO,' os

monopól ios não hesitam em

lançar um produto aparen
temente novo para escapar
aos controles de preços de
terminados peto CIP. A
crescentam apenes , um ele
mento insignificante na .för
mula do remédio tornado
"obsoleto" e apresentam-
110 como grande novidade.'

Graças a essas manobras
existem nas prateleiras 28
mil remédios à venda no

Bras(1 quando, segundo' a

OMS - Organlzação Mun
dial de Saúde, apenas 208
remédios seriam essenciais
para atender os problemas
de saúde de um pa-ís em

nível de desenvolvimento.
.

Sem querermos plagiar o

Jô Soares, em Viva o Gor
do! _;_ no populári--, 'o en

godo é crime de lesa-pátria.

31BESC Q

oBANCOTOlAL�

i.
i
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.
RELOJOARIA AVENIDA

As mais finas sugestões para presentes,
jóias, relógi'os, violões, troféus,

medalhas e artigos de prataria estão n?

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas
-------

FUNILARIA JARAGUA LTOA.

Calhas para todas as finalidades.

Agora também aquecedores a

energia solar.

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO

Relóglós, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos' 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

CINOERELA. Vista-ce bem com a

moda outono-inverno da
CINOERELA

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

.

------�---

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

Consu I te-nos!

Rua Joinville, 1.016 - Telefone 72-1101

SHARP. e DISMAC
Venda e assistência técnica autorizada de calculadoras

eletrônicas pera Jaraguá e região.
COMERCIAL FLORIANI

Oficina de máquinas de escritório em geral.
Rua Venâncio da Silva Porto, 353 - .ao lado da Weg-I

Telefone 72-1492

'-.�':.' -

\

CONF'IR/\ /\. HISTÔRJA.q

... HÁ 44 ANOS

Barão�de Itapocu

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

tem' longa prática no assunto. Profissiena is especializados examinam os problemas
com profundidade e acompanham os assuntos com ética e seriedade. N.ão custa

consultar. Telefones (000-0482) 22-9874 Oll 23-Q804, chamando por Victor, ou

por intermédio do fone local 72-0091.

---" Retornamos ao pedaço do "Cor_
reio do Povo" do finado Richard Grimm:
O "Correio" Social traz�a o que se deno
minava de CHRONIQUETA, dizendo: "0
nosso "Correio" entra hoje no seu, XXII
anno 'de publicidade. Você, minha amiga,
que todas as semanas, aos sabbados, Jê,
na varanda do seu bungalow; o seu jor
nal, terá hoje um sorriso de intensa sa

tisfação ao receber este numero de anni
versario, e ha de pensar de certo que,
afinal, a etap,a vencida representa algu
ma cousa pela somma de vontade e tra

balho, para um jornal. do interior, que
não conta com auxilios faceis e largas
edições rendosas. É assim mesmo. Ha de
ser sempre assim. Mas não se preocupe.
Receba hoje, como sempre aeenteee aos

sabbados, com o mais lindo dos seus

serrlses, este numero de anniversario que
dará, estou certo, uma nota mais espiri
tual á varanda do seu búngalow. E man

de-me duas dhalias brancas, duas, so! -
do seu jardim, e 9osta� desta chronique
ta de secção soç_ial. Beija lhe as finas
mãos de fidalga, muito respeitosamente,
ó GIL VAZ". Hum, como eram perfuma
das as mensagens pel� . assinalação da
maioridade do "Correjo do Povo".

_:_ Pela Lei Municipal n.O 22, ficava
isento do imposto de Indústria e Profis
são, a fábrica têxtil pelo processo de re

tilênia de propriedade de Walter Weller,
durante cinco anos. Iniciava-s. o processo
de industrialização do mumerpre, através
de incentivos fiscais. E deu no que é
hoje.

'�--------------
..-,,----------�--�<�:,�p;,.

... HÁ 40 ANOS

- O Presidente da República confe-
.

ria ao general Olimpio Falconiere da
Cunha, ilustre catarinense servindo no

Corpo Expedicionário Brasileiro, a meda
lha militar de ouro e passadeira, pelos
relevantes serviços prestados ao Exército
Nacional. Aliás, é bom lembrar que dia
8 do' corrente o Capitão Ferdinando Pis
ke lançou o seu livro, um diário de guer
ra, com o título ANOTAÇÕES DO "FRONT"
ITALIANO, contando com rara· felicidade
o que viveu como integrante da FEB -

Força Expedicionária Brasileira, nes cam

pos de batalha da Eur_opa. A aquisição
deste livro permite guardar para todo o

sempre uma fase trágica na vida dos bra
sileiros e as experiências que cada um de
nós colheu com a ,brutalidade de uma

guerra.

HÁ 30 ANOS

- Ney Franco, es�rivão, expedia a

viso à Praça e a quem interessar . pudes
se, que se encontrava em andamento no

seu cartérjc o processo de habilitação de
crédito na falência da firma Comércio e

Indústria Garibaldi Ltda., requerida peTa
Comercial R. Grossenbacher SIA., todo no

prazo de 10 dias.

Partia de Madrí para Buenos Ai
res, o antigo coronel das "55" nazistas,
O.tto Skorzeny, oficial que, descendo em

1943 em paraquedas na prisão italiana do
Gran Sasso, libertou Mussolini, compa
nheiro fascista do ditador nazista Hitler,
que nela fora encarcerado, após a sua

queda.

... HÁ 20 ANOS

O vereador Loreno Marcatto re

queria expe�ição de ofício à' firma Ger
mano Stein S.A., pela instituição do con

curso "Vamos dar um cognome à Jara

guá do Sul".

- O vereador Alberto Moretti soli
citava substituição de luminárias em vias

públicas de Retorcida, hoje.. Nereu Ramos.
- O vereador Eugênio Victor Sch

möckel apresentava projeto de lei, deno
minando uma das ruas centrais de Jan

guá, de "25 de Julho", de homenagem
aos imigrantes e de fixação da data da

fundação de Jaraguá do Sul, no ano de
1876.

- O plenário aprovava expedição d•

telegrama à 'Câmara Federal e Senado, a

pelando para a não el�vação do I�posto
de Consumo, assunto em que intervieram
es vereadores João Lúcio da Costa • Al
do Prada.

HÁ 10 ANOS

- Gamberini "expert" em não dar
"uma bola fora" aos turistas brasileiros,
encerrava a secção de "boas maneiras",
falando sobre os hábitos da GRECIA:
"Quando for convidado para ir a algum
lugar, atrase pelo menos uns quinze mi

nutos, principalmente se se tratar de um

almoço. E não se esqueça de que na Gré
cia, sim significa não e não significa sim.
"Sim" grego pronuncia-se "ne", o que se

confirma balançando a cabeça, da esquer
da para.a direita e vice-versa. A pior
"gaffe" que você pode cometer é indicar
o número cinco abrindo a mão na cara

de seu companheiro grego - é sinal da
maldição. Evite falar em turcos e comu

nistas - os gregos os odeiam. E se al
guém cO'1vidá.lo para jantar, isso signifi
ca que ele irá buscá-lo por volta das 10
horas".
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Emmendoerfer Comércio de -Veículos Ltda,
Av. M.". Deodoro, 557 - Fone., 72-0655, 72·0060 • 72-0969 - Jaraguii do Sul.

COMPRE OMA HONDA EM MOTO SCHROEDER E ECONOMIZE GASOLINA E 01- .

NHEIRO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS 'DE PAGAMENTOS .E Â NOSSA LINHA DE
PRODUTOS. TEMOS TAMBÉM À VENDA MOTOS USADAS.

.

.

- - _;__.... 'Revended'or Autorizado

LAroíiD�� . RONDA
llil@�� J

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

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

FarmácIa' Paraná'
Administreda por proflssionals farmacêuticas formadas, com 10 anos de experiên
cia, sob a dlreção.de Neila Maria da Silva- CRF-1402jSC, 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.jSC.

.

-- _;

""\
JARDIM SÃO LUIZ

Conheça os nossos planos de pagamento e compre o seu lote no
JARDIM SÃO LUIZ a Sua opção de morar bem.

Empreend. Imobiliários
M arcatto ltda.

Creci 093 - 11.a· Região

Fones 72-1136 e 72-1411 - Jaraguá do Sul - SC.Av. Mal. Deodoro, 1.179

� 1 .�

DEUTSCHE ECKE
NOCH NIE DAGEWESENES WARTET AUF U�S

(II )
Zu Goethés Zeiten lebten die MenscheA nur halb so

lange als heute. Kindbettfieber, Kinderkrankheiten, gesun
dheitsschaedigende Lebensumstaende und vieles andere
Hessen die Menschen fruehzeitig und schwer erkranken,
vorzeitig dahinsinken. Dank der fortschreitenden aerztli
chen und hygienischen Erkenntnisse und Errungenschat-.
ten vollzog sich im Verlauf des letzten Jahrhunderts ein
lapidarer Umschwung. .

'

Die Tatsache des noch bestehenden Mlssverhaerltnis
ses zwischen unserer irdischen Aufgabe und' der relativen
Kuerze der Lebensauer zu ihrer Erfuellung einerseits und
die so ganz andererseits scheint wie erwahnt zu beweisen,
dass der Mensch von Natur aus nicht nur zu einem we

sentlich laengeren Leben bestimmt ist, sondern auch zu

viel groesserer Freiheit und der Moeglichkeit, die weah
rendo seiner Lebenspanne auftretenden Schwierigkeiten, die
Hemmungen zu erkennen, die Wege zu ihrer Aufhebung
zu erforschen und durch die daraus gewonnenen Schluss

folgerungen sich befcehigt zu sehen, alle diese Hindernis
se zu ueberrennen.

Die fortschreitende Evolution, in der wir uns stau

nend und bewundernd befinden, wird sich diesem Ziele
mehr und mehr naehern, Monat fuer Monat werden Neu

entdeckurrçen auf allen Gebieten mensch I ichen Forschans
bekannt. Das ist das Faszinierende unseres einzigartigen
Zeitalters, dass wir in kurzen� Abstaenden immer wieder
neuen

. Ueberrâschungen gegenueberstelien, Wirklichkeiten
ins Antlitz blicken, die- wir vor Jahresfrist nicht im ent
ferntesten zu ertraeurnen wagten. Und jeder unter uns

Heutigen vermaq, sofern. er der Traegheit des Geistes als
auch des Fleisches kuehn die Stirne bietet, lebendig an

ali dem Neuen teilzunehmen, zu beobachten, zu lernen, zu'
erkennen und daraus zu gewinnen .

··Gewiss werden die Beschwerden des Alters niemals
voellig aufgehoben werden koennen, doch vieles mag ver

huetet werden, wen aus errungener Erkenntnis der ein
zelne Mensch seine Lebenshaltung fruehzeitig auf die Ge
setze der stofflichen Welt einzustellen gewfiit ist.

Erfasst uns doch einmal eine Krankheit - jede Er
krankung gehoerte in die Haende des Arztes -, so ist dies
keit Grund zu Beaengstigúngen. Positive Einsstellung zu

den aerztlichen Bemuehungen und der Glaube, dass auch
•

eine Erkrankúng ihr' Gutes haben und durch Fieber, durch
Ausscheidungsund Entgiftungsmassnahmen und anderes
mehr eine erhoehte Gesundheit und damit eine Spanne
Lebensverlaegerung zur Fólge haben kann, vermag Berge
zu versetzen.

.
,

Die Couésche Formel: "Es geht mir Tag fuer Tag in
jeder Hinsicht immer besser und besser", ist von zeitlo
ser Gueltigkeit und Erfolgswirkung . Man erreicht sie,
wenn man mit diesem Suggestivsatz mehrmals tàeglich
in der. Stille und in voelliger seelischer Gelassenheit in
L neingeschraenkter Ileberzeuqunq sei ner . hei I bríngen'den
Auswirkung jene uns innewohnenden goettlich-geistigen
Kraefte anspricht, die immer bereit sind, uns beizuste
hen, sobald wir den Kontakt mit ihnen hergestellt haben.
(Tolstoi)

FOTO LOSS
Brindes ria revelação de seus _ filmes

Você escolhe: blusão de .nylon, bolsa térmica,
máquinas' fótográficas, luvas ou posters.

Só o LOSS q.ue dá presentes.

---------------------------,-------------'

Miromaq Equipamen
tos pl Escrítõrio Ldta,
Máquinas de escrever Facit-Olivetti, Calculadoras 'Fach,
Sharp e Dismac, Móveis Estil e Imalasa, Móveis de aço
Mojiano e Pandin. Assistência técnica e equipe de ven

dedores. Consulte-nos!
Filial: Rua Preso Epitácio Pessoa, 723 - Fone 72-1398,
em Jaraguá e Matriz na Av·, D. Pedro II, n.O .166

São Bento do Sul - SC.
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AS MOTOS VOLTAM A RON
CAR EM JARAGUÁ - A Federação
Catarinense de Motociclismo e o
Jaraguá Motor Clube promovem
dias 10 e 11 (hoje e. amanhã), e

tapa do Campeonato Catarinense
de Velocidade, no Motódromo Ge
túlio Barreto da Silva, em 'Nereu
Ramos. Neste sábado, a pista esta
tará livre pera treinamentos, e às

23h,. no local, funcionará a boate.
Domingo, às 10h30, competições
com máquinas até 125 cllindredas,
11 h30 até 180ec, 14h30 força livre
,nacional e 15h30 força livre espe-'
cial. A presidente do JMC, Janete
Miriam Piske, alerta os pilotos
que as inscrições serão feitas hoje
na portaria, a partir das 13 horas
e dom,ingo, na entrada da boate,
até uma hora, antes da primeira
largada. ,

I Janete informou também que
em reunião realizada dia 30 passa
do, as diretorias do Jaregué Motor
Clube e Motódromo Getúlio Barre
to da Silva, foi instituído, concurso
pera escolha do novo nome do

, mctódrorno, que deverá englobar o

automobilismo e o motociclismo,
haja vista que no local fài cons

trúída a pista de automobilismo,
que será inaugurada no dia 02 de
dezembro, quando espera-se a pre
sença de público superior a 10 mil
pessoas. O vencedor. receberá um

título de sóclo-patrlmonlal do JMC
e as sugestões poderão ser envi-a
das a Caixa Postal 138, Jaraguá do
Sul, contendo nome, endereço e te
lefone para contacto do remetente;

E afora a etapa do Estadual de
"Velocidade deste final-de-semana
em Jaraguá do Sul, o calendário da
Federação prevê duas outras, em

Rodeio e em Joaçaba. \
URBANO FINALISTA DO ESTA

DUAL DE FUTSAl - Uma' vitória,
maiúscula de 2xl sobre .o Acadêmi
cos, da cidade de Descanso, no O
este Catarinense, sábado último,
deu a Cerealista Urbano a condi
ção de finalista do Campeonato Ca
tarincnse de Futebol de Salão-Adul- .

to. A Urbano foi a Descanso e

trouxe a classificação, graças aos

gols de Alcir e Carlito, no seçun-
, .do tempo, após estar, perdendo,
não tomando conhecimento do po
derio do adversário e da imensa
torcida que; lotou o ginásio de' es�

portes de Descanso. Moisés, Alcir,
Malica, Carlito e Dôde, depois Ti

nha, formaram o quinteto jaragua-
, ense, quê volta à quadra esta noi-'
te, para enfrentar em Videira a

poderosa e milionária equipe da
Perdigão. Oito equipes passaram à
fase final do certame estadual de
futsal: Besc (J_oinville), Cerealista
Urbano (Jaraguá), Perdigão (Videi
ra), Cruzeiro (Joeçaba}, União (Cri
ciúrne ) e Tipso (Itajaí), além de
outra, sorteada entre as desclassifi
cadas. Na chave da Urbano estão
Perdigão, Cruzeiro e União e pelo
que ficou estabelecido no último
Arbitral, a equipe jaraguaense jo
garia fora contra Perdigão e Cru
zeiro e, em casa, diante da União,
porém, no início da semana havia
movimento para alterar tal disposi
ção de joços .

E como existem nesta fase 2 '

chaves, de cada qual sairão os 2

primeiros colocados, que jogarão
cruzado. Os vencedores disputa
rão o título, em duas par,tidas.

ARWEG PROMOVE TORNEIO
DE BATEI RAS DIA 25 - Em' tor
no de trinta equipes já estão ins-'
critas pára o Torneio Interno de
Bateiras da Associação Recreativa
Weg, que acontecerä no dia 25 de
novembro. Â largada der-se-ä aos

fundos da Associação Atlética Ko
hlbach, no Rio Itapocu e chegada
em Guatamirim, imediações da re

presa do DNOS. São cerca de 14

quilômetros e a competlção é iné
dita, devendo reunir milhares de
pessoas nas margens do rlo para
assistirem a passagem dos batei
ras, cujos melhores colocados se

rão prerniadbs ,

Por+outro lado, domingo, em

Joinville, pela sétima etapa do Cam-

,rPeonato Norte'Catarinense de Ci

clismo, a Arweg consolidou o titu
lo da temporada, Na categoria
principal, Sílvio Ewald foi o 2.°

colocado, Claudius Krüger o 3.° e

Wanderlei Zocatelli o 9.° colocado,
ao passo que Waldir Hornburg, na

'

categoria novatos, foi o 3.° classi
ficado.' Com estes resultados, na

categoria principal, a Arweg pas
sou a somar 136 pontos, confir
mando sua liderança e o título, ao'
passo que individualmente, Sílvio
'Ewald 'é o campeão, com 66 pon-
tos, contra 36 do 2.° colocado. E
vandro Rodrigues, de Joinville.
Neste. domingo, mais uma etapa
Campeonato.

BONS JOGOS MOVIMENTAM
BASQUETE E VOlEI - A Liga Re-

. .gianal de Volibol e Basquetebol
desenvolve com sucesso os cam

peonatos da categoria, com bons
jogos. No valei feminino, dia 31
Kohl bach 2x 1 ,Arw'eg, A--GV-- 2xO
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Lombardi e Malwee Ix2 Doze; no

sábado, dia 3, AABB 2xl Arweg
no valei feminino e Menegotti 26x
35 Veteranos e Apevi 11 x22 Ar
rnalwee, .no basquete; e terça-feira,
dia 5, 1'10 volibol F, Wiest lx2 Ko
hlbach e no masculino, WieSt 2xO
Fabril, Lombardi Ox2 Ki-Kaska e

�GV 2xO Kohlbach . Na qu-arta-fei
ra, no valei feminino, jogaram AA
BB x Kohlbach, Raio X x Lombar
di e Wiest x Arweg. Os certames

de volibol e basquetebol têm con

tinuidadeneste sábado, na Armal
wee, a partir das 14h; Arweg x Fa
bril (VM), Raio X x Malwee (VFl,
Menegotti X Armalwee, Veteranos
x Apevi ,e Gráfica x Wiest (bas
quete). Na segunda-feira, na Me
negotti, jogarão a partir das 19h30
Doze x AGV, Lombardi x Malwee
(VF) e Arrnelwee x Wiest (VM) e

dia 14, quarta-feira, na Arweg, 19h
'30, Malwee X AGV, DOze x Raio X
(VF) e Menegotti x Apevi (basque
tebol) .

duas-rodadas para o término des-
ta fase: Malwee x Fantman, Ollpê

-

x Conf. Neusa, Asa Negra x União
Nagel, L_oni-Mar x União Arsepum,
Emmendörfer x Weg Máquinas e,
ainda, Brahverde x Pingu�I.w"Costa
e Silva x Portuguesa, Zonta x Ind.
Reunidas B e Caif x ComI. Jara
guá.

CEVAl PROMOVEU JOGOS
EM SÃO, FRANCISCO - Cerca de
1.200 atletas participaram no fi
nal-de-semana passado, dos 9.° Jo

gas Ceval/Seara 1984, em S. Fran
cisco do Sul, com a presençe..de
delegações de São Francisco. Seara

Itapiranga, Xanxerê, Jaraguá __..do ,

Sul, Chapecó, Campos Novos, Gas

pa� São Miguel dõ Oeste, Rio de
Janeiro, Pelotas, Rio Grande, Pal
meiras das Missões e Cotia, de
São Paulo . Todos os anos a Ceval
Seara realiza em uma cidade onde
exista uma unidade dr) grupo em

presarial uma competição que con

grega funcionários e colaboradores.
Foram 14 rnodalldedes esportivas'
disputadas e segundo o Sr. Ade
rnar Frederico Duwe, diretor da
unidade da Seara I ndustrial de Já

raguá do, Sul, esta cidade esteve re.

presentada pela, primeira vez nos

Jogos, com uma' delegação de cer
ca de' 70 pessoas, ganhando uma

medalha. A campeã geral da com

petição foi a unidade de Xanxerê,
do Oeste Catarinense.

PElADÃO: FINAI: DA FASE DE'
CLASSIFICAÇÃO � Está chegando
ao final a fase de classificação do
2.° Campeonato 'Aberto Municipal
de Futebol de Salão - Peladão,
da Liga Jaraguaense de Futebol de
Salão/Divisão Municipal de Espor-_

teso 1 rodada, apenas (13.,a)foi reali-'
zada no final-de-semana passado,

. sábado: Olimpicus 8x6 Celesc, Pin

guim 2xO Coneza, Gráfica Avenida
6x5 Artelaje, Mirtes 3xO América,
Rolinhas OxW 'Corlnthlans e Novo
Horizonte OxW Fluminense. Ontem
à noite, no "Artur Müller", aconte

ceu a 14a. rodada e faltam ainda

BOCHA SESIANO FEMININO
NA A.R. WIEST _. Nas canchas da'

.Ó» A. R. Wiest, a partir das 15 horas,
será disputado em três rodadas, o

Campeonato Sesiano de Bocha Fe-
minina. Jogarão João Wiest X

Malwee, Kohlbach x Menegotti,
João Wiest x Menegotti, Malwee x

Kohlbach, João Wiest x Kohlbach
e M�negottj' x Malwee, saindo daí
a campeã. No naipe masculino,
esta semana duas rodadas' foram
realizadas e no dia 13, terça-fei
ra, vai ser encerrada a fase de
classificação, .quando conhecer-se
ão campeões e vice das Chaves
"À" e "B", Jogam terça-feira Mal
wee x Kohlbach, Reunidas x Lom

bardi, Bombeiros x João Wiest,
Gráfica x Celesc. O .encerramento
está prev-isto para o dia 14, tam

bém na A. R. Wiest: l ." lugar Cha
ve A x 2.° da Chave .B, 1.0 da B X

2.° da A, defrontando-sé posterior
mente os perdedores em disputa
do terceiro lugar e es- vencedores
disputarão o título. Após haverá
a premieção .

..

PRIMEIRONA NÃO TEVE RO
DADA ,DOMINGO. MAS CONTINUA
- 6 mau ternpo reinánte no do

mingo, impediu a realização da 1 a.
rodada do returno' do Campeona-.
to da 1 a. Divisão,' que ficou trens

ferida para este. domingo, quando
jogarã\o no Estádio Eurico Duwe,
Cruz de Malta x Estrella e no' Es.
tádio do Botafóqo, Rio Cerro x Bo

tafoqo . A segunda rodada marca
para os jogos Cruz de Malta x Rio'
Cerro e Botafogo x Estrella e a

última, Estrella x Rio Cerro e Bo

tafogo x Cruz de Malta.

NOTAS ESPORTIVAS FINAIS
A Sociedade' Recreativa Alvora

rada, realiza na tarde dj:lste'sába
do, assembléia dos sóclos-proprie
tários, pára análise da compra de
um imóvel, para que sirva para a

construção de um campo de fute
bol, cancha de futebol de salão e,
futuramente, quatro pistas para a

prática do bolão. xxx A equipa da
Maba Tintas foi a campeã do Cam

peonato dos Comerciáriso de Jara

guá do Sul e vai participar domin
go,-dia 11, da fase regional do cam

peonato 'estedual, contra os repre
sentantes de Brusque, Joinville e

Itajaí.
'
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'\ .• Algo não anda .bem no reino da Dinamarca. O prefei
to Vasel recebeu à Câmara ç:le Vereadores, projeto que reá-

·
justa os vencimentos do funcionalismo municipal, na razão
de 45% para quem ganha até 3 salários mínimos e de 42%
aos que ganhàm acima_,.sobre o percebido em 1.0 de julho.
A Bancada do PMDB, porém, entrou com urna emenda, pa
ra que o reajuste incida sobre os salários atuais. De duas
uma: ou a Bancada .que dá sustentação ao Prefeito está
querendo mostrar força ou está faltando mesmo é diálogo.
.• Encerrou,..se domingo, no Rio de Janeiro, a IV Feira
Internacional de Informática, que mostrou ae público a

pujança dessa nova indú.tria· no Brasil. Na área de con

troladores programáveis, o destllque ficou por conta da
Weg Acionamentos, de Jaraguá do Sul, qUe apresentou 3
modelos de unidades de automaçio,. gerenciamento e su,

pervisão de processos inclustriais.
• Os maiorais do destroçado PDS de Jaraguá do Sul
estiveram reunidos na chácara de conhecido empresário.
Assunto da pauta, a escolha de nomes pera concorrer a

deputedo em 86. Nenhum dos pretensos candidatos ma

nifestaram, ainda; Interesse ao partido e não é de se es

tranhar se Octacílio voltar a candidatar-se, muito embo
ra diga ao contrário. Nada é impossível, dizem.
• Um novo aumento nos preços dos coletivos e táxis se

avizinha. Olavo Marquardt, Coordenação da Comissão Mu
nicipal deTrânsitor. diz que a majoraç,ão entra em vigor
de 1.° de dez.mbro� contudo, não tem' idéia do percentual
a ser concedido. O assunto entra em disCQssão' na próxi.
ma semana e o aumento deve acompanhar os preços de
JoinvHle e Blumenau.

...

• Muito oportuna a medida da Prefeitura, disciplinando
a comercialização -de mercedories nas vias públicas e pas
seios, em doze ruas determinadas, assim como a proibi
ção . quanto a colocação de meracdorias e placas de pro-

·

pagandas que prejudique Q livre trânsito dos pedestres.
A proliferação de ambulantes estava realmente necessltan
do desse dlsclplinernento.

.

• Nos bastidores, circula a informação de que o verea

dor Gilberto Menel pretende concorr� a vic••prefeito na

chapa de Ivo Konell, e que teria ÍJlftenção de distribuir
camisetas IIKoneI/Menel-88" . Ivo, porém, d�autorizou
qualquer movimento à respeito. Consta que o edil queria'
também $er o vice de Vasel, residi"do aí um. dos pontos
d. descmteridimentós entre' ele e o Prefeito.

.

•
.
E o Udo Wagner começa a dançar ..Explicando: o Suo

perintendente da FCe, que tem feito um grande trabalho
mi área cultural, vem recebendo críticas pela 'suá atuação.
Primeiro foi um vereador do PMDB de Joinville e agora,
vereador do PDS, de .São Chico, pediu a sua cabeça e cha
meu-o, dentre outras, de "curto". Wagner está uma era

ra 'de bravo e deve responder a a I tura.
• Desde 5a. feira, OS 210 hospitais do Estado que man.

'tem convênio com o Inamps não mais atendem os segura.
, dos da área rural, deixando 500 mil pessoas sem assis..
tência médica. A decisão foi unânime e veio· provocar ver
dadeiro caos a área rural, jüstamente a mais sofrida e

menos valorizada. Na região, 'a medida vinha �endo aplica.
·
da já antes de quinta.feira.
• Durante a solenidade de posse da diretoria da Asso-

·
ciação Comercial, Industrial .e Agrícola de Gueramirim,
dia 15,. o presidente Francisco Schork, entregou ao secre

tário Etevaldo da Silva, da Indústria e Comércio, pedldo ao

Governador, pera que intervenha junto' aos órgãos campe-
: tentes, visando a, instalação, no município, de uma Agên';
.,cia do INPS. '. '#�&; I
• A Etevaldo, foi solicitada a instalação da Junta Comer.
cial do Estado e a nova diretória da ACI,AG pretende no

próximo biênio, construir o Centro Empresarial e adquirir
um caminhão.pipa de bombeiro, para 'atendimentos em si
nistros .. E Guaramirim recebeu' sinal verd., para 'sediar a

Feira Profissional da Alimentação, iniciativa do Governo
do Estado.

...

SASSE
Café e ·Balas
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da Sociedade Cultura Artís
tica iniciou gestões objetí-

, vando .o .inicio das obras. A
licitação para a sondagem
dó terreno já saiu e o levan
tamento topográfico planial
.métrlco foi entregue ao Su

perintnendente da FCC, pa
ra viabilizar a adaptação do

. projeto arquitetônico origi
nai (previsto para construo

ção na Rua' Jorge Czernie
wicz) às condições atuais.
Na próxima semana arqulte-

. tos da Fundação Catarinen
se de Cultura virão a Ja-ra
guá do Sul para estudo do
novo local e· adequação do
projeto ao mesmo.

(538,19 ORTNS), de um to

tal de Cr$ 110:369.286 ...

(5.486,05 ORTNS) que se

rão repassados pelo Gover
no do Estado para a cons

trução da Casa da Cultura,
na Rua Amazonas, tendo á
rea total de 1.652m2 (in...
cluído o teatro), estando o

seu custo, a, preços atuais,
orçado em Cr$ 530 milhões.
A Prefeitura Municipal dará

amplo apoio à iniciativa,
comprometendo-se a forne
cer toda a areia e brita, ma
cadame, calçamento do aces

so e do pátio, 50 mil tijolos
e 500 ORTNS por ano para
a manutenção da Casa da
Cultura.

Esta semana,. a diretoria

Casa da,Cultura .temCr$ 'tIOmilhões
,

.

�
,

a sua construçao

Festival reuniu doze
corais infantís

CE Teresa Ramos; Coral
"Barquinho de Papel", do
CE Holanda M. Gonçalves;
Coral da Escola S. Pedro, dá
EB São Pedro; Coral"Abdon

.

Batista; Coral "Alegria de
Viver", do CE General Ron
don; Coral da Amizade, da
EB Heleodoro Borges; Coral
"Infantil São Luís", do Co- .

légio São Luís e Coral "Bons
Amigos", da EB Julius Kars
ten.

A primeira parcela do
converuo assinado entre a

Sociedade Cultura Artística
e a Fundação Catarinense de
Cultura, para. a construção
da Casa da Cultura de Jara
guá do Sul, foi entregue eo
presidente Ralf Hermann,
pele superintendente Udo
Wagner .. O ato aconteceu
durante o lançamento, dia
8, no auditório do Centro

Empresarial, do livro "Ano
tações da "Front" ltaliano"
do.Capitão Ferdinando Pls
ke, na presença de grande
número de convidados, den.
tre os quais o deputado Ar·
tenir Werner.

A SCAR recebeu, na opor
tunidade; e-s. 10.827.402

O 2.° Festival Estudantil
de Corais, da 19a. Unidade
de Coordenação Regional
(UCRE), através da Divisão
de Administração de Ensino

(DIADE), aconteceu querte
feira à noite, na Igreja Ma-.
triz São Sebastião. Doze co

rais participaram dõ evento,
sendo o Coral "Carneirinhos
da Barra", da EB José D.

Magalhães; Coral "Estrada
do Som", da EB Euclides da
Cunha; Coral "Sol Lá Si",
do CE Pref. Lauro Zimmer
mann; Coral "I nfantil San
ta Luzia", da EB Elza Gran
zotto Ferraz: Coral "Estu·
dantil Teresà Ramos", do

A promoção que contou

com o apoio da Fundação
Catarinense -de. Cultura, -te

ve um grande público a pres
tigiá-Ia.

-. Orquestra de Harmônicas,
,

.

atracão dia 24
I

o público jaraguaens.e terá oportunidade unrca de

ver, ouvir e aplaudir a Orquestra Harmônicas de Curiti
ba. A apresentação acontecerá 110 dia 24, próximo sá

bado, às 20 .horas, no Ginásio de Esportes Artur Mül
ler, custando oingresso Cr$ 2 mil para adultos e Cr$
1 mil para crianças. São duas horas de show e a pro
moção é da Prefeitura Municipal, através da Secretaria
de Cultura e Sociedade Cultura Artística.

A Orquestra Harmônicas de Curitiba - de recente

apresentação no Fantástico, da' Rede (;Iobo - é uma das
mais "sul qeneris" do mundo, sendo resultado de um

projeto iniciado em 1979,. por um pequeno grupo de
harmonicistas, aficcionados

-

deste interessante e popular
instrumento musical.

Utilizando exclusivamente harmônicas de boca (gai
tinhas), a Orquestra surpreende sempre, causando gran
de admiração em ouvintes e expectadores. A versatillde
de dos múslcos faz corn que as "gaitas.de boca" desem
penhem' as funções de violinos, contrabaixo, bateria,
harpa e outros lnstrumentoj, in!egrantes de 'uma orques-
tra convencional. .

;

..'

Um repertório diversiflcado, à�ral1gendo música po'

.

pular, folclórica e classic'à ligeira, integra os programas
das gravações e apresentações pYbfica.s dest� original ar·
questra, coordenada p,or harmonicistas com ma'is de 25
anos de ex'petiênci�, e. contandb<:om o ápoio. da, FUn-

• d,9ção .>Cl,llt�r�1 de turitipa, vem, desde 1984, realizan·
. do ampla atividade "ar.tísficO-cultural em diversas cida.
des brasileiras, sempre alyo de calorosa receptividade
por parte dê púbtiço, o que, certamente, dever� acon·

.tecer também em Jaragvá'çlo Sul, nó prói<.imodià 24.
",,_ ,. \.- .

". '.

A SCAR já está, também,
aceitando sugestões de no

mes para a. Case. da 'Cultura,
que' não necessita necessa

riamente ser de pessoas,
porém, deve estar ligado a

fatos e a cidade de Jaraguá
do Sul.

SALÃO ARTES PLÁSTICAS

Está confirmado para o

perfodo de 6 a 13 de dezem
bro, o 2.° Salão Jaraguaense·
de 'Artes Plásticas, que reu
nirá 16 artistas locais. Fun
cionará na Av. Marechaf
,Deodoro, antigas dependên
cias da Caixa Econômica Fe- ,

deral e é provável a parttel
pação, nessa amostra, do
conhecido artista plásti-co
joinvilense, Juarez Machado.

Por outro lado, a Escola
de Música da ·SCAR, com 70

alunos, encerra.. em dezem
bro as atividades do ano.

No dia 6, na própria Escola
e no dia 10, para a comuni
dade e pais dos alunos, no

Clube Atlético Baependi.
"

Em
Buaramirim

O Secretário Etevaldo .da
Silva; da Indústria e Comér

cio, representou o governa
dor Esperidião Amin, na sa

nidade de posse da nova di
retoria da As�ociação Co
mercial, Industrial e Agrí.
cola de Guaramirim, na ma

nhã de quinta-felra, dia 15,
Etevaldo palestrou aos em

presérios.. focalizando as

perspectivas das. micro, pe
quenas e médias empresas
ç:le Santa -Catarina, tema bas�
tante atual diänte dã recen"

te aprovação do Estatuto da
_

Microempresa pelo Congres
so Nacional.

/' -

.

.

O empresário Francisco
Herberto Schork, continua
no cargo de Presidente da
ACIAG, por mais um perío·
,çlo:,· -.
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