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Plano Diretor inicia em março.
Amin vem a Jaraguá: ponte

O' primeiro mandatário do DER/SC tará a demarca- cútida terçe-felra, na Cepl-
de Jaraguá do Sul, na sema- ção do trajeto, para, a per- 'tal do Estado. No período da
na passada e nesta, manteve tir dàí, a Prefeitura iniciar manhã, os prefeitos de rnu-

inúmeros contactos nas se- a desapropriação das casas nicípios industrializados -

cretarias de Estado, de ne- e terrenos ao longo da via dentre eles Jaraguá do Sul,
tureza administrativa. Uma pública, onde necessária. que se sentem prejudicados
das questões- mais Importen- SEGURANÇA � com relação' a uma medida
tes discutidas, foi na Sec re- RECONSTRUÇAO que objetiva beneficiar os

taria de Planejamento, onde Reforço no efetivo poli- municípios essencialmente,
o titular, Francisco -de Assis cial militar de 10 a 15 ho- agrícolas, reuniram-se com

Cordeiro, confirmou o Pia- mens e um oficial, foi o pe- deputados ·estaduais e à ter-

no Diretor Físico-Territorial dido de Vasel a Heitor Sché, de, a Federação Catarinen-

para Jaraguá ,do Sul e enun- secretário da Segurança Pú- se de Municípios, presidida
ciou a sua vinda à cidade pa- blica. Embora o atendlrnen- pelo prefeito de Schroeder,
ra detalhar o convênio que to da solicitação seja medi. Aldo Pasold, reuniu grande
vai ser assinado em feverei- da meramente paliativa, número de prefeitos catari-
ro do próximo ano, para iní. Sché sensibllizou-se com o nenses, buscando solução
cio efetivo dos trabalhos no problema - informa Vasel' para o impasse criado.
mês de março, com previsão _:. e prometeu solução irne- Várias, propostas foram
de 6 a 8 meses para a sua diata, considerando .os er- apresentadas, não chegando.
elaboração. gumentos apresentados, do se a termo. Coube, no final,
Segundo acordo prelirni- poderio econômico e lndus- ao prefeito Durval Vasel a·

nar, a municipalidade entra" trial do município, que não presentar proposta para que
rá com engenheiro, topóqre- tem um efetivo policial a na fixação dos índices de

fo, datilógrafo e desenhista altura, tampouco instala- 85, sejam utilizados os meso

e o Gaplan, com três arqul- ções condizentes para a de- mos critérios adotados até
tetas. Para o órgão governa- legacia da comarca e para o então e, também, fasse 'cria-

mental, consoante Durval grupamento de rádio patru-. do comissão de alto nível

Vasel, será uma experiência, lha.
'

para buscar a fórmula defl-

haja vista Jaraguá ser cida- Junto ao secretário da Re- nitiva, para aplicação a par-
de de porte médio, onde o construção, Konder Reis, a tir do próximo ano.

Gaplan- nunca desenvolveu reivindicação de Jaraguá do Um novo encontro ficou
, projeto semelhante. "O Pia- Sul foi de 20 mil litros de marcado para o dia 21, 4a.
no Diretor não será de gabi- óleo diesel e Cr$ 30milhões; feira, na. Capital, para a de-
nete, todas as lideranças co- dentro' do programa de es- finição da propositura.' De-
munitária's serão ausculte- coamento safra '2, daquela pendendo da decisão, os 11
das para que produza e te- Secretaria. O exqovetnador prefeitos que Impetrarem
nha participação de todas", anotou os pedidos para es- mandado de seçurençaí tam-
diz o Prefeito. tudos de viabilidade de aten- bém JaraguáL, resquerden-
AMIN EM JARAGUÁ dimento. do-se contra possíveis ma-

As obras da segunda pon- ICM NA PAUTA nobras que viessem em pre-
te devem começar logo. An- A questão polêmica da di·, juízo de seus municípios,
tes, porém, será assinado visão dos índices de retorno poderão retlré-lo, pondo fim
contrato com a vencedora do ICM, para 85, foi dis· a celeuma.

'

da concorrência, a Marna,
de Curitiba, em ato que a·

contecerá em Jaraguá do
Sul, com a presença do go.
vernador Esperidião Amin e

do secretário Marcos Rova
ris. A ponte terá 84m de ex

tensão, 15m de largura, in.
cluída a ciclovia, e o prazo
para execução da obra é de
180 dias/úteis.

Na Secretaria dos Trans

portes, o alcaide [àraquaen
se tratou igualmente da pa
vimentação do acesso à no

va ponte, de 2.3QOm, desde
a Procópio Gomes até a el
tura da Weg II. À pevlmen
tação será executada pelo
Estado, numa segunda eta·

p", e nos próximos dias,
urna, equipe de topógrafos

A Festa das Flores-
Milhares de pessoas já foram ver e apreciar a Fes.

ta das Flores de Jarguá do Sul, ne Parque Agropecuário.
Aberta festivamente na querta-felra, eem desfile de oito
troles e des Grupos Folclóricos Germânico Edelweiss, de
São Bento, a Festa teve a abertura oficial às 19h30, com
a presença de autoridades, políticos e populares e, tam.
bém, do Dr. Donato Seidel, filho do patrono, Comenda.
dor Alvim Seidel, que acha se adoentado.

'

Ainda na quarta..feira. na Sociedade 25 de Julho,
que recebeu bom público,' aconteceu o baile das flores
com escol�a da rainhà, tendo sido eleita a jovem Maria
de Lourdes Pellense, da Jaraguá Fabril, la. princesa San.
dra Wolf, da Auto Peças Jocar e 2a. princesa Miriam
Marquardt, representante do Círculo de Orquidófilos de
Jaraguá do, Su!, promotor da Festa, que conta com apoio
da Prefeitura Muriicipal.

Muito emb6ra as adversidadets climáticas lenham
retardado a floração das orquídeas, o público tem elogia.
do muito a exposição e a dec�ração do Agropecuário.
Orq\iídeas raras, bromélias e plantas ornamentais em

profusão têm levado ao pl!lv!lhão das flores, milhares de
pessoas.

-

Outra V�Z' Fecaia é
sucesso

rençe". Na composição, Ro

siméri Pett, autora da mú
sita "Tente" venceu o 'Fes

tival, ne. 2a. colocação Jack.
son Just (Joinville) com

"Paredes ' do Mundo", em

3.° Carlos Orlando Lopes
;:(JJle.) com "Som Brasllel
'(o", em 4.° Levi Pereira Sil

va, com "O bicho que enga
na homens" e na 5a. colo

cação, Vera Reqina/Charles
Antônio, que comporem em

parceria, "Geração".

Cerca de mil e duzentas
pessoas presenciaram sába-,
do à tarde, no Ginásio de

,

Esportes Artur Müller, o 8.°
Festival da Canção Jeraqua
ense - Fecaja, que das ses

senta e tantas inscrições, se
lecionou para a final,' quino
ze composições e quinze .in
terpretações, distribuindo
um, total de Cr$ 430 mil em
dinheiro, além de troféus
aos 3 primeiros colocados
de cada categoria.

Na categoria interpreta·
ção, o vencedor foi nova
mente Carlos Schmitz, de
fendendo a 'música "Outra
Vez", em 2.° Elisabeth Mül·
ler com "Sonhos de fearo",
em 3.° Grupo Cógmus com

"Tom Natural", 4.° lugar
Grupo Pró-Samba com "Dei
xa eu te Amar" e em S.o'lri·
neu Fagundes com "Indlfe-

Vereador propõe
'passagem sob a ponte
o vereador Errol Kretzel" motociclistas. Justificou a

(PDS), teve aprovada na proposrçao afirmando que
Câmara, proposição para apesar dos esforços da Co.

que a Divisão de Obras da missão de Trânsito e da Pre-

Prefeitura Municipal deter. feitura, que mel horaram o

mine estudos de viabilidade trânsito, em alguns pontos
e posterior implantação de existem estrangulamento e a

uma passagem sob, a ponte medida que' propõe é para
Abdon Batista, ligando as minimizar problema de tra-

ruas Jorge Czerniewicz com fegabilidade naquele perigo-
a Max Wilhelm, para ser utl- so cruzernento, onde é qran-
lizada por pedestres; ciclis- de o movimento de veículos.
tas e, sventualmente, por ,

329 lnscrícões .an -vestibular
, I '

Forma encerradas sábado as Inscrlções pera o Vesti-

bular Unificado/8,5, da ACéÍf�,' que oferece 5. �27 vagas em

104 cursos das, 19 Fundações Educaçicrtsis.' Em Jaraguá
do Sul, na FERJ, inscreveram-se 329 :éandldatos, que vão

prestar exames de 14 a .17 ,de j�n�ro, no carnpus da pró
pria instituição e não mais no Colégio São Luis, como

em anos anteriores" informa a coordenadora do vestibu-
lar, professera Marisa Pradi Floriani. ,

Do número de lnscrttos, as mafores opções, pela oro

dem, ficaram com os cursos de processamertto de dados,
direito, administração, economia e ciências contábeis, sen
do que houve 69 inscrições, em primeira opção, ao cur

so de ciências contábeis, ,ministrado na FERJ e que ofe
rece 40 vagas (1,72 candidato por vaga) e 31 em seçun
da opção (0,77 candidato/vaga).

Nos dias 18 e 19.de dezembro, os candidatos deve
rão retirar a etiqueta confirmação de inscrição e os que'
optaram pelos cursos de educação física e educação ar-:_
t�tica na Udesc/Florianóplois e da polícia militar, deve
r,o fazer o teste de habilidade específica conforme o

Manual.- '<'_' ," __ ._' ., .�_
.... _. __ .�,.-- ...-..,-!- -.'_.

A maior torcida foi para
"Som Brasileiro", de Car
los Lopes, que recebeu troo

féu. Para.o próximo ano, é

pensamento dos orqanizado
res, ,estadualizar o' Fecaja,
considerando a crescente

participação de concorren

tes de outras cidades e do
próprio município.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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STYLUS MÓVEIS - Tran
sando a abertúre, para os

próximos dias, da Stylus
Móveis e Decorações, o ami

go Ciro Cozzarin, na Rua
Victor Rosemberg, defronte
a Coca-Cola, Será uma loja
moderna e variada, Como
nas grandes cidades, onde
as grandes lojas não' estão
necessariamente no centro,
a Stylus, segundo o Ciro, a·

posta no sucesso e aguarda
a visita dos amigos. A colu
na também!

NO AZURRA - Clrculan-]
do convite para o baile de
aniversário e encerramento
do bolão, do Baependi, dia
30 de novembro, com "Os
Montanari" e para o Baile
de Reveillen. dia 31 de de
zembro, com o "Conjunto
de Ritmos Society", de Blu
menau. Venda de mesas a

partir de seçunde-felre, dla
19, na secretaria do Clube.
Tra je' social.

FESTIVAL DIA 25 - Ro
taract e Interact, promovem
dia 25, o Festival do Refri
gerante, no ginásio de es

portes do Colégio S .. Luís.
Iniciará às 13h30 e haverá

. shows com. palhaços, teatro
.

de fantoches entre outras a

trações para a garotada, a

lém de refriqerantes, ca·

chorro quente, plpoce, algp
dão doce e outros. A renaa

reverterá para o Natal da
Criança Pobre do Rotary'
Clube,

_,

BODAS DE PRATA :F,- O
casal amigo, leitor da: colu
na, Eu.gênio e Lúcia Stein...
macher completou dia 14,,

25 anos de casamento e na

companhia' des filhos Elia
ne, Amauri, Marcos Ie 'Jair,
da nora Margarete e da neta

Jsqueline, além de parentes
e amigos, participam de mis
sa às 18· horas de hoje, na,
Igreja S. Luiz Gonzaga, em.
ação de graças, e

,

recebe
convidados, após, no Juven
tus. Parabéns!

DROPES _ Foi sucesso a

apresentação, quarta-feira à
noite, no Doering, de los
Maneros, revelação da MPS.
• O famoso cabeleireiro ar-

\".i.
CORREIO DO POVO

ele Secret-ário de Obres e

Viação. xxx Grupo de ex-alu
nos da F�Rj e professores,
reúnem-se para um jantar
de confraternização, dla . 1.0
de dezembro, às 19h30, no

Restaurante do Parque Mal.
we«. xxx O Clube de Bólão
"As Dinâmicas", presidido
pela Sra. Alviria Kreutzfeld,
reuniu mais de 60 clubes
2a. feira, no Baependi. Mui
ta animação foi o que se ob
servou.

CHORINHO NOVO - Nas.
ceu dia 11, na Maternidade
'Dona Helena, em Joinvllle,
com 3kg400, a garotinha
Patrícia, filha de Nél.son
(Marize Liane) Schulze e

neta de Herbert ( Relinde
Mahnke) MarschaJl e de
Herbert (I rma) Schu Ize. Os
bisavós Bruno (Olga) Mahn
ke Adolfo (Ema) Marschall
e; Sra. Olga, bisavó pater
no, junto com seus irmãos
Pricila e Ricardo, estão exul
tantes de alegria pela chega
da da nova integrante da
família. Nossos parabéns!

PONTO FINAL - Em. co-
.

memoração a sua idade no

va, a srta. Henriette (Néce )
Mayer, recebeu sábado à

tarde, em sua residência, as

suas amizades. ** O casal
Alvino e Cecília Wehrmeis
ter comemorou quarta-fel
ra,'25 anos de matrimônio.
Uma bênção ao casal jubilar
e urna comemoração íntima
marcou o acontecimento, **

A Sra. Vera Haake recebeu'
esta semana, as integrantes
do Café das Primas. ** Resi-,

.

CIente no Paraguai, mas com

familiarés .ern Jaraguá, o Sr:
Oswaldo "Steilein comemo.
rou devidamente a sua- ida
de nova, dia 14, reunindo in
clusive os empregados da.
fazenda e

JARAGUÁ DO SUL _:_ Sémena de 1.7 a '2B/nov./1984
<,

:Gente ,& Informações
gentino Jô Flori, com mui.
tas novidades, diariamente

,
na Celina Cabeleireira, pró
xima a Caixa Econômica .•
Ainda 'recebendo cumpri
mentos pela sua investidura
no cargo de vice-presidente
da região norte da Adjori/
SC, o [ornaliste Flávio José,
aqui do GP,. -

•• Beto Oechs
'ler-e Qoza Souza, formando
bloco .. carnavalesco na Ilha
da Figueira, para o carnaval
de rua/85. Sai -com a Esco
Ia de: Samba Estrela D'Alva,
do grande Manequinha.

CASAMENTOS - Na Ma
triz São Sebastião, às 16h,
Alífio Delsochio/R o san e

Freiberger e Cessie Busarel
lo/lorena Milbratz; às 17h,
C�lio Alves /Cléudle, Enqel-.
rnann, Ademir Wolf/Osnil.
da Voltolinl, Marcos Testo
ni/Sandra -Testoni, Pedro
EggertjMarli Norio, . Carlos
Kammer/Margarida Alexari
dre Jacinto Sawulski/Cata
rin� Ronchi e às 18h, Do

mingos Coelho/Delírle Klein.
bntem, às 20h, Carlos Al
berto Berzenskf/Marll Leo
ni e às 18h30 deste sábado,
-na I�reja Evangélica Centro,

. Eno Best/Lillan Kopmann e

às·J 9h3Q. Valnir Zink/lau
rita Manske. Aos nubentes,
votos de felicidades.
, FOCALtZANDO - 1. Jú
nlor. Piezers. foi o terceiro
'cotocado n'Ô' Concurso Na-
ciorial de Vídeo Amador, em
São Paulo, com o ,tra,balho
sobre asa délta. 2. Dias 17 e

18, em Joinville, os AAs e

Alanons de Járaguá do Sul,
participam do V Encontro
sobre Alcoolismo, no Colé

gio Bom Jesus. 3. Sexta feio
ra última, na Arweg, o Gru

po de Divulgação Amor c
Rosacruz, reuniu se para um

jantar de confraternização.
4. Os empresários Henrique
Geffert e Bruno Breithaupt,
participaram esta semana

da 2a. Cohvençãç Catarlnen-
; .se de . Supermercedos, em
Baln.: Camboriú. ' -5 .. Presti •

. ., '.

�

�.
.

Jaraguá Turismo
1/A SUA AGtNC-tA DE VIAGENS"

Agora- sob nova direção, oferece: passagens aér�a.s
e rodoviárias, bem como excursões. Cruzeiros marltl

mos - cursos .de- idiomás na, Europa é Estados Uni.
dos ;_ locações de veículos e' reservas' de hotéis no

Brasil e exterior além de auxiliá·lo no seu passaporte.
CONHEÇA'AlGUMAS DE NOSSAS OFERTAS: .

Vôo Charter àos EUA, ida/volta US$ 550 e a, Európa:
S Paulo/Rio/Recife/lyon, (França) ida e volta ,US$ 869,
OFERTA ESPECIAL: S. Paulo/Fran�furt S. Paulo US$J .200

Você não precisa mais sair de casa ou da cidade
para traçar c seu roteiro. de viagens. Consulte nos pe
lo telefone 72·0977, ou faça-nos urna visita na Rua CeI.
Proc6pio Gomes, 285 - Jaragu� qQ Sul/SC.

,
,( E�p.ratur 030090042/9)

•
J., • �

"."
..
",.-' "

giadíssimo o lançamento da
moda primavera/verão das
Lojas HM,

'

em Jaraguá do
Sul, dia 8. Um sucesso!

EM MARCO - I nforma o

"Notícias Weg", de setem

bro/cutubro, que o prédio
do Centro Administrativo fi·
cará totalmente pronto em
março e que,. porém, a par
tir de janeiro, um cios seto
res da Direção Geral e o

Centro de Processamento de
Dados, já funcloriarãö no no

vo local. As empresas Weg,
segundo o seu diretor-presi
dente, passa por uma fase
muito positiva .. O que é mui
to bom!

PERDIGÃO NA ROTA DAS
MULTI - A notícia circúlou
rápida e sern comentários.
E como dizem que onde há
fumaça lá tem fogo, é bom
a gente botar as barbas de
molho. Prindpalmente para
as empresas cá da terra que
tem no capital nacional o

Seu melhor escudo nessa

guerr.a econômica em que
se procura resguardar o or

ganismo centra os golpes
de lança ou espada dos ren.

táveis neqócios.. Seguinte:
Depois de adquirir o contro
le da Cornabra - o Frigorí_
fico Wilson - o grupo Bea.
tdce Foods, com sede em

Chicago, estaria agora dis
posto a comprar mais três
frigoríficos brasi l-ei ros: Sea_
ra, Perdigão _:__ o maior ex

portador na,cional de fran
gos -=-- e SOrela.

O boletim "Relatório Re
servado" deu o preocupante
alerta aos navegantes. E se

a informação veiculada é
ruim para o Brasil, para S.
Catarina ela é péssima. E

Jélraguá do Sul como é que
fica? O poder do dinheirc
estranqeiro se agiganta e

conspira contra as bem es·

truturadas empresas tupini
quins,

Ç!!�d� e!Jc���������mJ
pintura, reflexos,! hidréltação; maquilagem _

e a mal,s ,

nova técnica para perlTlar:ient�s, .Iimpez,,! de pele e ma

nicure. ,

Rua Gtlmerdndo da Silva ri.O 119 (ao lado cla Caixa

Eccm:) f. 72-2165 .� JS. (AgOr!"com novo profis$i,onal,
cabeleireiro argentil1o:- Novas. mllquilágens e, cortes)

Da forma como vai, o Sra-
sil estará tomando o cerni
nho das repúblicas da Ãmé�
rica Central, com suas, Ba
nana's Trust ou Pipoca Cor.

poration, Ou Tequila Spi
rlt's ... Ou ainda Setween/
Deliver - Maficus Service
- Trading Company.

O "NIVER" DO DIRETOR
A redeçãe recebeu os seguin
tes cumprimentos: João Ba..
tista Prim, nesta - '.'I'-:la pas..

sagem do seu aniversário,
desejo ao Amigo, saúde, fe
licidades e muitos anos de
vida"; da Secretaria de Cul
.tura, Esporte e- Turismo:
"Ao expressar meus cum

primentos pelo seu aniver·,
sano, desejo sinceramente

que, todas as eleqries do
dia de 'hoje, sejam renova

das a 'cada dia do novo ano

de vida que hoje se inicia,
juntamente com �odos os

que lhe são caros. Parabéns!
Dep. Artenir Werner; "Para
béns - Feliz Anivérsário,
são os votos de - Altevir
Antô",io Fogaça Júnior -
Presidente do PMDB"; lie
ber Freund Schrnoeckel, ind
die'Reihen der Gratulanten
zu ihrem Geburtstag moech
te ich mich auch einreihen
und wuensc;he Ihnen alles
gute, Gesundhwit und Woh·
lergehen. Inhen und Ihrer
Familie herzliche Gruesse�
Rudolf Hirschfeld - S.P.".,
O Diretor agradece as manl
festações, bem como as

mensagens fonadas e os am

plexos pessoais.
FLASHES - Noivaram sä

bédo último, os jovens Os
mar Müller e Rosane Krü

ger, sendo o 'acontecimento
devidamente festejado. xxx

Troca idade dia 18 Gilmar
Moretti, dia 19 Rubens Ni.
coluzzi e Sra.. Olga da Cos
ta e no dia 20, a Sra. Olga
Henschel Mahrike. xxx Feste
jou seu primeiro aninho, 3a.
feira, no Baependi, a qaroti
nha Alessandra, filha de A
fonso (Sílvia) Piaz�ra Neto,

NO C I N EMA
De sábado à terça-fel ra,

no Cine Jaraguá, "KRULL",
filme de ficção cientlflca e

na- quarta e quinta-feira,
"REZA PARA MATAR". E a

partir de 24 de novembro,
.

"MEMÓRIAS DO CÁRCERE"A ECONOMIA SEM
SEGREDO

r

Venha cohhecer e pro,
var os pratos' prontos
c.ongelados Urso Bran
co: aperitivos, massas

sobremesas, carne de
boi, aves,. frutos do'

mar, carne de porco
entre outros.

R. Barão do Rio' Bran
co, 241 - F. 72-9508

Jaraguá do Svl

Grande promoção de relógios fêchnos a

Cr:$ 35;000,00 ou Cr$ 9.100,00 mensais na

.

Relojoaria'Avenida
Jóias e Relógios'

,Marl?chal Deodoro, 431, e 'Ge,túlio Vargas, 9

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORR.E 10 00 POVO PÁGINA 3JÄRAGUÁ DO SUL - Semana de 17 a 23/nov./1984

. ESTE ÉOPESSOAL UEMAIS··
.

ENTENDEDEOVE NIGHl··�···

QUEM SABE'VOCÊ fAZ NEGóCIOCOM ELES?

, ",'

Tem cada vezmais gente passando
a noite aqui por fálta de emprego.

, Não vire a cara para o problema. ,

Dê trabalh9 amais uma pessoa na sua
empresa. E um�om negócio.

Na verdade, melhor emals importante
que aquele outro overnight que você
çonhec�

"

.. DÊUM EMPREGOANTES
QUESEJATARDE.

��.
SANTACATARINA Apoio: SISTEMA
�foO'PliQU&NQI, CODESULJBRDE

::::r'

<'::�'""�."� ,
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CO�REIO DO POVO

''tétifar13.993 de 07,11 .1984
Renato Paulo Voltolini e Mi
riam Kuchenbecker. Ele bra
sileiro, solteiro, torneiro,

,.
natural de Jaraguá do Sul,
neste Estado, domlclllado e

residente em Ribeirão Cavá.
lo, em Nereu Ramos, n/dls
trito, filho de Luiz Voltolini
e de Amalia Fischer Voltoll
ni. Ela, brasileira, solteira,
euxi I iar de escritório, natu-

,

ral de Jaraguá do Sul, neste
Estado, dornlciliedo e resi
dente em Três Rios do Nor

te, neste distrito, filha de E
valdo Fritz Kuchenbecker e
I rad Gruetzmacher Kuchen
becker.
Edital 13.994 de 08.11.1984
Adelio Gomes Araújo de An
drade e Marilane Döring.
Ele, brasileiro, solteiro, [or
nalista, natural de Palmeira
des Indios-Alagoas, domici
liado e residente na Rua Pa.

raopeba, 340, Novo Progres
so-Belo Horizonte, Minas Ge
rais, filho de Nestor Araújo
de Andrade e de Maria Da

guimar de Andrade, Ela,
brasileira, solteira, escritu.•

rarra, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e resi
dente na Rua Rio Branco,
50, nesta cidade, filha de
Bertholdo Max Döring e de
Olívia Paterno Döring.
Edital 13.995de 08.11.1984
Gilmar Edson Lietz e' Cleide
Stringari. Ele, brasileiro sol
teiro, técnico eletronico, na

tural de Jaraguá do. Sul, ni
Estado, domiciliado e resi
dente na Rua 182, nesta cl
dede.fllho de Ari Francisco
Liett e de Esther Dóra Elisa
Lietz. Ela, brasileira, soltel
ra, auxiliar de escritório, na.
tural de Massaranduba, nes
te Estado, domiciliada e re

sidente na Rua Paulo Kre
mer, 180, nesta cidade, filha
de Raulino Stringari e de
Huldins Stringari.
Edital 13.996 de 08.,11.1984
Osmarino Schneider e Marli
Maas. Ele, brasileiro, soltei
ro, operário, natural de Je-

. raguá do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente em

Estrada I tapocuzinho, neste

distrito, filho de Terezinha
Schneider. Ela, brasileira,
solteira do lar, natural de
Jaraguá do Sul, neste Esta.
dó, domiciliada e residente
em Estrada Itapocuzinho, n/
distrito, filha de Ralf Maas.
e de Lili Kretschmer' Maas.
Edital 13.997 de 08.11.1984

Ary Edson Buchmann e Zu'�
mira Volpi. Ele, brasileiro,
solteiro, eletricista, natural
de Jaraguá do Sul_, neste Es�

tado, domiciliado e residen
te na Rua Procópio Gomes
de Oliveira, 1342, nesta ci

dade, filho de Ary Buchmann
e de Erica Moar Buchmann ..

Ela, brasileira,' 'solteira, o·

perária, natural de Massa •.
-

randuba, ne,ste Estado, do
miciliada

.

e residente em N ..
Ramos, neste distrito, mha
_ç!eAntonlo VQlpi e d� Ana
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Proclamas de Casamento
Áurea Müller Grubbe, Oficial do Registro Civil ao

1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz sáber que compareceram em, Caro
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, ;:\ fim de se

f1abilitarem para casar, os seguintes:

Volpi.
Edifal 13.998 de 08.11.1984

.

Lori da Graça e Marlene
Markiewicz. Ele, brasileiro,
solteiro comerciário, natu

.ra I de 'Sarra Velha, neste

Estado, domiciliado e resi
dente na Avenida Marechal
Deodoro, nesta cidade, filho·
de Evandro Maria da Graça
e de Benta Belarmino da
Silva. Ela, brasileira, soltel
ra, operária, natural de Ja

raguá do Sul, neste Estado,
domiciliada e residente na

Rua Alagoas, 27, em Ilha da
Figueira, neste distrito, filha
deWladislaw Markiewicz e

de Maria Magierski· Markie.
wicz.

Edital 13.999 de 08.11.1984
Ademar da Silva Albino e

'Hilda Ewald. E;le, brasileiro,
solteiro, lndustriérlo, natu

ral de Grão Pará, neste Esta
do, domiciliado e re�idente
na Rua Joinville, 2620, nes

ta cidade, filho de Antonio
Pedro Albino e de Araci da
Silva Albino. Ela, brasileira,
solteija, comerciária, natu

ral de Jaraguá do Sul, neste

Estado, .domiciliada e resi
dente na Rua' Joinville, nes

ta cidade, filha de Renato
Ewald e de Inês Ewàld.
Edital 14.000 de 08.11.1984
Klaus Hübner e Riselete Ma.
ria Volkma.nn. Ele, brasilei
ro, solteiro, ferramenteiro,
natural de Rio do Sul; neste

Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Acre, 33, nesta
cidade, filho de Arno Hüb.
ner e de Irene Zimath. Ela,
brasileira, solteira, cabelei
reira, natural de Jaraguá do

.

Sul, n/E:stado, domiciliada e .

residente na Rua Pastor Fer
dlnando Schilenzen. 62, n/
cidade, filha de 'Crista Yolk.
mann,

Edital 14.001 de 09.1"1.1984
Milton Pradi e Norma Dal

piaz. Ele, brasileiro, soltei
ro, lndustrlel, natural de Je

raguá do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente na

R. Januér io Ayroso, 2306 em

Jaraguá Esquerdo( neste dis�

trito, filho de Renato Pradi e
de Bérnardina Leoni pradi.

Ela, brasileira, solteira, in.

dustriár'ia, natural de Rio

dos Cedros, neste. Estado,
,domiciliada e residente em

Jaraguá Esquerdo, neste dis�

trito, filha de Germano Oal-.

piáz e de Adele Dalpiáz.,
Edital 14.002 de 99.11.1984

Domingos Peixe e Janete A_

parecida Chaves. Ele, brasi

leiro, solteiro, lavrador, na

tural de AsclJrra,' neste Es

tado, domiciliado e residen
te em Alto Garibaldi, neste

distrito, filho de João Peixe
e de Elisabeth Stiebert. Ela,
brasileira, solteira, do lar,
natural de Porto União, nes

te Estado, domiciliada e re

sidente em Estrada Garibal
di neste distrito, filha de
Florencio Chaves e de Enri
queta Miranda.
Edital 14.003de 09.11.1984
Lauro Specht e LUrdes V�
cenz], Ele, brasileiro, soltei.
1'0, operário, natural de Ja

raqué do Sul, neste Estado,
domiciliada e residente na

Rua Bahia, 77, em Jaraguá
Esquerdo, neste 'distrito, fi
lha de Helmuth Specht e de
Helena Schulz Specht. Ela,
brasileira, solteira, operária
natural de Jaraguá do Sul,
neste Estado; domiciliada e

residente na Rua Francisco
Hruschka, em Jaraguá Es
querdo, neste distrito, filha
de German.o Vicenzi e de
Olivia Ossemer Vicenzi. .

Edital 14.004de 12.11.1984
Adolfo Dalri e Lucimar Schu
hardt. Ele, brasileiro, soltei
ro, operário, natural de Ja
raguá do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente em

Alto São Pedro neste dis
trito, filho de Wilhelm Dill.
ri e de Erlinda Torinel'i Del-

.

ri. Ela, bresile'ra, solteira,
ccsturelre natural de Gi a
ramirim, neste Estado, .do
miciliada e residente em AI-

, to São Pedro, neste distrito,
filha de Edmundo Schu
hardt e de Angelina Maria
da Silva Schuhardt.
Edital 14.Q05de 12.11.1984
Odinir Bento Garcia e {>oro,.
roti Van Vossen. Ele, brasi
leiro, solteiro eletrotécnico,
natural de Corupé, neste Es
tédo, domiciliado e residen
te na Rua Guilherme Weege,
72, apto. 203, 'nesta cidade,
filho de Bento Garcia e de
Evanilde Silveira Garcia. Ela
brasileira, solteira, costurei-
.re, natural de Jaraguá do
Sul, neste Estado, domicllia
da e residente na Rua Cri.
ciúma, 145, nesta cidade,
filha de Dorival van Vossen
e Tereza Hintz van Vossen.
Edital 14.006de 12.11.1984
Durval Borba Néto e Maria
Elisabeth Kleine. Ele, brasi
leiro, solteiro, pro,fessor, na�

tural de Biguaçú, neste Es.

tado, domiciliado e reSidEm;.
te na Rua João Januário Ay
roso, er:n Jaraguá-Esquerdo,

.

t�este distrito, filho de Ro.'
(nu'aldo Durval Borba e de
Dall11a Fel.icidade de Faria
Borba. Ela, brasileira, sol
teira, professora, natural de
Jaragl,Já do Sul; neste Esta...

do, domiciliada· e residente

na Rua João Januário Ayro.
so, em Jaraguá-Esquerdo, n/
distrito, filha de Oswaldo
Kleine e Nair Galvan Kleine.
Edital 14.007 de 13.11.1984
Eu-ler Leoni e Elisabeth Doe

ge. Ele, brasileiro, solteiro,
torneiro, natural de Floria

nópolis, neste Estado, domi
ciliado e residente em Rua
Tufie Mahfud, 190, nesta ci

dade, filho de Paulo teoni e
de Romilda Leoni. Ela, bra
sileira, solteira, auxiliar de
escritório, natural de Jara
guá do Sul, neste Estado,
domiciliada e residente em

Estrada Nova, nesta distrito,
filha de Martim Doege e de
Gertrudes Zapella Doege.
Edital 14.008 de 13.l1.,1984

.

Jorge Witkowsky e Arlete
Fodi. Efe, brasileiro,' solteiro
cperário, natural de Jaraguá
do Sul, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
Walter. Marquardt, 2452,. n/
cidade, filho de Mariano
Witkowskye de Maria Wal
drich Witkowsky. Ela, bra
sllelra, solteira, operária,
natural de Jaraguá do Sul,
neste Estado, domici.liada e

residente na Rua Joaquim
Francisco de Paula, 1558, n/
cidade, filha de Albano Fodi
e de Catarina WürgeS Fodi.
Edital 14.009de 13.11.1984
Alvaro Stenger e Verônica
Briese. Ele, brasileiro, sol
teiro, lavrador, natural de
Jaraguá do Sul, neste Esta
do, domiciliado e residente
em Jaraguá.84, neste distri
to, filho de Paulo Stenger e
de Inês Bockor Stenger. Ela,
brasileira, solteira, lavrado
ra, natural de Jaraguá do
Sul, neste Estado, domicilie
da e residente em Jarequé-
84, neste distrito, filha de
Max Briese e de Wanda Ro-
weder. .

Edital 14.010 de 13.11.1984
Niro Breciani de Camargo e

Olinda Weldt. Ele, brasilei
ro, solteiro; estampador, na.'
furai de Renascença, Paraná
domiciliado e residente em

Rua Epitácio Pessoa, nesta

cidade, fiiho de Mussulini.
Breciani de Camargo e de
Servalina Siqueira de Ca
margo. Ela, brasileira, sol
terra,. operária, . natural de
Jaraguá do Sul, neste Esta.
do, domiciliada e residente
na Rua Joaquim Francisco.
de Paula, nesta cidade, filha'
de Emilio Jorge Weldt e de
AdeleWeldt..

.

Edital 14.011 de 13.11.1984
Cópia recebida· do Cartório
de Registro Civil dei Guara-

. mirim, neste Estado:
.

Lourival da Cunha e Arlete
Erdmann. Ele, hrasileiro, di
vorciado, operário, natural'
de Guaral11irim, neste Esta.
do, domi.ciliado e residente
em Bairro Avai, em Guara
mirim, neste Estado, filhó

.

de Braz Cunha e de Massi
mina -da Silva Cunha. Ela,
bras., solteira, ,encarregada,

natural de Jaraguá dó
..

Sul,
n/Estaclo, 'domiciliada e re.
sidente em Ribeirão Grande
do Norte, neste distrito, fi..;
lha de Adúla Erdmann e de
Araci Adam Erdmann.
Edital 14.012de 13.11.1984
Valdemiro Sievert e Sigrisdt
Krüger. Ele, brasileiro; so!
teiro, lavrador, natural de
Jaraguá do Sul, n/Estedo,
domiciliado e residente em

Rio da Luz Vitória, n/dlstri
to, filho de Reino Sievert e
ele Alida Holz Sievert. Ela,
brasileira, solteira, do lar,
nat. de Jaraguá do Sul, n/
Estado, domiciliada e resl
dente em Rio da Luz I, neste
distrito, f. de Erwino Krü

ger e de Wally Prochnow
Krüger.
Edital 14.013 de 13.11.1984
Nivaldo Ronchi e Jaqueliha
Aparecida Ranijak. Ele, bra
sileiro, solteiro, auxiliar de
escritório, . natural de Luís
Alves, neste estado domici
liado e residente n; Rua Do

mingos Oemarchi, 155, nes
ta cidade, filho de Alfredo
Ronchi e de Leonilde Maria
Altini Ronchi., Ela, brasilei-
ra, solteira, balconista, natu
ral de Lages, neste Estado,
domiciliada e residente na

Rua .Afonso Bartei, 275, nes
ta cidade, filha de Ladislau
Ranijak e de Anita Schnai
der Ranijak.
Edital 14:014 de 13.11.1984

Claudemir dos Santos e

Margarete FIdeiis. Ele, bra
sileiro, solteiro, comerciário
natural de Caçador, neste

Estado, domiciliado e resido
na Rua João Doubrawa, 192'
nesta cidade, filho de Ma
noel Alves dos Santos e de
Donaria da Silva Santos. Ela
brasileira, solteira, indus

triéria, natural de Apiúna,
neste tstado, domiciliada e

res.idente na Rua João Dou
brawa, 192, nesta cidade,
filha de José Fidelis e de Ju
rad Grignani Fidelis.
Edital 14.015 de 13.11.1984
Rudiberto Geredke e Jeanll,
de Wilberstedt. Ele, brasilei
ro, solteiro, auxiliar adml
nistrativo, natural de Jara
guá do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente na

Rua José Teodoro Ribeiro,
4289, nesta cidade, em Ilha
da Figueira, filho de Affen
So Gaedke e de Erna Tank
Gaedke. Ela, brasileira, s01-
teira, auxiliar de escritório,
natural de Guaramirim, nl:
Estado, domiciliada e resi
dente na Rua Santilha Ren
gel, nesta cidade, filha de
Ivo Wilberstedt e de Avelina
Campigotto Wi iberstedt.

E para que chegue ao co·

nhecimento de todos, man
dei passar o presente edi
tal, que será publicado pe
la i.mprensa e em cartório,
onde será afixado durante
15 dias.

"
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A Iinquagem do fluente Ministro
As relações entre o Gover

nadar Esperidião Amin He-
-

lau Filho e o Ministro da
Previdência e Assistência So..

cial, Jarbas Passarinho che
garam a ficar muito tensas

quando este último recebeu
telex, sol ici tando providên
cias para o restabeleclmen,
to da AHI - Autorização
para Internação Hospitalar!

- corte nos convênios e o Fun.
rural.
Podia o Governador ter

usado alguns termos mais
duros para melhor espelhar
o drame .dos ruralistas ca

tarinenses, mas, sinceramen

te, salvo melhor juízo, um

experimentado congressista,
ex-ministro da Educação e

do Trebalho, jamais poderia
se destemperar à ponto de
extravasar pontos de recai
ques de sua 'longa vida po
lítica ..

.

Para Os que não. leram ou

ouviram a resposta do mi

nistro, abaixo damos a sua

íntegra, que precisa ser sor

vida aos poucos, para se ai
cançar o grau de direito de

que se valeu para repreen
der um governador de Esta
do.

Eis o insólito telegrama:
"Estou mandando erquí

var seu telegrama para que
ministros futuros possam
conhecer como age preclpl .

tadamente um governador
de quem se esperava pon
deração e equilíbrio no emi
tir julgamentos a respeito
de decisões ministeriais sem

a cautela sequer de bem in_
formar-se como faz um gQ
vernante responsável".

Para Jarbas Passarinho,
"é deplorável, lamentável,
imperdoável o completo des
conhecimento do Governa ....

dor de Santa Catarina sobre
a matéria. Recuso-me afere
cer-l he esclarecimentos pois
vejo que Vossa Excelência
não os deseja preferindo

buscar a glc;Sria efêmera da
popularidade mesmo ao pre
ço da agressão a um Minis,
tro de Estado. que prescinde
de lição de humanidade",
Como o telex divulgado

pela sinopse da Empresa
Brasileira de Notícias foi
um sumário, de presumir
se que o que foi divulgado.
foi a causa do desabafo mi
nisterial.

.

E o que foi divulgado pe
la sinopse?

Que o Governador Espe
ridião Amin' afirmou que
"é inconcebível, que numa

época de conquistas sociais,
se retire dos agricultores -
que sempre foram os esque
cidos da. Previdência Social
no Brasil - o direito a as

sistência médica, há. décadas
assegurado, ao homem ur

bano".

Que que é isso, Ministro?!
Nunca foi mais certa a

máxima, segundo a qual,
quem diz o que quer, ouve o
que não quer.

Esperidião Amin, como

Governador e como Presi.
dente da Codesul não podia
calar, respondendo que
"pessoalmente, sempre a

ceitarei com humildade li

ções de humanismo, �as
lições de prepotência e de
arbítrio não posso aceitar e

não desejo assimilar". As

colocações e juízos pessoais
que Vossa Excelência me

endereçou, prefiro acreditar,
são fruto de momentânea
e compreensível reação à
tensão gerada pela difícif
situação adrrlinistrativa da
Previdência Social". Depois
de informar que não levará
ao conhecimento dos Gover..
nadores Jair Soares e José
Richa o teor do telex respon
dido, Amin assinalou que.
"meus conceitos e meu res,

peito a seu espírito público
permanecem inalterados".,
Se os dados cjue nos infor
maram - a mim e a meus

ilustres colegas (Soares e

Richa) - estão errados, sr.
Ministro, cabe a quem tem
os dados certos, esclarecer,
acrescentando que "se Vos
sa Excelência não pretende
esclarecer uma situação .so

cialmente dramática, preo
cupo-me. Não julgo o· por
quê; E não silencio. Conti.
nuarei cumprindo o meu de
ver.

.

Farei isto sem julgar
pessoas ou valores. Farei ob

jetivamente. Cumpro, final
mente, o dever de informar.

. lhe que, em decorrência das

providências determinadas

pelo Inamps, a situação fi.
nanceira dos hospitais é

gravíssima e requer ações
corretivas".
Viu?

PÁGINÁ 5

DECRETO N.o 1.023/84
:Reconhece oficialmente via de
t'irculação.. .

O PRE'FEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no
uso de suas atribuições e nos termos da legislação vi-'
gente, em especial '0 inciso XXXV do art. 70 da Lei
Compleme'ntar N,.o 5/75 e o art. 48 da 'Lei Municipal
N.o 575/75,

DECRETA:
ArL 1.0.':_ Fica aceita" e oficialmente reconhecida

a via de circulação localizada lateralmente ii Rua II
- Roberto Ziemann, Zona Urbana deste Municfpio,
contendo 1. 194,70m2, abrangendo parte do imóvel ter.
ritorial de propriedade de DANIEL SCHIMINSKY,
transcrito nesta Circunscrição Imobiliária sob o n.O
41.056.

Art. 2:° - A citada superfície passaré a integrar
o Patrimônio Público Municipal, na catego'ria de bem
de uso comum do povo, após o ato de registro -da
Escritura Pública de Doação em cartório competente,
com base na plante anexa aprovede pela Secretaria de
Planejamento.em 09/11/84 (Processo NP 3.195), oca.
sião em que receberá o n.O 476, posicionada no índice
F 14 do mapa oficial urbano.

.

Art. 3.° � A rua em questão possui 98.50m de
extensão média e leito carroçével e passeio com 10,00
m e 2,OOm de largura, respectivamente. ,

Art. 4.° - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, ficando revogadas as disposições em

contrário. Jaraguá do Sul, 9 de novembro de 1984.
DURVAL VASE;L Prefeito Municipal
IVO KONELL
Secret.s de Administraç!o e Finanças

MENEGOTTI VefCULOS VOC� COMPRA PARALAMAS
. ORIGINAIS VOLKSWAGEN POR PREÇOS REDUZIDO�

EM ATÉ �O%.
IÉ Só ESTE MaS. APROV EITE!

•Menegotti Veículos S.A.

O Posto da PRF de Gua
.rarnirim. conta com dez e.le..
mentos em escala normal
fazendo expediente diurno e

noturno, além das rondas,
que são feitas com freqvên
da pelos patrulhelros. O a..

bastecimento das viaturas é
feitona ResiéJênci�:do PNER
em Joinville, onde também
são efetuados Os consertos

e reparos das mesmas.

Revendedor autorizado Volkswagen para Jaraguá do Sul, e Região
A REVENDA SORRISO

POSTO DA PRF TEM 10 PATRULHEIROS
O 16.° Distrito Rodoviário.

Federal, forneceu informa
ções acerca do funcionamen
to do Posto da Polícia Rodo.
viária Federal de Guaraml
rim. Segundo aquele órgão,
o imóvel encontra-se em per
feitas condições, bem como

os moveis e utensílios em

estado amplamente satisfa•
.

tório, tais como rádio VHF,
telefone, máquina de escre.

ver, . tudo {uncionando
.

ple
namente. Existe atualmente
em serviço no Posto da PRF
duas viaturas em condições
de uso, sendo uma veraneio,
ano 72 e uma caravan, ano

84, equipadas com rádio,
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COMUNICADO
A Direção da FERJ - Fundação Ed\lcacional Re

gional Jaraguaense comunica aos interessados que o
,sorteio do video-cassete foi

_
trarisferido para abril/SS.Tal decisão decorre do fato de não terem sido atingi.

dos, nesta primeira fase, os objetivos a que se propu.nha a promoção em prol das obras de expansão da
FERJ.

'.
Conclamamos a'��unid��� local e regional a que

�Ise Incorpore à promoção, colaborando expontaneamen
J te e se habilitando ao sorteio de um sofisticado video.
:�cassete.
;r Grato ,pela s_'a colaboração. "

"
.

A DIREÇAO

Rurícolas revoltados' com a: queda' do AIH

. JARAGUÁ DO SUL _:_ Semana de 17 a 23/nov.1 1984

do rio
acontece na Pérola SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICA,

MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE

JARAGUÁ DO SUL

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDI,TAL DE CONVOCAÇÃO

Sete dos dez sindicatos de
trabalhadores rurais do Nor
te do Estado, mandaram re·

presentantes ao encontro

rnicrorreqlonel, realizado se

gunda-feira em Jolnville,
quando foi analisado o gra.
ve problema da suspensão
do atendimento pelos hos
pitais aos segurados da pre
vidência rural, obrigando os
a pagar as despesas de inter
nação e assistência médlca,
conforme ocorre nos hospi
tais de Guaramirim, Schroe
'der (cujos segurados são a

tendidos nos hospitais da re

gião), Corupá e Jaraguá do
Sul, segundo denúncia. Os
presidentes dos sindicatos
desses municípios revelaram
que os agricultores estão en

frentando
.

sérios problemas
para que possam receber as
sistência médica e hospita
lar que necessitam .. Em re

presália à medida do Inamps
que suspendeu as Autoriza
ções de Internações Hospi
talares para os rurícolas, os
hospitais 'resolveram não a

ceitar o subsidie mensal fi- .

xo e suspenderam por com-
. -pleta o atendimento.

Revoltados com a situa·
. ção de insatisfação gerada

A Cõmissão Central de cursos realizados pela Pas-.DECRETO N.o 1.024/84 pela decisão do Ministério Concursos da Secretaria da ta junto ao Magistério PÚ-rroibe comercialização de mercadorias nos 'da Previdência Social, os Educação, divulgou o crono- blico Estadual. De acordoocais que especifica e revoga o presidentes de sindicatos grama de escolha de vagas, com a Divisão de Admlnis-
O PR�ecreto N.o 947/84, de 10.05.84. elaboraram documento rei- aplicação de provas e assi- tração de Pessoal da 19a..,

de
F.EITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL; no vindicatório, onde exigem o

naturas e publicação de por- UCRE, nos dias 3 e 4 de de.uso e suas atribuições e de acordo com o Item XXIX retorno imediato do siste- tarias, para os recentes con- zembro haverá escolha de'tio Art.70, da Lei Complementar N.o 5, de 26 de novem-
vagas do concurso de aces-bro de 1975; DECRETA:

A
c: '

E O I T A L _ so; dias 6,7 e 8 de dezern- mas o sr.111Irt. 1.° -. Fica terminantemente proibida a co- REA MOO b I'" dI AU ULLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No· ro, a ap Icaçao e provas roido na atu emergencla e,,,. mercia ização de qualquer tipo de mercadorias, nas tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja- para o concurso de ingres. eu, com'o bo Bombeiro VA'seguintes vias -pública� e seus passeios: raguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da lei, etc. so; clias 3, 4 e 5 de janeiro 'Iuntário, gas de me preve·� Av. Getúlio Vargas Ih d
-

Faz saber a todos quantos este edital virem que
a esco a e vagas para o nir contra q isquer riscos.- Av. Marechal Deodoro, da Fonseca e laterais, se acham neste Cart6rio para protestos os títulos contra: concurso de ingresso e de

_ Não ora, menino,- Rua Coronel Proc6pio Gomes de Oliveira AR.NO MARQUARDT, Rio ,da Luz, s/n, nesta. DUBLACK 18 '<;I 25 de janeiro, haverá a
que você l'á e conhece!- Rua Barão do Rio Branco .

bl"
'

IND. COM. DE MALHAS LTDA., Rua Castelo Branco, 109, assinatura e pu icaçao de
_ Sim,C�fe, mas numa� Rua Marechal Floriano Peixoto S h d JAIR PIAZ R F

.

M/C
' portarl'as para todos os con- 5 f' ?

C roe er., , ua rancisco . ees, 5 n, , orupa. a ra
� Rua Esthéria Lenzi Friedrich .

. el ,.SOLANGE DE MORAES NEVES, Rua Frederico C.A. Va- cursos.
_ 5a. feirp não é dia de- Rua Coronel Emílio Carlos Jourdan I 4 A C

."

d Cse, 83, nesta. TEREZINHA SANSON, nesta. ' omlssao e oncursos semana? �p�.gunta o Sér-- Rua Presidente Epitácio Pessoa E, como os ditos devedores não foram encontrados
- informa que o resultado da .

''!r' -.;_
-.,- Rua Artur Müller

.

e ou ec a 't de'd" "

f I-emoça"o/Iotaça"o sera' enca- glo_. Claro,Chef',e!' - d'IZ ose r us ram a acel ar a VI a Intlmaçao, âz por- Rua Padre Pedro Franken intermédio do presente edital para que os mesmos com- minhado a 19a. Ucre até o Viro, me�i
.

se,ieito, que- Imediações da Ponte Abdon 8atista
pareçam neste Cart6r'0 R A t Mooll 78 dl'a 20 'deste meAs e o da pro. sabe qu lC'e ',0 quando',. I ,na ua r ur u er, , no IV- -Rua Reinaldo Rau e laterais.
prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então ,moção, até 4 de janeiro. Até trabalha, tr'alha e quandoArt. 2.° - Este Decreto entrará em vigor na data dar razão por que não o faz, sob pena de serem os referi- 15 dias antes' da data início está de folga, ele folga mees.de sua publicação, ficando revogado o Decreto N.o 947/ dos tItulas' protestados na forma da lei, etc. de cada atividade, será di- mo na mais ampla acepção84, de 10 de maio de 1984. '

I d I d 'ns/ Jaraguá elo Sul, 14 de novembro de 1984. vu ga o o ca en ária especí- da palavra. O "chefe" é fo-Jaraguá do Sul, 12 de novembro de 1984. Aurea Müller Grubba - Tabeliã Designada de Notas e Ofi. fico, contendo o local e ho-
go, Mas chefeé chefe!DURVAL VASEL - Prefeito Mur';cipal dai de Protestos de Títulos da Comarca de J. do Sul rário de aplicPsão, de pro-

. Olha o que me espera
r IV_O_K_O_N_E_L_L_-_s_e_c_�_e_t.0_de_A_d_m_in_is_t_r_"_e_F_i_n_�_n_ça..s._ ...:.:.:..;..::.:.:.._=========::::::.;_�v_a_s_o_ú�e_s..c....o_'h_a_d_e_v_a.:g_as_,,__:.....

neste fim-de·semana, pensa
o Viro.
_ Tcháu! - diz o Sér.

gio pro Vir? - aí vamos
dar as tratativas, das confa-

b�lâncias e dos finalmentes
desta mudança que você me

arranjou.
Eram as primeiras horas

da manhã de quinta-feira, 8
de novembro.

Na tarde daquele. dia, na

sexta-feira e no sábado, o

"horne" foi a atração maior,
sem ser um Agnaldo Timó
teo, um Erasmo ou Roberto
Carlos.

'

Já bateram às 18 horas
da véspera de domingo e o'
homem não se manca. Viro

pensa com .seus botões: será

que esse "cara" esqueceu de
sua casa? Joinville fica logo
alí, pô!

Com a alma lavada de
,

peixes e camarões, às 18:30
horas de sábado entra no

"Bar do Mono", na goiabei
ra, esquina da Czerniewicz�-------

com a Tifa da P6lvora. ...;.... .
_

Alí encontra o "Toco", o SINDICATO DAS íNDÚSTRIAS DO
Kiein, Belo, "Schmegla", VESTUÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL
Curt, Viro, Silvino e o Jor-

ge. . ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Entra no "bar", com ares EDITAL DE CONVOCAÇÃO

de quem entra triunfalmen
te numa cidade que con-

quistou. E como. .'
Depois dos cumpnmen:os

seguem.se as apresentaçoes'
daquele gigante.loiro, natu

ral de Floripa, com o seu

vasto blqode de rasga fro

nha cor de fogo, e fala entu

siasmadamente da nova fi·

llal da "Catarinense", que

passa a se instalar na esqu�
na da Marechal com a P,

colli, no Edifício Menegotti,
onde atenderá pelo telefone
72.0827 fazendo entregas à

domicíli�, sem acréscimo de

preço e outras comodi.dades,
que a farão a prefenda da

cidade.
um jaraguaense legítimo, I ,:_------------------
pela hospitalidade e fidal-

• :-:--:---1
guia com que fora recebido

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇAO E

pelo Viro e por toda a pato- DO MOBILIÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL
Perguntado, sob-re como

se sentia na cidade, disse o
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

diretor que se considerava EDITAL DE CONVOCAÇÃO
'

ta. '

Sérgio promete um breve

retorno às bases ...
Na saLda, o Sérgio não dá

sinais nem de se coçar.
Aí o Viro chama o "Mo·

no" ao canto e com a mão

na boca, em forma de con

cha e um largo sorriso ama-

relo, diz:
_ Este' "Chefe" é unia

mãe! Bota tudo na minha
conta!

Estado de Santa Catarina

I. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
Secretaria de Serviços Públicos '

COMUNICADO
li Comunicamos aos proprietérios ou -locatérios de

�,. estabel�cimentos comerciais, industriais ou de prestaçãO,'i de serviços, bem como aos vendedores ambulantes que,
f!J de acordo com o art. 22 do Decreto-Lei N.o 73/40, O §

. 4.° do art. 20 ela Lei N.o 18/48 e o Decreto N.o ....
1.024/84 de 12 de novembro de 1984, é expressamen, te proibida êl colocação de quaisquer objetos, 'tais co

m?, .mercadoria� e placas de propaganda, sobre a via
publica e passeros, que venham a prejudicar o livre

: trânsito dos pedestres. '

Salientamos que o não cumprimento das deterrnl
, nações legais ensejará a aplicação das penalidades cebíI veis, além do recolhimento dos objetos dos intratores.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
ÁLVARO ROSÁ
Secret,s de Serviços Públicos

ma AIH. E:les condenam o

retorno do sistema de sub·
sídio fixo mensal "que não
atende as necessidades, nem
dos agricultores e nem dos
hospitais conveniados".
O presidente do Sindica

to dos Trabalhadores Rurais
de Jaraguá do Sul, Hilberto
Fritzke, considera a medida
do I namps "um retrocesso
nas conquistas da' classe,
que a duras penas e muito
sacrifício alimentam os po
vos, fazendo juz ao atendi
mento médico hospitalar
nos moldes do trabalhador
urbano". Na região, somen
te em Joinville, Garuva e

Massaranduba os segurados
rurais têm atendimento hos
pitalar através do convênio .

SINDICATOS UNEM SE
Os sindicatos de trabalha

dores de Jaraguá do Sul, so.
lidários com as dificuldades
des associados do sindicato

co irmão dos trabalhadores
rurais reuniram-se esta se.

mana no Sindicato dos Co
merciários, buscando fór
mulas para apoiar a luta
inqente da, sofrida classe
dos rurtcolas. Ficou decidi
do nova reunião segunda
feira, na sede do Sindicato
dos Metalúrgicos, 'para dls
cussão final das propostas
e lançamento de um mani
festo de repúdio as recentes
decisões ministeriais, que.

vieram em prejuízo dos tra
balhadores rurais, classe
sempre espoliada e desas
sistida pelo Governo.

O 6rgão representativo dos
rurícolas; em Jaraguá do
Sul, no dia 21, v.ai discutir
a proposta orçamentária pa
ra 85 e, também, a questão
da suspensão da assistência
pelos hospitais locais, além
de analisar os reflexos da
medida no seio da classe.

SE divulga cronograma
dos concursos

DEPOSITE NA POUPAN A
B. ,

, -�'.

:;. .�.....\,,,;;,,�;�;,,:,.,;,:"

�, POUPANÇA
'GERANDO ·BESCEMPREGOS

A poupança que constrói.•

Ouem:
Itapocu se

afirmação
até hoje.

Por isso
cm diálo'
motivo pa
gio à Jarag

Um tele
outro lado
da diz que
Viro do Ipi
Viro do 9a? A Fun

cionária at o estranho
pedido e di
-O sen

de
serviu de
da do Sér
Sul.
llnta e do
voz distraí
alar com o

brincando,
nhor, só

eo Viro da
�efinho".
Pra ele já
hinos" de
fez de bre-

se cantara
louvor pelo
vura pelos
Ia cidade.
-:- J: co

ia:
" tem genté
com osr.!
diz o Viro

enho o pra-

o Sérgio!
- indaga.,.
.ie ouvir a

el
'n') senhor!

Pamplona
4.��,!�p���ha����.

Ford, Fiat, GM e VW.

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

72·2826 (res.) - Jaraguá do Sul - SC.

O Presidente da entidade supra convoca,. as empresas
_ ssociadas para participarem da Assembleia Geral Ex·

�raordinária a realizar·se às 16 horas do dia �O de no

vembro de 1984, na sede social, a fim de deliberar so-

bre a seguinte
ORDEM DO DIA

_ Leitura, discussão e 'àprovação da Previsão Or-

çamentária pera o' exercício de 1985.

Não havendo, à hora acima mencionada, quoru� legal
para instalação da Assembléia; a mesma será rellzada a

partir das 17 horas, na mesma data � local, com �
presença de qualquer número de assoclados em condi-

ções de votar.
.

Jaraguá do Su I, 12 de novembro de

EGGON JOÃO DA SILVA
Presidente

1984.

o Presidente da entidade supra convoca
,.

as empresas
associadas para participarem da Assemblel� -Geral Ex

traordinária a real izar-se às 16 horas do die �O de no

vembro de 1984, na sede social, a fim de deliberar so-

bre a seguinte
ORDEM DO DIA

.

Leitura, discussão e aprovação da Previsão Or

çamentária para o exercício de 1985.

Não havendo, à hera acima mencionada, qu?ru� legal
para instalação da Assembléia, a mesma sera relizada a

partir das 17 horas, na mesma data � local, com �
presença de qualquer número de associados em condi

ções de votar. '

_ Jaraguá do' Sul, 12 de novembro
DORVAL MARCATTO

Presidente

de 1984.

O Presidente da entidade supra convoca,. as e�presas
bssociadas para participarem da Assemblel� G_ral Ex.

traordinária a realizar·se às 16 horas do dia �O de no-

'vembro de 1984, na sede social, a fim de deliberar so-

bre a seguinte

ORDEM DO DIA

, ,

_ Leitura, discussão e aprovação da Previsão Or

çamentária para' o exercício de 1985.

Não havendo, à hora acima mencionada, qu?ru� Id9al
para instalação da Assembléia, a mesma sera rellza a 8

rt'r das 17 horas na mesma data e local, com �
��E;s�nça de qualqu�r número de associados em condi-

ções de votar.

Jaraguá do Sul, 12 de novembro de '984�

JOSÉ CARLOS NEVES
Presidente

RETIFICAÇAO: Na edição passada, no Edital n,?

13.982, de 31.10.1984, por .um lapso imperdoável de

revisão, saiu publicado que Mário Célio Cc,_ntin é filho
de Pedro Colin e de Amabile Piazera Contln, quando
na verdade, o nome correto do pai é Pedro Contin.
Pedimos excusas pelo ocorrido.

Presentes finos para todos os gostos e

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

JOALHERIA A PÉROLA.
Em anexo, a ÓTICA.MODERNA. Visite-nos e

comprove.

Joalheria A Pérola
OTICA MODERNA "

.

Rua Reinaldo Rau, 289 - Fone ,72-1823 "

FOTO LOSS
Brindes na revelação de seus filmes

Você escolhe: blusão de nylon, bolsa térmica,

máquinas fotográficas, luvas ou posters.
Só o LOSS que dá present�s. ,

J

==,==�";;_'-------'1
-SÓ Sport

A nova loja de artigos esportivos da cidade.
Toda linha de produtos Rainha, Topper. Adidas

Le Coq Sportiveoutras marcas famosas, além de

'troféus, taças. apitos, meias e tudo mais "

para a

prática esportiva.
Veriflque as vantagens do preço e as

facilidades.
SÓ SPORT - Av. Mal. Deodoro, 790 Fone 72-2345

TOPÓGRAFO
INGO JOAO BENKENDORF

Desmembramentos e medições de
terrenos em geral

Escrit6riQ: Rua Reinaldo Rau, 86 - Edifício Mário Ta

vares, Sala 3 - 1.0 andar. Contactos: Fones 72·059�
(residência) - Jaraguá. do Sul - Santa Catarina.

MiroDlaq Equipamen
tos pl Escritório Ldt3:.
Máquinas de escrever Facit-Olivetti, Calculado!",as Faclt,

Sharp e DismaC, Móveis Estil e Imalasa, M6�els de aço

Mojianoe Pandin. Assist�ncia 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 B,ento do Sul - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pois não há de ver que até
o presidente da. Câmara Mu.
nicipal de São Domingos, lá

'. nos confins de oeste cateri
nense deu o seu recado. Luiz
Pinheiro, este é o vereador
do PDS que preside o leqis
lativo, depois q.ue leu um

matutino da Capital telefa.
nou enfurecido. para o dlre
tor e despejou a sua ira ..

Curto e grosso, assim como

já tem acontecido em ou.

tros municípios que conhe-
. cemos, avisou que si houver
um voto sequer.para Tan
credo Neves, nas eleições do
dia 15 de janeiro de 1985,

,

entre os delegados da Assem
bléia Legislativa ao Colégio
Eleitoral, ele e seus ilustres
colegas de bancada retirar::ão

prontamente todo e qual
quer 'apoio ao Governador
e aos deputados eleitos pela
região serrana.

Da forma Como largou o

fone no gancho é bem pos
sível .que venha a cumprir ª

Política,
.

Politicos, Folclore &, Cia,.
promessa. Mas será que o

DãO vai se assustar com o

destempero do nobre legis
lador que tão bem e altísso
no curto e grOsso recado
transmitiu pela imprensa?

-xx-

E pra morde de que seja
salva a palavra do represen
tante dominguense, lá vai
uma do atual processo su

cessório que tem servido de
fonte para aumentar o ane-

,

dotário político brasileiro.
Tão forte é o manancial que
até o vice Fontana deixou

escapar um pronunciamen
te em forma de desabafo,
para enriquecer o relaciona
mento entre os políticos e a

imprensa catarinense.· Esta,
contudo, acontec;eu com a

imprensa dos grandes cen..

tros do País em que uma das
piadas mals recentes Se de- -

. senvolve em torno do proce
dimento da' imprensa e en.

volve o candidato do PDS,
Dizia_se que o Deputado Pau"
lo Salim Maluf, indignado

;
com as estocadas que vinha
recebendo de alguns jor�
nais, reunia em sua mansão
em Brasília um grupo de re.

pórteres, na tentativa de in
cutlr-lhes nova imagem so

bre a sua figura. Conversa
vai, conversa vem, declara
que possui dons sobrenetu.
rais para resolver a curtls-

.

simó" prazo os mais graves
problemas econômicos, polí
ticos e sociais do País. Co
mo prova, informa a seus

interlocutores que se dispu.
nha atravessar a piscina da
casa sem molhar sequer os

cordões de seus sapatos. Sob
os olhares atônitos de todos
e um sorriso matreiro de

:'::"'ZBESC �
;��..----�-.--------�---------------------------------.-.----�--..--�

sei que os baianos, tenham o
hábito de ir passear ou tra
balhar no centro da capital

Calim Eid, cumpre a proeza levando e-sses apetrechos.
com total êxlto., Crente de Mas voltando à vaca fria,
que havia conqúistado a pia- o parente do americano' "[o-
'téla, põe-se a aguardar as elho ferido" - Juruna de-
notícias a' serem estampa. volveu os 30 milhões, como
das. Na manhã seguinte os si com isso ficaria encerra.

principais jornais davam a do o episódio.
sequlnts manchete: - Ma, Indagado sobre suas de.
luf não sabe nadar. clarações, Juruna disse: "Eu

-xx- falei isso pro Calim Eid pa-
Por outro lado os deputa- ra me livrar do compromls-

dos malufistas acusam Ju- so. Eu menti, para poder
runa de ser "mau caráter", cair fora do inferne, cair

em face do recente incidente fora do buraco. Nunca teve

'de tentativa de comprá do, proposta de Tancredo e eu

voto do fndlo-deputado: "O teve de mentir".
deputado Mário Juruna é o Disse, ainda, que realmen..

pior caráter do Congresso, te, pediu dinheiro a Calim
ele usa sua suposta ingenui. Eid, mas apenas para ajudar
dade e sua condição de In- no tratamento de um filho
dlo, se serve de sua tribo

.

que quebrara, um braço.
em proveito próprio. Agora "Ele deu 15 milhão, muito

está sujeito à perda do man.' mais que o dobro".

dato, porque fez denúncia. Dizendo que estava com

falsa, sem provas contra Cs; ';"--8 consciência mais leve, Ju
'im Eid" - afirmou o jI". runa disse: "Esses 30 ml-

putado Antônio AmáN11 lhêo está me atrapalhando
(POS-PA).

-

muito dentro de minha
. Amaral insistiu na afirma- consclência. El) não tou cos-

. ção de que as deficiências ..
(iC tumado a levar dinheiro que

de caráter de Juruna são� édo trabalhadore do povo.
amplamente conhecidas en- Achei muito justo devolver
tre os congressistas e que a dinheiro".
ele mesmo o deputado do Agnaldo Timóteo, deputa.
PDT do R'io de Janelropedle do pelo POT, qu: ;a�ompa .

emprestado,. "de vez em nhava de [onge, dirigia pro-
quando, algum' dinheiro, c-s

'

vocaç?es ao índio: "Quando
100 mil, coisa assim, mas de ele val. ?evolver as fazendas
um ano para cá deixou de que esta ganhando do Tan-

fazê lo, não sei porque". crede?"
.

, Eu já mUitei na oposição Juruna explicou porque
e sei como-essas coisas fun- não devolveu o dinheiro

cionam: eles estão procuran pessoalmente a Calim Eid:

do um cadáver. "É que briga de índio é di.
- Não se diga que a opo- ferente de br'iga de branco.

sição não tem interesse no
. Branco briga, pede desculpa

tumulto. Eu estava no RiO! no outro dia e depois briga
de Janeiro e sei que estavam de novo e pede desculpa de

soltando dinheiro para as novo. Indio ?iferente: bri�a
pessoas agredirem Paulo Ma. mesmo. Por ISSO, como nao

luf, quando ele visitou a _ aceito acusações e brigo co·

quela cidade. mo índio, quando me a-

Amaral foi ajudado pelo cusern .eu saio de pert? Se

Deputado Julio Martins fosse 'devolver e Callm �-
(PDS PR) que fez também cusesse-Jurvne. Juruna bn.

restrições ao 'caráter de Má. gava como índio e num po-
-

rio Juruna, e depois de ou. dia dar certo. Por isso� pr�
vir as declarações de seu co feri botar no banco o dinhel-

lega do Pará sobre os tu- ro do Callm",
.

muitos comentou: "Não há Ao sair, Juruna avrsou: Se
dúvida' nenhu;"a de que o o dinheiro volter, Juruna

Brasil tem como elternett- procura até encontrar conta

vas Paulo Maluf ou a ener-
: do Calim Eid e deposite ne.

quia" .

•

Ia, pois, dinheiro é dele e

O vice qovemador baiano ele é obrigado a receber,
Edvaldo Flores, qualificou dinheiro que ê do povo".
de "preparado e dirigido" o Melhor seria explicar o

ataque a um trio elétrico porque de uma de suas rnu.

que, na véspera percorreu .lheres ganhar 1 milhão pe
bairros e o centro de Salva-· lã Funai. E parece que' in-

dor fazendo propeçanda pa- dio não é bobo, não!
ra Paulo Maluf. Atiraram pe. Que País é este?

dras, ovos e C:OCos e eu não EVI SINSVAL.Nov.j84

Assistência téénica de máquinas ® escrltório em geral,
arquivos, cadeiras giratórias, mimi6grafos, rêlógios de

ponto e- caixa reSistradora.
.

Rua Barão do Rio Branco; 3�� - Fone 72-1486

.
Jomack Com. de Máquinas-

_-- -��- _--
.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,RELOJOARIA AVENIDA

As mais finas suge.stões para presentes,
, jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão nn

. RELOJOARIA AVENIDA

Na Mal'echal, e na Getúlio Vargas

FUNI LARIA JARAGUA LTOA,
Calhas para todas as finalidades.

A�ora também aquecedores a

energia solar.

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

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

Venda e assistência técnica autorizada de calculadoras
eletrônicas para Jaraguá_ e região.
COMERCIAL FLORIANI

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

- Telefone 72·1492

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. 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 ..

Çonsulte-nos!

Rua Joinville, 1.016 - Telefone 72·1101

SHARP e 'DISMAC

CONFIRA A HISTÓRIA ...
... HÁ 44 ANOS

- 'Prossegue a pesquisa do pedaço
do "Correio do Povo" que me entregou o

"Cascudo": Ao lado de uma publicidade
que divulga o Xarope Sto. Antonio, o que
liberta o doente dos grilhões da tosse, es.
tá o anúncio do HOTEL BECKER, situado
então na rua Cei. Emílio Jourdan - em

Jaraguá do Sul. E fala das qualidades do
estabelecimento hospedeiro: "Êstá situado
no melhor ponto da cidade. Quasi vis.á
vis á Estação ferrea. Dispõe de optimas
accomodações e ofJerece o maxlme

'

con.

forto aos srs. hospedes. Banhos quentes
e frios. Hygiene - Conforto - Presteza.
Linha de Omnibus á porta. Preços razoa.
veis. Propriedade: Carlos Albus. No "Cor.
reio" Sodal, sob o título de casamentos

a seguinte nota: "Realiza.se 'hoje, na re.

sidencia dos paes do noivo, em Rio do
Serro, o enlace da sra. Celli de Albuquer.
que (sic) da sociedade paulista, com O

jovem Wolfgang Weege, socio da imp0l;.
tante firma jaraguaense, W. Weege &

Comp. Ltda.".
... HÁ 40 ANOS

- -Nem sempre as contas dos admi.
nistradores públicos são aprovadas com

louvor. Geralmente fecha o pau na Câ.
mara, que se louva na opinião do Tribu.
nal de Contas, que lhe radiografa as cen,
tas e os seus procedimentos. � verdade
que estas contas foram tomadas numa

época em que dominava uma ditadura,
em que os Estados e os Municípiqs eram

governados por interventores, coisa que
se q�er derrubar hoje a qualquer preço

'

- JA. Mas, tratando. se de quem se tra.

ta, .tanto na área estadual e na municipal,
pode.se garantir que a recomendação do
"aprovo" não era gratuíto. Querem ver?
"Sr. Interventor - Com a satisfação de
encaminhar a V. Excia., opinando pela
sua aprovação, a prestação de • contas do
exercicio de 1943, do Sr. Prefeito de Jara,

guá do Sul, cabe. me ressaltar alem da .

parte descritiva, que demonstra a eficá�
atuação do Prefeito, a perfeição com que
foram confeccionados os anexos, que ne.

nhuma emenda sofreram por parte da Sec.
de Contabilidade, pelo que subscrevo as

referencias feitas pelo Inspetor Simeão de
Souza ao Contador da Prefeitura. 29.9.944
(a.] Heitor Blum, Diretor Geral. - "A

'provado. Lavre se o decreto, O D.M. deve
transmitir ao Prefeito o inteiro teôr do
parecer supra com o qual harmoniza ó
meu pensamento. 21 ..9.944. (a) Nereu Ra
mos".

... HÁ 30 ANOS
- Medidas contra a importação abu.

siva de automoveis eram tomadas pela
CACEX. Recente pesquisa feita pelo Mi.
nistério da Agricultura, revelava que o

-Instrumente @inda predcmlnante na
'

agri.
cultura brasileira; era' a enxada. O Loiele

Barão de Itapocu

Brasileiro ia de mal a pior, que devia
600 milhões e tinha um déficit de 70 mi.
Ihões no exercício de 1954. Benjamin
Vargas requeria "habeas corpus" contra

,a coação que vinha sofrendo pelo juiz no

caso do crime da Rua Toneieros, diante
do fato de não ter procurado a polícia
quando das

..
ocorrências armadas, contra

<-arios Lacerda e o Major VaZo.
... HÁ 20 ANOS

- O dr. Murilo Barreto de AZoevedo
- o compadre "RUa" - recebia convite
da Confederação Nacional dos Trabalha.
dores para participar dos trabalhos que
seriam realizados na semana seguinte, no

Estado djl Guanabara, objetivando a aproo
vação final do novo Código Nacional do
Trabalho. A imprensa sempre vigilante
rasgava elogios ao culto e competente ad.

'vogado, destacando as
/
suas qualidades

pra tal mistér e concluía: "Nossos para.
bens ao dr. Murillo e que sua participa.
ção nos trabalhos reverta em real benefí.
cio da paz. social da família brasileira".

- O Az de Ouró Boliche Clube anda.
va a mil: Dia 15.08.64 excursionava para
a Terra da Babitonga, jogando com o

Grêmio "Vai Levando"; no dia 5.9.64, um

p_rograma de bolão com os "Veteranos de
Indayal", por ocasião da passagem do 35.0
aniversário e no dia 26.9.64, recebiam em'
sua sede a equipe do "�ipapau", de Curi.
tiba, filiada à SoCiedade Beneficiente e

Operária "Rio Branco", o antigo "Hand.
werker" da "Cidade Sorriso". Haja fôle.
go, hein?

... HÁ 10 ANOS
.....:. Olhe só, o "Az de.Ouro" me per.

seguindo: dez anos mais tarde seguia pa ..
ra Ponta Grossa.PR, para jogar COm "Os
leões" .da Sociedade Princesa dos Cam.

pos, o chamado "Clube Verde". No dia
31.8.74 a equipe pontagrossense estivera
em Jaraguá e, embora o mau tempo -
como agora em 1984 - a confraterniza.
ção foi total, ganhando os jaraguaen�es
por pequena. diferença. Conta a história
que "Os Leões'� naquela visita deram o

troce e deram aquela tunda que ainda
hoje arde, que nem as visitas à Vila Ve.
lha, Lagoa Dourada e Furnas conseguiu
diminuir. Apenas a manchete do maior
jornal e a saudação do Comandante da

Companhia Motorizada do Exército nive
laram as duas grandes equipes que sou.

beram 'transformar o encontro numa gran.
.de confraternização, que vai contada por
um poeta trovador, arquivado do clube. O
causador desse encontro foi o "Fóca" -
e eng. Nélson Tarnawski. Boa, irmão! E
com o apoio de Cícero Ferreira, ex.geren.

'

te do B.B. de Jaraguá, depois de P. Gros.
sa e que hoje é gerente em Jvlle, onde o

fomos abraçar na Harmonia Lira, por o.

casião dos 50. anos. do Rotary, ao qual
pertence, agora em 26.10.84.

PROBLEMAS� 1
Notificações, defesas e acompanhamento de recursos por quem, sabe das coisas e

tem longa prática no assunto. Profissionais especializados examinam os problemas
com profundidade e acompanham os assuntos com ética e seriedade. Não 'custa

,

consultar. Telefones (DDD-0482) 22-9874 ou 23-0804, chamando ,por Victor, ou

por intermédio do fone local 72-0091.
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DR. CELSO ORLANDO STORRER DA SilVA CORREIO, DO POVO
ANGJOLOGIA CUNICA E CIRURGIA VASCULAR Há 65 anos estamos
Doenças da circulação, varizes, arterioesclerose, levando Informa�ão ,

trombose, embolia, erisipela, flebite, e cultura ao
hemorróida, etc.

povo de Jaraguá do Sul
Rua Guilherme Weege, n," 34 - 1.° andar

e região do Vale do
Fone 72-2500 - Jaraguá do Sul - SC. Itapocu.

�OMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHROEDER E ' ECONOMIZE GASOLINA E DI·
NHEIRO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS DE .PAGAMENTOS E A NOSSA LINHA DE
PRODUTOS. TEMOS TAMB�M À VENDA_MO_TOS USADAS.

!illJi7D��
l}3@�ã;l,

Revendedor Autorizado

RONDA

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

Farmácia Paraná
Admlnlstrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 anos de experiên
cia, sob a direção 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./SC.
�--------------------------�----.-----------_)
r'--------------�---------------------·�

JARDIM SÃO lU IZ
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." Região

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

Emmendoerfer Comércio de Veículos ltda.
Av. Mal. Deodoro, 557 - Fones 72.0655, 72.0060 e 720969 - Jaraguá do Sul

.

i'��:_.,: �;o!.

�::��,
.

��' "

'\",
'"

I'MOTOR
Motor 1.6 do Chevette. Garra, desempenho
e economia. E o que ele economiza em
álcool ou gasolina, esbanja em torque,
raça. resiStência e potência dos seus
·-68cavalos. Por isso, o Chevette não émais
um. Ele temmecânica Chevrolet para ser
arnelhor.

2'ESAIÇO .

O espaço que o Chevette tem. Nelel .

5 passageiros viajam de forma.civilizada,
A visibilidade é total. E isto q_uer dízer
segurança. E o painel, além do design,
émuito bem distribuído para não
confundir vOCê." "

Livros, Autores e Idéias
João Alfredo Medeiros Vieira

Novo lançamento da EDITORA FORENSE:
UÇOES DE DI REITO COMERCIAL - Vol. "

Ronaldo Pinheiro Rocha e Luiz Augusto I. Flórido

O plano do presente trabalho é simpl,es. Destina-se
a atender às necessidades do acadêmico de Direito, em

duas disciplinas: Direito Comercial, no que se refere ao

comerciante e às sociedades comerciais, e Direito das
Sociedades, cadeira eletiva das Faculdades de Direito, on
de são ressaltadas as sociedades civis e comerciais co
mo torrna complementar de estudo,

'

Pela dinâmica com que se apresenta o Direito Co
merciai, em vias de se transformar em Direito de Em
presas, demos maior realce às sociedades comerciais,
em detrimento das civis. Isto porque observamos, em
não poucos profissionais de Direito, certo desconheci.
rnento e (por que não dizer?) desinteresse pelo Direito
Mercantil. Disciplina aparentemente hostil, não fomenta
no discente o interesse prätlcc e lucrativo, que ela pro,
porciona. Deve-se isso, naturalmente, ao fato de o eca

dêmico de Direito ingressar ne faculdade, na rnarorre

das vezes, despreparado, no que concerne às ciências
correlatas e, geralmente, subsidiárias do comércio, no
seu aspecto jurfdlcoeconômico., Ignorando ou despre
zendo a assertiva econômica mestra ou central: a rique
za de um país e, consequentemente, do seu povo tem,
por base, a expansão e o bom desempenho das ativlda
des comerciais.

Fizemos, propositadamente, incursões às noções eTe.
mentares da Contabilidade, ciência mais próxima do Di.
reito Comercial, 1)0 afã de despertar a atenção do dis
cente para melhor entendimento do Direito Mercantil,
mormente das sociedades anônimas, _

Quanto à' exposição da presente obra, que não é
de fôlego, cabe ao mestre, que a adotar, desenvolver
um trabalho de pesquisa junto aos disclpulos, além de
uma explicação, sobre cada' tópico sugerido; mais cir

cunstanciada, pois a finalidade deste livro, que não

dispensa a figura ímpar do mestre, é de lhe servir
de auxiliar.

Pedidos: Editora Forense, Av. Erasmo Braga, 299,
Caixa Postal 269, Rio de Janeiro, CEP20.020 .

" 3'PORTA-MAlAS
O porta-malas do Chevette. Como o próprio,
nome diz, porta-malas é o lugar onde vão
asmalas. Pelomenos noChevette é assim.
Emais: você não precisa dobrar o banco.

. Venha ver de perto oChevette.
•1 Decididamente, .

MB mW

um conjuntoperfeito., MlRadeVllor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JOGOS DE SALAO INICIAM.SE
SEXTA.FEIRA - O Centro de Ati
dades do Sesi, através o Conselho
Desportivo Sesiano e Serviço de
Esportes, dará início sexta-feira, dia
23, aos 1.os Jogos Sesianos de Sa
lão, nas dependências do próprio
Centro, com a participação de '18
empresas. O Congresso Técnico es

tá marcado para as 19h30 de- se·
gunda feira, dia 19, quando as em

presas deverão confirmar participa.
ção, nas modalidades de canastra,
dominó, general, tria, tênis de me

sa, truco, xadrez e sinuca, que en

volverão 687 atletas. Foram inseri
tas para os 1.os Jogos Sesianos de
Selão o Corpo de Bombeiros, Car
roçarias Hornburg, Marcatto, Kohl
bach, Celesc, Gráf. Avenida, Cons
trutora Seria Indústrias Reunidas,
Viação Canarinho, Metálúrgica Lom
bardi, Metalúrgica João Wiest, Mal
wee, Dalmar, Metalúrgica Erwino
Menegotti, Eletromotores Weg, Weg'
Máquinas, Weg Acionamentos e Car
roçarias Arqi .

AUTOMOBILISMO: SÃVIO BUS�
CA TíTULO DOMINGO - A oiteva
etapa do Campeonato Catarinense
de Automobilismo-Velocidade, acon

tecerá neste domtnço, em Canoi
nhas, onde o piloto Sávio Azevedo
da Equipe Kohlbach, vai tentar o

título através uma vitória consa

grado'ra sobre Oscar Chanoski, de
Itajaí, com quem está empatado na

primeira colocação, isto na catego
ria força livre. Na 1.600 João Car
los Boaventura já é tricampeão e

Orlando "Padilha" de Souza tenta

rá melhorar a sua posição. A últi
ma etapa está marcada para 8 de
dezembro, em S. Bento do Sul e

antes &sso, dia 2, acontecerá prova
extril em Jaraguá do Sul, na inau
guração do autódromo. Por outro

lado, sábado, das 11 às 23h, no Au
tódromo de Jacarepaguá, no Rio de
Janeiro, a ,Kqhlbach, com os pilo.
tos Sávio, Oscar e Plácido, partici�
pau do Campe,onato Brasileiro de
Marcas, com o Chevette n,? 72, ob·
tendo a 11 a. posição, ficando com

a premiação como o primeiro Che
vette a cruzar a linha de chegada,
após as 12 horas de corrida. A "na
ta" de automobilismo brasileiro
participa deste Campeonatp.

BOLA0 EM TERCEIRO LUGAR
NA BLUMENAU - O Clube Atléti-

co Baependi participou sébedo e

domingo, do Torneio Foto Wilson
de Bolão-Duplas, na cidade de Blu
menau, onde conseguiu a terceira
colocação. Tomaram parte o Caça
e Tiroe VastoVerde (Blumenau),
Grêmio Floresta (Videira), Vascon
celosDrumond (I tajaí), 1.°, de Ju
lho (Lages), Caçadorense

-

(Caçe
dor), Baependi (Jaraguá) Pinguins
(Indaia!) e Guairacás (Timbó) ea

classificação final apontou aGuai
racás em l .", Pinguins em 2.°, Bae
pendi' em 3.°, seguindo-as a Caça
dorense, Vasto Verde e 1.°, de Ju
lho. Nélson, Riedtrnann, Padeiro,
ßerns, Kitto, Inácio, cildó e Rainer

integraram a equipe jaraguaense. E
em Joinvilfe, desde o dia 15, o Bae

pendi participa do Campeonato Es.
tadualds Bolão, Bola 23cm, que
será encerrado no dia 18. As parti
das acontecem em várias socieda
des e o certame � realizado" após
pelo menos-clO anos de paralização.

RETURNO DA PRIMEIRONA TER.
MINA AMAt-jHA - O 'Campeöna,tö
da 1 a. Divisão de Amadores da li
ga Jaraguaense' de Futebol, (Primei
rona) terá o returno concluído nes

te domingo. No dia 11, pela primei
ra rodada' do segundo turno, o Cruz
de Malta, com gols de ,Milton e La

ranjinha e jogando com' Renato;
Waldir (Ivo), Celso, Ivan e Cláu
dio; Lírio (Sídio), Pomerode e A·
demir; Cóli, Milton e Laranjinha,
derrotou o Estrelfa por 2 a 1, en

quanto que a sua equipa juvenil
foi derrotada pela equipe de Nereu

Ramos, J a O. Na Barra do Rio

Cerro, o Botafogo goleou o Rio
Cerro;5 a 3, mas perdeu pelo pla
car mínimo, nos juvenis. Na quln
ta feira, feriado nacional, jogaram
Cruz de Malta x Rio Cerro e Ba

tafogo x Estrella e amanhã, dia
18, jogam Estrelfax Rio Cerro e

Botafogox Cruz de Malta. ,O E§
trella foi 0 campeão do primeiro
turno.

URBANO BUSCA RECUP.�RA.
'ÇAO EM JOAÇABA - A equipe da
Cerealista Urbano, de Jaraguá do
Sul, jogando pelo Campeonato És
tadual de Futebol de Salão, sábado
em Vidéira, foi goleada pela equipe'
profissional da Perdigão pelo esca

re de 9 tentos a 1. Esta derrota,
porém, não tirou as chances de
classificação, tampouco o entusias
mo dos atletas, que voltam à qua
dra na noite deste sábado, desta
feita na cidade de Joaçaba, diante
do Cruzeiro, que foi derrotado pelo
União, de Criciúma, por 4 a 2. A
lém de Cruzeiro x Urbano, jogarão
esta noite pelo Estadual, Perdigão
x União, Besc x Tipso "e Moitas x

Tigre. ,

MABA TINTAS VENCE REGIO.

NAL/COMERCIÁRIOS
'

�' 'A Maba equipes apenas, realizado sábado:
Tintas, campeã do Campeonato dos João Wiest WxO Malwee, Kohlbach
Comerclérios de Jaraguá do Sul, 24ld8 Menegotti João Wiest 24x12
foi a Brusque no final de semana Menegotti, Ma�ee OxW Kohlbach.
último e trouxa o título da Chave 'JoãoWiest 20x24 Kohlbach e 'Me.
Norte do Campeonato Estadual de neqottl WxO Malwee. Campeã a

Futebol de Salão dos Cemerclértos.: Kohlbachj : 2.°Wiest -e a MenegQtti
adquirindo o direito de disputar' o : em 3.0 ·Iugar.
título estadual dia '25,'em Criclú- VOLIBOL CONHECE EQUIPES
ma. O quinteto jaraguaense empa- CLASSIFICADAS __ Já se conhecem
tou com a Delta (J.oinvifle) a' 1

as equipes finalistas dos Carnpeo-gol e derrotou o Fluminense (Brus- ,

'

natos de Vollbol Masculino e Feml-
que) � Promen�c (Itaj�í) por ,�a nino da LIga' Regional de Volibol e
1. Alem do

_ título, foí a .equrpe Basquetebol, após conhecidos os
que marcou mers gols (11) e teve "resultados das últimas rodadas
o artilheiro, o M�n�;a, com 5 ten-

que' foram: AABB 2xO K�hlbach:
tos anotados. Criclúma, Joaçaba, Reio X 1x2 Lombardi Wiest Ox2
Rio �o. Sul e T�barão serão os ad- Arweg, Raio X lx2 M�lwee, Doze
versartos no dla 25 de novembro, Ox2 AGVe Lombardi 2xO Malwee
vindour<;>. no feminino e, �rweg 2xO Fabril �

PAPP SPORT INICIA· TERÇA A Armalwee Ox2 Wiest no mescull-
DECISAO DE FS - A �iga Jeraque- no, fora os resultados de querte-
ense de Futebol de Salão encerrou feira entre Malwee x AGVe Doze x
esta semana o

'

segun�o. turn,? do Raio X, no . v�ol feminino, que
. Camp,;onato Extra-Oficial

� Papp não influirari1� cfassificação. No
Sport de Futebol de Salão, defl- volibol femirílne na Chave "A" lo-
nindo a cfassificação das quatro e-, grar�m classffic'ação ÀGV e Lorn•.
quipes fin�list�s. -O.s jogos de terça bardi e ne Chave "B" AABB e Weg;
e querte-feiras servl�am �enaso pa- no masculino; AGVe Kohlbach na
ra definir a.pontuaçao da �r?�no, "A", Wiest e Weg, na "B".
Coneza, Mlrtes e Weg, que rrucrem Neste sábado na Armalwee
a �ãse, s�mifinal ,na Arweg, terça- às 14h� pelo i::erta�e .de basquet�feira, as. 20h30 e as 21 h45, estan-. iög�m Armelwea x Veteranos e
do prevista a segunda rodada para Gráfica x Ucre e no volibol fernini-
o dia 2�, no. �i�ásio �rtur Müller. ;,o,AGV x Weg ,e Lombardi x AA
A fase final rrucra-sa di? 27, na. �r. BB, estas 'já pela fase final; no dia
,w_eg e o certame s�.ra ccncluído '19, na Mehegotti, às 18h30, bes-
rdla 30, no �rtur M.ulfer, qu�ando quete enrreUcre x Wies� e, volibolconhecer-se-a a equipe campea" ",

'

mescullno entre AGV x Vf:efJ e Ko-
SEMIFINAIS DO PElADÄO CO.' hlbachxWiest. No dia 21 jogam os

MEÇAM À TARDE - Foi encerrada classiflcados no basquetebol e nos
, quarta-feira à 'noite, a fase classlfl- . dias 24'e '1'.0 de dezembro, disputa
catória do 2.° Campeonato Aberto' pelos terceiros e primeiros lugares,
Municipal de Futebol de Salão, fjro.' no besqiiete-e no voltbot mescult-
moçãovitcrlosa da Liga e da Divi- no e femfnirro, '

são Municipal de Esportes. Apó� CORRIDA,�OA INTEGR_AÇAO NO
cem jogos realizados pelas 44 equl- DIA 14 DE DEZEMB�O - Será no

pes participantes, 16 equipes foram dia 14 ,de dezembro, a 7a, Corrida
classificadas e cada qual fará duas da' lnteqração de Pedestrianismo,
partidas nesta fase, ou na AABB ou promoção do "Correio do .Povo",
no Ginásio Artur Müllftr, conforme "Gazeta de Jaraguá" e "Rédlo Jara-
sorteio. Pinguim, Olimpicus, Caxias guá", com a coordenação do Prof.
Senai, Fluminense, Satélite, Colúm- Jos�,A\Jgust_o, Caglioni. O percurso
bia, Juventude, Super Lenzi, Conf. �erá Ç) mesmo :- GuararnirimjJara.
Neusa, Costa e Silva e Comercial guá do- Sul - de 8 km,. cOm ch�ga-
Jaraguá, além de duas equipes da da na Pra_ç<;l do Expedicjonário. Ins-
Chave G, uma da Chave B, 'e outra crições poderão ser' feitas' até ao
da Chave- F, conhecidas esta sema- 'meio dia do dia 14, nas redações

,

na, são as que disputam as semifi- dos jornais "Correio GO Povo" e
nais hoje e amanhã. também; com o· Prof. Caglioni, na

SÉ'SI CONCLUI O CAMPEONA. 19a; UCRE e nó Baependi.
TO DE BO'-HA - ,Conclui Se quar- FIGUEIRENSE PROMOVE FES.
ta-feira à noite, nas canchas da AR TIVAl ESPORTIVO - O EC Figuei-
Wiest, o Campeonato Sesiano de ren se; da lI'ha da Figueira, promo.
Bocha, cujos resultados divulgare- ve hOje e amanhã, no seu Estádio,
mos n'a próxima edição. Kohlbach, festival esportivo que inicia às 14h
Lombardi, Malwee, Ind. Reunidas, deste sábado, prossegUindo tam.
Menegotti, João Wiest, Canarinho, bém d,omillgo, ,durante todo o dia,
Bombeiros, Gräfka e Çelesc foram <;om inÚlIle!as atrações. A partida
as empresas participantes, no mas· principal:"será entre, Figueirense e

<;.ulino e, no naipe feminino, quatro Matin��as"de. ItajaL
.
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As An�tações de Flávio José Jaraguá quer sediar Emóbresc em' 86
Criciúma sedioude 16 a alunos do Mobral), alémde des a na cessãode funcioná.

18 de novembro, o 10.0 En- uma medalha de bronze pe- rios que integraram a dele-
contro do Mobral Cultural Ia participação do rnunlcl- gação. ,

de Santa Catarina, que reu- pio e uma medalha de ouro, E no Posto Cultural do
,niu mais de uma centena de pela apresentação da moda. Mobral, de novembro até fe-

munidpios catarinenses em lidade nossa hora, nossa vereiro/85, estão abertas
torno eto evento. A Área de vez. A municipalidade e al- metrfcules para os cursos

Jaraguá do Sul, obteve no gumas empresas empresta- _

de alfabetização e educação
Emobresc 11 troféus, 3 me- ram amplo apoio à delega. integrada (primário em 12
dalhas de bronze 'e uma de ção que foi a Criclúma, se- meses). Fica na Av. Getúlio
curo, e a Ccmlssão Munici- ja através a participação fi· Vargas 503, fones 72-0888 e

pai do Mobral e Prefeitura nanceira, em forma de brin- 72-0140.
Municipal, através do Presl-

'

Bd· , fdente e Secretário de Educa. an elrantes azem a
ção, Balduino Raulino, soll- '.
citou para 1986, a realiza- Campanha do QUiloção do Encontro em Jaraguá

'

do Sul e para tanto todos os o 'Movimento Bandeirante, Distrito Edson Osni Oechs,

esforços estão sendo dlre- ler, de Corupá, promove neste sábado, dia 24, uma nova

cionados para que de fato o Campanha do Quilo, das 15h30 às ,17h30. O recothlrnen ..

município sedie o impor. to- será efetuado nas principais ruas da cidade, sendo que
tante acontecimento. haverá um .posto de recebimento na Praça Artur Müller.

Jaraguá do Sul obteve no ' Tal operação tem como objetivo angariar man timen-

Emobresc o 2.0 lugar no can- tos para a futura distribuição no Natal dos Pobres, que
to individual, ,3.0 lugar na será feita pelas próprias meninas e coordenadoras. O re-

, mágica, 2.° na nossa hora, colhimento será efetuado nas ruas Vicente Brugnetti,
nossa vez (modalidade com Hercílio Luz, Vidal Ramos e Getúlio Vargas.

• Um clima de guerra de nervos marcou a sessão da
Câmara desta'semana. A Benceda do PMDB, majoritária,
apresentou proposta pera que o aumento, salarial do ·fun.
cionalismo municipal incida sobre os salários atuais e não
sobre o de julho. Antes dasessão, o presidente Menel e

o Líder da Bancada, trocaram "gentilezas" é, por pouco
não partirem para a ignorância. No duro.

-xx-

,�. Tudo porque, alega Almlro, Menel teria espalhado que
o mesmo era contra o aumento, o que, provocou aci'rr:a"\,
mente dos ênlmos a ponto do LIder criticar violentamen
te em plenário seu colega, sob o olhar .estupefato da
grande platéia presente. O corte da, palavra deu um bas
ta às críticas. Mas as animosidades são visíveis, rnostran,

que a, ferida é profunda e dolorosa. "

-xx-

• Neta-se claramente a existência de um grande 'racha'
na bancada governista, dividida em duas alas, com 'possí
veis desdobramentos futuros, que poderá prejudicar a

própria administração. O Prefeito anunciou vete a emen

da e coloca a sua bancada em xeque, confirmando de-
o sentendimentos entre Executivo e Legi�lativo. Falta diálo
go e isso não é bom para ninguém;

, Lxx-
• Com a troca da presidência da Câmere em fevereiro,
desenham-se novas intrigas. Pelo acordo iniclel, Menel'
cumpriria o primeiro período, Lauro Sleberl o ,segundo e

Adernar Winter O último. Mas o acordo, poderá ser que
brado. Em Corupá,._onde a Câmera encerra atividades dia
27, Haroldo Kühl eHermann Suesenbach são nomes que
querem a presidência, 'a partir de 1.985.'

'.'

-xx-
,

• José Gilberto Menel esclareceu que não é .verdedelra
a informação de qUe deseja concorrer a vice-prefelto na
chapa de Ivo Konell, em 88, e tampouco que. tinha lnte
resse em, distribuir êamisetas prcmoclonels. Segundo dls
se, vice é vice, e se interesse houvesse, este seria concor
rer a prefeito, para o qual não afa�ta, a hipótese, numa

eventual oportunidade. ." ,

-xx-

• O Centro Interescolar de 1.0 Grau "Mário Krutzsch",
c CIP, encerrando as atividades do ano letivo, proçra.

'

meu a Feira, de Ciências, exposição e vendá de trabalhos
,confeccionados pelos alunos, no próprio estabelecimento.'
Será aberta às 14 horas deste sébado-e 'permanece à vi
sitação pública de 26 a 28· de novembro, das 7h30 às
11h30 e das: 13 às 21 horas.

-xx.....

• Prefeitura e Secretaria de Segurança Pübllce vão' as
sinar convênio, através do qual a munictp'alidade vai re

passar mensalmente 300 litros de álcool para abasteci
mento de duas viaturas da polícia civil. A propósito, os

Infratores das leis do trânsito, pagarão, agora, multas
mais pesadas: Grupo 1 Cr$ 87.997, Grupo 2 e-s 43.998,
Grupo 3 Cr$ 17.599 e Grupo, 4 Cr$ 8.799'-

, .

--:xx_":
• A decoração natalina de rua será' acionada antes do
previsto: terça-feire, dia 27-. Pelo menos parte

: .dela pois
coincidirá com a chegada à Cidade do' Papai Noel HM,
com seus carros alegóricos. A ornamentaçêo está sendo
instalãda nas ruas principais, praças, "Ilhas" e também
junto as antenas, no Morro da Boa Vista. Dois "Feliz Na
tal" serão instalados no Edifício Jaraguá.

-xx-

e Será neste sábado, às 20 horas, no Ginásio Artur
Müller, a apresentação da Orquestra Harmônicas de Curi
tiba, que possui repertório diverslflcedo de música popu
lar, folclórica e' clássica ligeira. A Orquestra utiliza ex

clusivamente harmônicas (gaita) de boca. Será um show
inédito em Jaraguá.' Ingressos ç_ustam Cr$ 2 mil para a.

dultos e Cr$ 1 mil para 'cri�n�a�.
" .,'

, o

ASSE'
"v."

:. Café' e c,Balas'"'" 1';' ,,�

o Primeiro Baile das Flores

Para os que participa
ram 'do baile, asse�lJ
ram, alcançou o maiS-
ebsoluto sucesso} e de

lá saiu a mais bela moça

para ser a Rainha das Fio.
res do ano de mil novecen
tos e oitenta e quatro ela
Era de Nosso Senhor Jesus
Cristo.

É coisa nove e merece
.

cercado de precauções para
que não resvale pelos esca

ninhos da traiçoeira língua
alemã.

Pessoas que lá compare
ceram nos procuraram para
manifestar o seu

o

temor, di.
ante do anunciado e do rea.

lizado, acreditando que po
derá comprometer futuras
promoções dessa natureza.

Qual o temor dessas pes-
soas?

'

Bem, pedem-nos fazer ai ..

gumas considerações sobre o

que se denominou de 1° Bai ..
. I. das Flores, que foi anun
ciado em língua alemã como

sendo "Das Erste Blumen

• A· Cidasc de Jeraqué do .

Sul concluiu nova etapa de
vacinação contra a febre af
tosa, atingindo a 4.237 ani
mais, entre bõis, touros,
vacas, novilhas e terneiros,
em 571 propriedades. O ve-

terinário João Marques,'
disse que o número superou
as expectativas e informa
que a Cldasc tem milho do
Programa Troca-Troca, hí
brido e de outras varlede,
des. Fica ao lado da Pre
feitura.

.Bier Fest". Tais temoristas
da terra sucupirana de Jara.
guá acham que isto sôa fal.
so: Acham que 1.° Baile das
FlOres se traduz literalmen
te por. Erster BlumenBall,
enquanto que a tradução li
teral do texto .elemão, da.
ria: A Primeira Flores Cer.
veja Festa, ou seja, A Primei.
ra Festa da Cerveja de Flo
res. Cerveja de Flores? Sem
lúpulo ou cevada e outros

paragolangos? Ou ainda:
A Primeira Festa de Cerveja
das Flores. Para salvar j! pá
tria, acham que deveria ser:

DER ERSTE 8LUMENBALL.
Porque tudo isso?
Argumentam os "temoris-

tas sucupiranos": ,

Ball é baile,' significa um

Tanzfest, uma festa de dan
ça, como parece ter sido,
onde não preponderou o es

pírito de tomar cerveja, não
era baile da cerveja, e sim,
um baile das flóres que ti
nha por objetivo maior: a e

leição da rainha das flores.
Çorno lá não estivemos não
podemos ajuizar.

A língua alemã é difícil
à-beça, por isso, não nos a.

venturamos entrar em seara
alheia, Mas como somos en
tidade de comunicação cole
tiva, apelam no sentido de
não comprometer o sucesso,
de um 2.°, � 3.° ou quinqüe
gésimo baile das flores, que
tanto podem divulgar nosso

município.
Alegam elas (as pessoas)

que foram ao "25 de Julho",
porque esperavam por um

'19.aile da cerveja, onde seria
eleita a rainha das flores ..

É possível que como estamos
ainda no embalo da"Oktober.
fest" blumenauense, quem
sabe tenhamos assimilado a

nossa festa das flores à fes
ta em que rolou multa cer·

,
veja, dos irmãQ$ vizinhos.

Para os que entendem o

alemão seria assim. Para os

outros, parece, todo o mun-.
do é japonês ...
Estranharam as pessoas

que a realização do baile
das flores e a escolha de
sua rainha tinham sido mui ..
to afastado do centro, em

plena zona rural. Se nos

fosse dado explicar, diría
mos que está certo. Tá cer

to, sim senhor!
A atual 'administração

proclama que é governo e

povo unidos no trabalho.
De modo que a festa deve
ser realizada no local onde
o povo está e não onde está
a elite. Tais instalações
da elite -, eventualmente
são utilizadas para reuniões
de natureza pctltlca, quando
aqui aparecem personaltde-'
des de fora.

Esta" cremos, ficou expli ..
cada.
Quanto ao "DAS ERSTE

BLUMEN BIER FEST/�( por
favor, queiram-nos ajudar
aqueles que sabem mais do
que nós e, dos que nos pro
curaram para essas observa.
ções, que achamos foram
feitas com a finalidade de
construir objetivamente pa
ra, no dizer dessas pessoas,
não cairmos no ridículo.

No mais, o baile que não
era da cerveja, esteve muito
bom.

O que já é um grande
console.

Para aqueles- que tenham,
a dizer sobre o assunto, re

servamos igual espaço.
Se mão houver contradita,

que se use a frase que todos
os noivos enfrentam: se ai.
guém tiver algo a dizer, que
o diga agora, ou se cale pa
ra todo o sempre!

-

E corrigir o que não está
certo.

-xx-

.• De cocheira: Embora
nada hq;a de oficial, ainda,
é possível que as passaqens
dos ônibus coletivos passem
ii custar, em dezembro, Cr$
Cr$, 350.,' O DIRETOR
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