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O Clube de Diretores Lo

j istas propôs e os Sindica.
tos dos Empregados no Co
mércio Varejista de Jare

guá do Sul dlscutlram e

homologaram' o horário
natalino que será observa
do pelo comércio, durante
o mês de dezembro. De 10
a 14, as lojas e supermer
cados ficarão abertas até
as 20 horas,' fechando ao

meio dia,e no dia 15, sá

bado, até as 12h30min. Já
no período de 17 a 21 de

dezembro, ficam abertas
até as 21 horas, porém,
não fecham ao meio 'dia,

Na sessão ordinária de
maior platéia nos últimos
oito anos, formada por fun
cionários municipais eestu.
dantes, sob grande tensão e

ânimos exacerbados, a Câ
mara de Vereadores de Ja
raguá do Sul aprovou se

gunda-feira o projeto que
reajusta os vencimentos dos
servidores municipais ativos
e inativos, na razão de 45%

para quem ganha até três
salários mínimos e de 42%

.aqueles que percebem acl,

ma, calculados sobre o salá
rio atual, conforme emenda
ao projeto original apresen
tado pela Bancàda do PMDB

que confronta com o apre'
sentado pelo Executivo, que
prevê a concessão do au·

,mento sobre o valer perce
bido em fulho, haja vista

que em ago!:'to houve anteci

pação salal iöl de' 30%.
!"jn pmm'ira votação, a

�ancadá de PDS absteve-se
de'vot,ar, porém, aprovou na

, 'SUBSE,ÇAO DA OAB
,

ELEGE. DIRETORIA
DIA 29
'A subseção d�,)a raguá do,

Sul da Ordem dos Advoga�
dos do Brasil/Santa Catari·
na, terá eleições para com
posição da nova diretoria no

dia 29
'

de -novernbro pröxi
mo. O advogado Humberto
Pradi é candidato a presl
dente pela chapa única, he-

, ja vista que a Subseção foi
instalada no dia 10 de maio,

'n'a; ':patá ,'do clnquentenérlo
dä Comarca e a eleição ocor
.reré para cumprir fotmall
dades da OAB/SC, cuja sec

cional catarinense • também
promoverá, naquela 'data,

,

as eleições.
,

Naquela data, aliás, acon-
'

'tecerão eleições dos mem-
bros do Conselho Seccional
e das diretorias das Subse
ções. Humberto Pradi con-

"clama a seus colegas resi
dentes e ou militantes nas

cidades, de Jaraqué do Sul,
-Corupé, Guaramirim, Sch
roeder e Massaranduba,
.pere que, compareçam no

penedo das 9 às 17 horas,
'depositando os votos ne ur.

na que será instalada na sa

Ia dos advogados, junto ao

Fórum Desembargador João
Thomaz Marcondes de Ma
tos, em Jaraguá do Sul.

Corupá: 'Mesquita
recebe a ,Cidadania

Guaramirim pleiteia
agência do INPS

O Diretor-Presidente da
Telesc, Douglas Macedo de
Mesquita, vai receber no

próximo dia 29, durante ato
solene da Câmara de Verea.

dores, o título de Cidadão
Honorário de Corupá. A
concessão da honraria foi
proposta pelo vereador Er.
nesto Felipe Blunk, em 1982
em função das melhorias
introduzidas pela Telesc na

telefonia do munlcíplo, mas

a entrega foi por várias ve

zes protelada.,

O Legislativo Corupaense,
aprovou o orçamento do
Município para 1985, de Cr$
1 bilhão 900 milhões, e a

provou, também, projeto do
Executivo, desti nendo grati.
flcação de natal ao funcio
nalismo municipal, no valer
de Cr$ 40 mil, além do 13.°
salário. Na Câmara encon

tra-se o projeto que regula.

• A Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de
Guaramirim, em memorial
encaminhado ao Governador
Esperidião Amin, solicitou a

sua intercessão junto ao

I nstituto Naclonal de Previ
dência Social, pare que seja
instalada uma agência - ou

pelo menos um posto de. a.
tendimento - do órgão, no

município. Na justificativa,
o presidente Francisco
Schork salienta que Guara
mirim vem experimentando
ecentuado desenvolvimento
no setor secundário, contan
do com 240 empresas, 20%
das quais íniciaram ativida
des de 1983 pera cá e afere.
cem em torno de 2.500 em

pregos diretos.

menta o parcelamento do
solo e que integra o plano
diretor ffslco-territcr ial, em

fase final de execução.

O vereadcr-presldente Er.
nesta BJunk, apresentou pro
[etc-de-lei propondo a deno-'
rnineção de Erich Hermann
à Escola Isolada Municipal
de Ano Bom. O homenageá.
do faleceu dia 6 de novem

bro, aos' 85 anos, e se desta.
cou na arte de entalhar ma

deíra, produzindo grandes
esculturas. Por outro lado,
dla 27, a Associação dos Ve
readores do Vale do trepe
cu realiza o vitimo encontro
do ano em Corupá, onde o

. prefeito em exercício, Oto
Ernesto Weber, determinou
a pintura externa do' prédio
da Prefeitura Municipal, que
carecia desse, melhoramen
to.

Comércio. define o

horário de natal

Quatro mil na Festa
Mais de quatro -mil pes- rios e plantas ornamentals.

soas visitaram a Festa das que recebeu muitos elogios
Flores de Jaraguá do Sul, dos que a visitaram.

__

.

promovida pelo Circulo de O fato foi registrado tarn-

Orquidófilos, de 14 a 18de bém na Câmarade Vereado.

novembro, no Agropecuário.' re�, pelo edil Errol Kretzer,
O mau tempo impediu a ma- que propôs moção conqra-
ior participação de público tulatória ao Círculo de Ör·
e prejudicou, as promoções quidófilos e a, Secretatla .�e
paralelas, mas não tirou a Turismo ,da Prefeitura Mu-
beleza da exposição de or- nidpal, parabenizando pelo
quídeas, bromélias, terrá· sucesso da iniciativa.

'

Äni'mos exaltados na Câmara

enquanto que no dia, 22,
atendem até as l8 horas..
No domingo, dia 23, O

comércio permanece fecha

do, porém, no dia 24, vés
pera 'de natal, aberto até
as 13 horas. Nos dias 25,
26, 31 de dezembro e 1.°
de janeiro, as lojas flcérn
fechadas, sendo que de 27
a 30, horário normal de

expediente.

E para valer-sé da assls
tência rnédlcoshospitalar €i

problemas outros I igados a

Previdência Social � salien-
,

ta a ACIAG - os trabalhado·
res e empregadores deslo
cem-se a Jaraguá do Sul,
com perda de tempo, des

pesas de transporte. e pre
juízos decorrentes de ausên·
cias do serviço. Dois fvncio.
n_�r.io�,é;I�sJ�i1ados pelo LNP� _

resolveria o problema de a.

tendimento aos seçurados,
.na opinião dos membros da
ACIAG.

Os superrnercedos curn

prirão os mesmos '.:_horá.
rios, 'à exceção -, do dia 31
de dezembro, quando abri
rão até, as 13 horas.

A entidade representativa
da classe empresarial guara-'
mirense, que reúne 96 em

presas associadas, pleiteou
também, ao Secretário da
Indústria e Comércio a im.

plantação do serviço' de au

tenticação de livros fiscais e

contébeis na própria cida
de.

Bingão do
Lions

O Lions Clube de Jaraguá
do Sul-Cidade Industrial,

-

promove neste sábado, dia
24, um bingão beneficente,
aberto à comunidade, nas

dependências de festa da

Igreja Matriz São Sebastião.
No binqão serão distribuídos
Os brindes arrecadados pa
ra o Concurso de Bonecas
Vivas (a sol;>ra), sendo que
a renda reverterá ,para as

pessoas menos favorécidas� "

segunda votação, junto cem ção flnanceira da Prefeitura
a Bancada do PMDB, premo- é o Executivo". Com isso, o
.tcra da emenda. Houve -dis. prefeito Durval Vasel [ustl,
cussões em torno do prole- fica a não concordância com

te entre os vereadores Ar. a emenda apresentada (e a·

noldo Schulz, Orival V�gini provada) pejos companhel-
e José Gilberto Menel, assim (OS de partido,' com relação
como Almiro Fárias Filho ao novo aumento ao fundo-'
(que momentos antes teve nalismo público. Isto siqni-
forte desentedlrnento . com fica que vai vetar a emenda,
Menel, na sala 'da presidên- não acatando a proposta
cia) que afirmou estar um dos vereadores e justifica
vereador (eludindo a Me. enumerando as vantagens
nel) agindo de má fé, ten- que o funcionalismo tem, co-
tando [oçé-lo centra os fun- mo piso salarial de Cr$ 220
cionários da Prefeitura, sob mil a partir de 1.° de no-

o argumento de que era o ; vembro, asslstêncie médico'
único vereador da Bancada hospitalar e odontológica,
a não assinar a emenda. Dis. dlstribuição. de hortaliças,
se Almire que "isso é uma pagamento da metade do,
calúnia, uma dlfemação," valor do sequro e do trens-

pois nem mentir é capaz porte, bolsa escolar integral
esse elemento", no- que a pare-os filhos e cinquenta
presidência "cortou a pala- por cento aos próprios, as.

vra", colocando o projeto ,sociação recreativa, além do
em votação, aprovado una-

•

adicional de insalubridade
nimemente. aqueles que efeHvamente e-

VASEL NÃO AC�ITA xercem atividades insalu-
"Qu�m conh�ce, a

_ si�ua,��,_ bres., ,,_ _ _ _.,
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trabalhadores para que sai.
bam da verdade dos tatos e

vejam que o trabalhador
transformou-se em uma ver

dadeira "mula de carga"
que, debaixo da repressão, e
opressão, sem poder lutar
por seus direitos ou mesmo

sem .condlções de se ins
truir a respeito, move a à.

gricultura, indústria e co

mércio deste País.

Portanto, nós, os traba-:
lhadores, não podemos acei·
tar esta imposição arbitrá.
ria e os desmandos da previ
dência social, pois já paga.
mos para termos direito a

estes benefícios' e por isso
vamos lutar, com os meios

disporl.íveis, junto as autori
dades (in )competentes, pa.
ra que sejam respeitados os

direitos dos trabalhadores".

CORREIO Do, POVO JARAGUÁ DO SUL. Serntllnl de 24 a 30/novembro/1984I

o próprio Sindicato' dos Tra-
,

balhadores Rurais de Jara-
.

guá do SuC'
. . "

A' íntegra do manifesto é
esta: "0 INAMPS suspendeu
as Autorizações de Interna.

ções Hospltalâres para os

trabalhadores rurais e pas
sou a pagar aos, hospitais a

penas um subsídio fixo men

sal. Os hospitais não con

cordam com este subsfdlo,
por que não atende as ne

cessidades, e resolveram
suspender o atendimento
aos segurados da previdên
cia rural, obrigando-os a

pagar as despesas de inter.

nação e assistência médica.

If

Sindicatos afirmam que
/

o trabalhador transtormou-se em "mula de carga"
o Sindicato dos Trabalha

dores Rurais de Jaraguá do
Sul realizou assembléia na

manhã de quarte-feire. no

Ediffcio Cristo Rei, reunin
do mais de 300 associados,
quando foi discutida e apro
vada a proposta orçamentá
ria para o próximo exercl
cio. Mas como já era pre
visto, o assunto que mere

ceu maior discussão, foi a

suspensão do atendimento
pelos hospitais de Santa cá-

.

tarina aos segurados da pre
vidência rural, obrigando.os
a 'pagarem por conta pró
pria as despesas de interna

ção e assistência médica.
De acordo com o presi

dente Hilberto Fritzke, a re

volta é g'eral pelo quadro
criado pela previdência so-

')

Micro empresas aludam a distribuir
riquezas, diz Etevaldo

As micro e pequenas em

presas desempenham im.

.portante papel na ,fixação
de renda em áreas menos

desenvolvldes, contribuindo
decisivarnente pera a me

lhor distribuição das rendas
e atenuação de desequill
brios regionais. A informa

ção é do Secretáro Eteval�
do da Silva, dia 15, em Gua

ramirim, quando represen
tou o governador Esperidião
Amin ne posse da diretoria
da Associação Comercial,
I ndustrial e Agrícola daque
le município. Falando sobre
a importância das micro,
pequenas e médias empre
sas, Etevaldo observou que
elas são insubstituíveis no

desempenho de atlvldades
complementares às grandes
orqanizeções, na geração de

empregos, na identificação
de oportunidades econômi
cas regionais, e no atendi.
mento das necessidades de

consumo dc .grande parcela
da população, especlelmen
te as de baixa renda.

, ,6 Secretário alinhou tarn

bém alguns problemas iden
tificados nas micro e peque.
nas empresas e sugeriu al

gumas ·estratégias voltadas
para o desenvolvimento e

fortalecimento dessas em.

presas. Adiante, mostrou
que em dezembro do ano

passado, o número de em

presas existentes (rnlcroem
presas) no Estado era de

31.184, ou seja,85% do to

tal cadastrado (36.621). As

microempresas eram res.

ponsáveis por 5 por cento

do faturamento, 25 por cen

to dos empregos diretos, e

por 8 por cento do ICM ar

recadado. Ainda segundo
p�dos divulgados pelo tltu-

- E D I T A L' -
AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No

tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja
raguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cartório para protestos os títulos contre
ADAMIR BOEDER, Av. Mal. Deodoro, 855;nesta. ARTUR
dORTOLINI, Rua Marotinga, 198, nesta. CAESAR'S CLUB
Rua Floriano Peixoto, 60, nesta. EDEMIR PIAZZA Rua
Prof. Estanislau Ayroso, s/no nesta. HAROLDO TADEU
RAULlNO, Rua José Emmendoerfer, s/n, nesta. LILIA
rCHMIDT, Rua 306; n:O 135, nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados
� ou se, r.ecusaram a aceitar a devida intimação, faz-por
intermédio do presente edital para que os mesmos com

pa-reçam 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 forrpa da lei, etc.
.

ns/ Jaraguá do Sul, 22 de novembro de 1984.
Aurea Müller Grubba - Tabeliã Designada de Notas � on·
eial ele Protestos de Títulos da Comarca de J. dÓ Sól

cial, que suspendeu as auto

rizações de internações hos
pitalares aos rurícolas e,
com isso, os hospitais não
aceitaram o subsídio men•.

sal fixo proposto, gerando
no corte do atendimento.
Agora, toda a classe está se .:

movimentando -

.

acentua

Fritzke - adiantando que
dia 27, em Florianópolis, a

Federação dos Trabalhado
res na Agricultura do Esta
do de Santa Caarina fará as·

sembléia para uma tomada
de posição diante da situa.
ção e onde uma caravana de
é'gricultores de Jaraguá do
Sul (assim como de outros

municípios) vai marcar pre
sença.
SINDICATOS LANÇAM
MANIFESTO

Conforme o "Correio do
Povo:: noticiou, com ..

exclu-
.

sividade, na edição passada,
a classe sindical da catego
ria profissional está solidá.
ria corri às trabalhadores na

agricultura. Na semana que
passou, um encontro preli
minar entre presidentes de·
sindicatos rreçou as linhas
gerais de um manifesto, lan
çado segunde-feire, dia 22,
em que são signatários o

Sindicato dos Trabàlhado,
res nas Indústrias da Cons
trução e do Mobiliàrio, Sin
dicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e do Material Elé
trico, Sindicato dos Empre
gados no Comércio, Sindi
cato dos Trabelhedores nas

Indústrias da Alimentação e

CRfTICOS JULGAM A ARTE
PLÁSTICA JARAGUAENSe

Nós, dirigentes sindicais,
tomamos a iniciativa de le
var, através deste manifes
te, ao conhecimento dos

� Superintendente da
Fundação Catarinense de
Cultura, Udo Wagner, .en,
tregou a' Associação de
Pais .e Amigos dos Excep.
cionais de Jataguá do Sul,
200 exemplares do livro
II

Anotações do Front Ita..
liano", de autoria do Capi.

I tão Ferdinando Piske, lan.
çado no dia 8 de nevem

bro. A exemplo do que fi.
zera com a Assoclação As
sistencial para Idosos "Lar
das Flores", a Fundação
contribui sobremaneira
com a APAE, pois o livro
sendo vendido a razão de
Cr$ 10.000, possibilitará
uma arrecadação de Cr$
2.000.000.

A informação é do pró
prio Superintendente. Udo
disse também que atenden
do o pedido formulado pe.
lo Dr. Paulo Roberto Seh
roeder, da Comissão Orga.
nizadora. do 2.0 Salão Jara
guaense de Artes Plásticas,
que acontecerá de 06 a 13
de dezembro, nas depeno
dências das antigas insta.

lações da Caixa Econômi·
ca Federal, 'tirá a Jaraguá
do Sul uma comiisão jul.
gadora de alto nível, no

próximo dia 30 de nevem

bro, sexta-feira, às 9 ho.
ras, forma,da pelo crítico
de arte Osmar Pisani, pelo
artista plástico João Otá.
v.io Nunes Filho (Janga.),

presidente da Associação
\.:atarinense ee Artistas

Plásticos e Humeerte Jósé

Tomasíni, diretor do Mu.
seu de Arte ele !)anta Cata
rma,

tsses críticos, julgarão
as obras dos artistas lo.
cais que ficarão expostas
no Saläo. E em razao ela

presença de pessoas de

aestaque dentro da arte

catarinense, o :'uperintenft
dente da FCC considera
importante que os artistas
nativos mantenham cen,

tactos com eles, haja vista

que na oportunidade será
acertada a ida e a partici
pação de artistas jaragua
enses, na exposição que
será promovida na Capital
do Estado, no Museu de
Arte.
Outra importante infor.

.

mação de Udo Wagner, re
fere-se a presença, esta se.

"mana, em Jaragu.á do Sul,
dos arquitetos Edson e Li.

Iian, da Fundação Catari_
nense de Cultura, que vie..

ram acertar detalhes com

a diretoria da Sociedade
Cultura Artística, acerca

das modificações no pro.
jeto original da Casa da

Cultura,' haja vista que
houve mudança do {ocal
que estava. anteriormente

previsto, ou seja, da 'rua
Jorge Czerniewicz para a

rua Amazonas.

Compro Telefone
Residencial ou comercial, em Corupéj Contacto

pelo fone 72-1787, com Sr. Paulo.

lar da SIC, ao final de 1983,
Santa Catarina contava com

3.403 empresas, 1.540 rné«
dies e 494con,sideradas gran
des empresas:
'Neste universo, Guaraml

rim tem 128 microempresas
(83% do total), 18 peque.
nes enfpresas, 7 de porre
médio e 1 de grande porte.

A POSSE
A diretoria da ACIAG,

com Francisco Schork na

presidência, tem mandato
de novembro/84 a outubro
/86. O presidente, na opor
tunidade, discorreu sobre o

trabalho desenvolvido na

sua gestão, destacando o

surgimento dê 44 novas

empresas de 83 para cá, e

o trabalho de classe desen,
volvido, Ina comunidade e

com o poder público muni
cipal. Acrescentou que a As.
sociação tem hoje 96 em

presas associadas e anun,

clou a locação de uma sala

e contratação de secretário
executivo para atendimento
aos assodados, discorrendo
também sobre o projeto de
construção do Centro Em
presarial (dois pavimentos),
em

.
terreno já adquirido,

que ábrigará a ACIAG, Sin.'
dicatos, cursos e outros e

ventos da iniciativa priva.
da, pública e da comunida
de.

I nformou o Presidente
que Guaramirim poderá se·

diar a Feira Profissional da
Alime.lltação, criada recen

temente pela Secretaria 'da
Indústria e Comércio e que
tem apoio da Prefeitura Mu.

nicipal.

Pronunciaram-se durante
o ato, bastante prestigiado,
o presidente em exercicro

da Facis.c, Osvaldo Moritz, e
o vereador Ademir Izidoro,
representando os poderes
Executivo e Legislativo de
Guaramirim.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Os 50 anos do
"Pulli" e da "M ausi'

"Pulli" e "Mausi" são a

pelidos carinhosos que só

pessoas Importantes podem
ostentar. Querem ver? O a

tual Governador Esperidião
não é chamado de "Dão"?

Aq:ui já tivemos o Walter
Hertel chamade de "Fichte".
O Georg Czerniewicz, aque
Ie berlinense que construiu
no começo do século o pri
meiro prédio assobradado
não era chamado de "Sehe
rsch"? O Norberto Gaulcke,
famoso goleiro do Baependi
não éalnda hoje, conhecido
por "Mono"? O João Lúcio
da Costa não atendia pelo
apelido de "Jango"? O ma

ior capitão da indústria ja
raguaense não era chámado
pelos seus colegas de aula
de "Nêgo Pi"?

Bem, vamos parar por a

qui, que a nota é para assl
nalar as bodas de ouro do
"Pulli" e da "Mausi".
"Pulli" nasceu na casa de

seus pais, na esquina da Ma.
rechal Floriano Peixoto com

Presidente Epitácio Pessoa,
onde hoje se construiu a

,

central da TELESC. A "Mau
si", uns poucos metros dalí,
num outro prédio já demo

, lido, nascia na casa dos Vo

gel, onde hoje se localiza a

Rádio Jaraguá.
Nasceram, cresceram, vi.

veram juntos o tempo todo

e, um dia, cupido flechou os

corações dos dois jovens e

levou-os ao alter da Igreja
Eva�gélica Luterana de Jara

guá do Sul. Ele era Adolfo
Fiedler, o "Pulli" e ela era

a Doris Vogel, a "Mausi"
, que se uniam em matrimô
nio num dia 24 de novem

bro de 1934.

Logo depois rumavam à
Pomerode: onde o Hermann

Weege precisava de seus

'préstimos; mais tarde e por
longos anos ancoraram em
Taió as suas atividades. De

pois veio a' saudade do "ve
lho" Jaraguá e aqui volta
ram para montar o famoso
"Bar, Pulli", na Marecl:lal,
-esquina com a Praça Ângelo
Piazera, com as suas

7,Bier"
muito bem geladas e os pra
tos supimpas que óra eram

feitos pela "Mausi" e óra
pelo próprio "Pulli". O seu

fechamento foi lamentado
profundamente por este �e
manério. O progresso esma.,
'gava a tradição.

Hoje eles levam, a vida
qUe p'êdiram à Deus. Gozam
no litoral catarinense a tran

qüilidade e a despreocupa�
'ção que só uma boa praia
pôde' proporcionar - a

�rãia dã Armação, logo de-

pois da Penh.a.
Contam as· más línguas

que o casal jubilar queria
sair de fininho e pousar por
alguns dias em Taió, onde
tem parentes e velhos ami

gos.
Uma fada, no entanto, a

trapalhou os passos do A
dolfo e da Mausi. Com a sua

varinha mágica ela chamou
os e disse: - Vocês dois
não vão escapulir, pois não?
Adolfo e Mausi estavam

pasmos! O "Pulli" gague
jou: Essa sa-fada fala?
� Como é qUe Você está

ao par de tantas coisas?
,.:_ Ah! - fez a fada - lá

no Céu me contaram umas e

outras. .. Sabem Vocês o

que os parentes estão pen
.sando? Eles aguardam esta

festa que se faz- só uma vez

na vida!
Súbitarnente a fada dese

pareceu.
De manhã cêdó, o "Pul-

I i" sacode a esposa . na ca

ma, acordando-a:
- "Mausi" 'weisst du

was? Ich habe mit einer Fee

getraeumt und Ich glaube
wir' rrníessen unsere Reise
aufschieben.
- Ja - diz a "Mausi"

- du hasst Recht, "Pulli"!
Schau mal wie wir mit die
Moneten stehen!
Dito e feito.
A partir daquele instante

trataram de expedir os con-

vites. .

Hoje à tarde, - 17 horas
- comparecem à Igreja E

vangélica Luterana de Piçar
ras, onde receberão as bên-'

çãos. Depois, no Restauran
te da Penha, serão recebi
dos os convidados, Até uma

banda de música o "Pulli"

j!Í encomendou para animar
os convivas.

Domingo continua a fes

tança. Para justificar urna

inauguração - o novo chur

rasqueiro - todos estão

convidados a saborear, uma.
excelente carne. A Paróquia São Sebastião às 8 horas; Santo Estevão,

Devem os dois perguntar. ssté dlvulqando, a progra- dia 14, à.s_9�30; Rio Cerro,
se: - de onde será que este mação'-mrssionárià, que se- , Ilha da ��igueira'e São Ja.

"cara" 'chegou a conhecer
.

rá cumprida ,.de l a 15 de sê, ( I tapó'ç'i..Izinho) í dia 14,
todos estes dados? Não foi dezembro, em todas as' co- '

às;' 19h30;. São Luiz Gon-

da fada, garantimos! munidades' do rnunlclpio,.' 'zàga, Sãó 'Francisco e São

Quem tem por pai um Vo' cörlstarido da' vlsfta, ':com' Judas; :qia 157 as' 17 horas
gel que em 1919 já, dava missa, dos

.

'padre� ';'�en-·· ej di.,a 15, também, às 19h,
seus grandes furos [ornalfs- torlstês; Nª�.r.C'a'pel�,s �do ,.

ne. Agropecuário, Paléclo
tícos, não deve estranhar', 'Man�o e da ��ola }::u,nda, "de Esportes 'e Matr,iz ' São

que nesse mesmo veículo dia 7 de dezembro às 17h; Sebastião:'
encontre enotícla das bodas, . Santa Luzia e� São _JQão,

. ,
. .-,No dia: 8 �e d���bro,: 'tCi�por�ante' -e parfiel-

. de uma de suas filhas: E a
'- 'também dia:f :'às 2oh!, R,lo ' :acontecé, o. segundo treina�'" p<lçâo' dos fiéis' nesse pe-

Fritzi está proibida de fa'� Mólha, RioéCerro II e',�São. 'mento'; de liden;H,ças, em ,ríodo de pré-missões, o'

I�r, tá? '

.. , ,Cristovão, 'Xl1a;Jß., às' 19h :� , .- Sant'à LuZia, para' as ,comú-' início da preparação para'
.

Felicidades ao casàII'Pul-· . �Om; Santà�'e:��z; S�od'1e- '. hidadé,$ d,e Grota 'Funda, o grande momento de evan
li'" e "Mausi". Um abr'açô' dro:', .. �S�ntl:S-$�irflà Tdnda� '.: :Ma'nso. São JoãÓ e Santa . gelização que, acontecerá
fraterno da

f, d'�;'ár�-'r�:kirl,:,r, ciezêmb�o,
.

'

'.' L�zia e,' no di�' 16 de "'dez, .

em fevereiro e março/8:S.
BRUNHILOE e do EUGeNIO. ------__- ___;

,Notas e Notíciás------�---.......-�
No ano passado a Weg,

de Jaraguá do, Su( gastou
C�$ lbilhão em treinamen
to, assistência médica e a.

limentação de-seus empre
gados. Isto representa 25
por cento dos lucros e é
uma quantia cinco vezes

maior
.

que os dividendos
distribuídos pela empresa'.
Esta política de valoriza
ção do homem deu certo.
Em 1983,. pela segunda vez,
a Eletromotores Weg S)A.
obteve o melhor desempe
nho global do setor. No
ano passado, ainda, a Weg
obteve ume receita de 5,4
milhões de dólares com

exportações, que corres

pondeu a cerca de 11 % do
seu faturamento total, con
tra 7% em 1982.

--KX-

Uma rnlssa e café mar

cará dia 27, o encerramen
to das..etividedes doano
dos Clubes de Mães do.
PRONAV/LBA de Jaraguá
do Sul, no Salão Cristo Rei,

,

da Paróquia são Sebastião
é, no dia 06 de dezembro,
no C.A. Baependi, está
marcado o éncerramento
das atividades do Clube de
Idosos, com missa às lOh,
almoço e recreação no pe
ríodo da tarde. As integran
tes do. Núcleo de Volunté
rias promoveram o encer

ramento na quarta-feira,
no Recanto dos Marcatto,
com a presença da Sra.
Mariléia, de Oliveira Cesa,
do Pronav/Jolnvllle.

-xx-
.

Número 'expressivo de
engenheiros agrônomos de
Jaraçué. do Sul e do Nú
cleo Litera I Norte da
AEASC, participaram de
2J a 23 do corrente, em

Florianópolis, do 4.0 Con

gresso Estadual de Agro- .

nomia, cujõ tema princi-'
pai foi "A crise e seus re

flexos sobre a agricultura

catarinense"; O evento reu

niu cerca de 600 profissio
nais e foi encerrado ontem
à noite com um baile do
chope animado pela Ban.
dinha Lyra dê! Aurora, de
Jaraguá do Sul.

-xx-

De 13 a, f7 de novembro,
no Ginásiod e Esportes
Artur Müller, realizou se o

Curso de Atualização e Ar·

bitragem de/Voleibol .pera
Professeres de Educação
Física de 5;a a a.a séries,
promoção do MEC, SE e

19." UCRE., O curso objeti
vou oferecer subsídios pa-

, ra uma melhor aplicação.
da iniciação desportiva e

arbitragem, , refletindo as

sim um melhor índice téc
nico e maior número de
ãrbítros atuantes nos Jo
gos Escolares Regionais e

.

na Microrregião. Tomaram
parte no ,curso 44 profes
sores e o mesmo foi minis
trado pelo Prof. Carlos lo

shiura, árbitro da Confede
ração Bresileira de Volel-
-bol.
• Foi eleito no dia 10 de
novembro, o novo Colegia-
do do Distrito Edson Osni
Oechsler, do Movimento
Bandeirante de Corupá,
sob a presidência da Sra.
Helle Fuck Seidel. O ban
deirantismo em Corupä é
um dos mais atuantes do,
Estado,

,

sempre engajado
nos movimentos comunitá
rios e o novo Colegiado
vai dar continuidade ao

meritório trabalho. A pre
sidente eleita foi' Ondina
Espindola Izidoro, vice

presidente Arlete Klitzke
Seidel, secretária Annete
Mafezzolli Reis; 2.a secre

tária Adalice Jark, tesou

reiro Donato Seidel, 2.° teso
Nilza Maess, relações pú
blicas Alvim Seidel, coor,

denadora distrital Celita
do Nascimento Paterno e

sub-coordenedore, Rosita
Seidel.

, • O Diretor do Centro de
Treínemenro do S<3l1ãi d�
Jaragub do Sul, Pedro Pau
lo Pamplona, participou,
esta semana, em Flcrianó
polis, da reunião de dire
tores de unidades opere
cionais do órgão, cujo ob

jetivo foi o de debater e

analisar a, lei 6297/7-5,
que prevê incentivos fis
cais pare formação pro
fissional, entre outros as

suntos. pertinentes as ati.
vidades das unidades. Por
,outro lado, está prevista
para a tarde do díe 03 de
dezembro; a última, reu
nião do ano do Conselho
Técnico Consultivo, .no

Centro de Treinamento.
• Informa o "Noticiário
Acafe", de novembro, que
em Jaraguá do Sul, com o

terceiro ano de Economia
em que participa o pre
feito de Schroeder, Aldo
Romeo Pasold, foram dis
cutidos os problemas eco.

.......nôrnicos daquele rnuruci

pio, depois da falência da
Jarita. A malharia repre
sentava 10% dos empre
gos do município, levando
em conta a população to'

tal, mas se se analisar so
mente a população ativa,
esta percenteçern sobe a

quase 30%. A experiência
do laboratório determinou.
como solução, a criação.
de pequenas empresas ll
gadas ao artesanato típico
da região.
• A Polícita Militar de S.
Catarina deflagrará no pró
xirno dia 1.° de dezembro,
a Operação Veraneio 84/
85. Serão atendidos, si

multaneamente, 56 balneé
rios em 23 municípios,
desde Itapoá, no municí
pio de Garuva, até Passos
de Torres, em São João do
Sul.

Programação Missionária em dezembro
no Agropecuário, para as

comunidades de Rio Cerro
II, Rio Cerro I, São Luiz,

.

Rio Molha, Ilha da Figuei-
, ra e A_gropecu'ário; no Gi

násio de Esportes, às" co

munldades de São Judas, '

são' José e São Cristovão'
e; 'na, Matriz (Cristo Rei),

; 'Matriz e São Francisco.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ASSALTO A RELOJOARIA
É FRUSTRADO
Um assalto inusitado, em

plena luz do dia aconteceu

terça-feira em Jaraguá do
Sul. Por volta das 8h05min,
a Relojoaria Avenida, da Ma.
rechal Deodoro, minutos a

pós iniciar as atividades, 'de
parou-se com I,Im suposto
freguês, que mostrando-se
lnteressado em adquirir ar.
tigos e tendo à sua frente o

mostruário, roubou 9 cor

rentes de ouro (avaliadas
em Cr$ 5 milhões), saindo,
em seguida,' em desabalada
carreira, tomando o rumo

norte da cidade, onde na al
tura do Besc, Dagomar MüJ�
ler, funcionário do banco,
tentou agarrar o assaltente
que, travando luta corp6raJ,
acabou desferindo golpe de
faca no ante-braço de Dago
mar. E continuou a fuga, até
que próximo a. Firma Brei.
thaupt, na Gumercindo da
Silva, foi preso pelo agente
Luca e por dois populares.
Conduzido a Delegacia da

Comarca e lavrado o compe
tente inquérito, o meliante
foi identificado como sendo
João Fermiano Vidal dos
Santos (gaúcho de Iraí, 32
anos, desquitado, residente
numa pensão próxima do
viaduto), há poucas sema

nas na cidade .. A Polícia en

trou no decorrer da semana

em contacto com outras De
legacias buscando anteceden
tes criminais do assaltante
que vai penar muito tempo
no "apartamento" da OPio.
cal, pelo eto que cometeu.

JARAGUÃ DO SUL - Semana de 24 a 30/novembro/1984.

Estado de -Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

LEI N.o 981/84 .

Altera o artigo 2." da Lei
N." 972/84, de 26.09.84.

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

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município
que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei:

.

.

Art. 1.0, - A Lei N.o 972/84, de 26 de setembro
de 1984, em seu artigo 2.°, passará a vigorar com o

seguinte teor:
"Art. 2.° - A via pública conhecida como Estra

da Itapocuzinho, em todo o núcleo urbano citado no

artigo precedente, numerar-se-á através do cardinal
601 ".

Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 12 de novembro de 1984.

ANIVERSARIANTES
Aniversariam hoje: 24
Sra. Carolina Freiberger
Sr. Herbert Schneider, em
Rio do Sul

.

Sra. Selma Bruhns, em Jlle.
Anlversariam domingo
Sra. Catarina Holler dos
Santos
Alessandte Cristina dos
Santos
Sra. Catarina W. Kitzberger
Alessandro Alcides' Gonzaga _

Sra. Hermínia Tomaselli
Catarina Scheuer
Dia 26 de novembro
Sr. Osmar Duarte, em' Jlle.
Sra. Berta Lessmann
Ma,ria Irma Tornelin
Sr. Geraldo Wernir.1ghaus
Prof. Holanda M. Gonçalves
Dia 27 de nevembre
Sra. Mairian Viergutz Stin

ghen
Sr. Júlio Ferreira Filho
Sr. Artur Porath, em
Rio Cerro II
Srta. Ise Norma Joenck
Terezinha Glowatzki
Sr. Gerhard Georq Hermànn
em Corupá
Cláudia Mehler
Fernando Ehlert Fernandes
Dia 28 .de novembro
Sra. Catarina Panstein

Agenor Mannes
Nílson Lipinski
Sra. Erwino Siefert
Sra. Alba, esposa do Pastor
Piske
Deyvi Ivan Schiochet, em

Joinville ..
Dia. <29 de novembro
Floretino Tornaselll
Sra. Maria Correa Fagundes
de Oliveira
Dr. Clayton Karam, em Ctba
Sra. Guisela Lange Friedel

.

Sra. Ernestina Dutra Fer
nandes
Srta. Miriam Daise Fernen
des
Luís Cerlos Kamehern
Vanesse Cris.tina Eggert

Dia 30 de novembro
Sr. Francisco. Morbis
Sr. Dalmari Bona
Sr. André Fodi
Aracy Maria da Cunha
Lori Hoffmann
Sônia Maria Schroeder, em

Rio Negro
Sra. Eisa Lange

DURVAL VASEL
Prefeito. Municipal

IVO KONELL
Secretário de Administração e Finanças

NA FACISC, O
ASFALTAMENTO
A Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul
estará representada neste

sábado, em Rio do Sul, na

55." reunião do Conselho
Diretor da Facisc. A progra
mação foi aberta ontem à
noite e a ACIJS preporá,
para discussão, apoio do ór-

.

gão para o asfaltamento da
rodovia Corupá-São Bento
do Sul e da rodovia Jaraguá
dç Sul-Pomerode, que a clas
se política e empresarial ja
raguaense sempre tem sol i·
citado.

NASCIMENTOS
Dia 09 de ol,ltubro
Marces Leandro, filho de E
lonir (Lori) Oliveira.
Dia 14 de outubro
Ivandro Marciel, filho de
Arno (Mafa Ida) Pi n ter.
·Dia 19 de outubro
Edson Jean, filho de Ariber
to (Norilde) Pereira.

Dia 22 de outubro
EIessandro, filho de Eurides
(Lídia) Mei ra.
Dia 24 de outubro
Everton, filho de Ari (Leonl,
te ) Spezzia.
Acácio Roberto, filho de
Cláudio (Tereza) Dalsochio.
Jackson Roberto,' filho de
Valéria (Rosell) Prust.

Dia 29 de outubro
-Sllmara Antunes, filha de
Valdir (Lurdes) Lima.
Dia 30 de outubro
Renilda, Jilha de Renlldo
(Emilia) Zastrow.
Prisclle, filha de Jaime
(Marlí) Laurinda.
Chirlei Regiane, filha de Ro
berto (Cecília) Branden
burg.
Di.31 de outubro

.

Viviane, filha de Renaldo
(Aurélia) Seil.
Dia 01 de novembro
Edualido Augusto, filho de
Luiz (Deisa Ma.) Berntorff.
Andersen, filhod e Nilton
(Vilma) Klein.
Susam Gebrlelle, filha de
Sirio (Doroléte ) Tribéss ,

_Dia 02 de novembro
Claudeney, filho de Vilson
(.Hildegard) Doege.
Daniel, filho. de Nilton (Ro
sana) Nasato,

Dia-Q3 de novembro
Andersen, filho -de Nilton.
ro (Isabel') Ponticelli.
Bertina, filha de Veno (AI.
felina) Flohr ..
Dia 04 de outubro
Reginaldo, filho. de Antônio.
(Regina) Lamln.

Morgana, filha de Mário.(Ma.
rina) Flemoncinl',

Viviane, filha de. José (Ma-
ria) André.

.

Edivani Renata, filha de EI
.

mo (Wally) Petter.
Simone, filha de JUvencio
(Rosmari ) Cernpreqher.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

LEI N.o 982/84

Ratifica o Decreto N.o 999/84, de 1.°/10/84
e o Decreto N.o 1.006/84, de 16/10/84.

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

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município
q.l:Je a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona
a seguinte Lei:

Art. 1.° - Fica ratificado o Decreto N.o 999/84,
de 1.° de outubro de 1984, no valor de Cr$ .

100.000.000,00 (Cem milhões de cruzeiros) e o Decre
to N.o 1.006/84, de .16 .de outubro de 1984, no valor
de Cr$ 382.000.000,00 (Trezentose oitenta e dois mi
lhões de cruzeiros ), qus suplementarem dotações do

Orçamento vigente por conta do "Excesso de Arrecada

ção" .

Art. 2.0 __: Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 12 de novembro de 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Secretário de Administração e Finanças
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mEÉoPEssoAL·· DEMAIS
. ENTENDEDEOVE . NIGHt .>.

Tem cadavezmaisgente passando'
. a n.oite aqui porfalta de emprego.·
r

.

Não vire a cara para o problema.
i Dê trabalh9 amais uma pe�soa na sua
i" empresa. E um bomneg6clo•
. �. Na verdade,melhoremais importante

flue aquele outroaVIrniahtqUIvoei
.

çonhece. .' -

,-( �'

'1:�..,;_.

DEUM EMPREGOANTES
QUESEJATARDE. .

.

� .,'
SANTACATARINA Apoio: SISTEMA
__4i1'i1ii6íQiO CODiSULJBRDE,

QUEM SABEVOCÊFAZNEGOcIOCOM ELES?
.

, í
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'ditai 14.016de 14.11.1984

llii ntonio Pereira da Silva e

Illariene Soares.
't Ie, brasileiro, solteiro, ope
'3rio, nascido em Pinhã, Pa-
'aná, domicillado e residen
I� em Nereu Ramos, neste

istrito, filho de Pedro Ci
.neu da Silva e de JacyraIiereira da Silva. Ela, brasl-
.Ire, solteira, domiciliada e

esidente em Nereu Ramos,
.este distrito, filha de Ar

�, ndo Soares e de Paulina
oares.

ditai 14,017 de 14.11.1984
,edro dos Santos é Edilenê
\ara Heyden. Eie, brasilei
::J, solteiro, �perário, natu
ai de Campo Alegre, neste

"stado, domiciliado e res i-
ente na Rua Antonio Caro
es Ferreira, 726, nesta ci.

ade, filho de Ernesto Si.
,iueira dos Santos e Nena
'erezinha dos Santos. Ela,
rasileira, solteira, operária
atural de Jaraguá do Sul,
este Estado, domiciliada e

esldents na Rua Antonio C.

'errelra, 726, nesta cidade,
ilha de 'Ricardo Heyden e

'e Lourdes Heyden.
.ditel 14.018 de 14.11.1984
oão Carlos Nunes e Eldina
(assner. Eie', brasi lei ro, so!
eiro, instalador de telefo
e, natural de JOinville, nes.

e Estado, domiciliado e re.

ldente na Rua Presidente
:osta e S�va, n.O 190, nesta

idade, filllo de Antonio Nu
,es e de Rosa Correia Nu�
es. Ela, brasileira, solteira,
'perária, natural, de Jaraguá
o Sul, domiciliada e resi.
ente na Rua Victor Rosen.
erg, 912, nesta cidade, fi-
a de Carlos Evaldö Kass
er e Elsira Eiert Kassner.
ditai 14.019de 14.11.1984
ernando Weinfurter e Caro
em Feltrim. Ele, brasileiro,
Iteiro" operário, natural

e Rio dos Cedros, neste Es�

do, domiciliado e residen.
em Estrada Nova, neste

istrito; filho de Daniel.
einfurter e de Josefina
einfurter. Ela, brasileira,
Iteira, operária, natural

e Jaraguá do Sul, neste Es
do, domiciliada e res iden
em Nereu Ramos, neste

istrito, filha de Orestes
Itrim e de Mercedes Fel.
im.
ital 14.020 de 14.11.1984
ricles Vitor Bambora e

iriam Maria Lopes
e, brasileiro, solteiro, pa.
iro, natural de Joinville,
ste Estado, domiciliado e

_sidente na Rua Procópio
mes de Oliveira, 1323, n/
dade, filho de Victor Bam·
ra e de Maria da Veiga
mbora. Ela, brasileira,

I

Iteira, doméstica, natural

Corupá, neste Estado,
!>miciliada e residente em

íbeirão Grande do Norte,
�ste distrito, filha de Ani
l! Lopes e de El'vira Danna

CORREIO DO POVO

Proclamas de Casamento
Áurea Müller Grubba, Oficial do Registrö Civil ao

1.° Distrito da Comârca de Jaraguá do Sul; Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareseram em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela let, 3 fim de se

habilitarem para casar, os seguintes:

Lopes.
Edita114.021 de 14.11.1984
Antonio Rosa e Onélia Rita
Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, natural de Jaraguá do
Sul, neste Estado, domicilie,
do e residente na Rua José

Emmendoerfer, nesta cidade
filho de Infancia Rosa. Ela,
brasileira, divorcia
da, zeladora, natural de Ja
raguá do Sul, neste Estado,
domiciliada e residente na

Rua José, Emmendoerfer, n/
cidade, filha de Julio Rita e

de Maria Martins.
Edital 14.022 de 14.11.1984
Valdir Behling e Valéria Re
divo. Ele, brasileir::o, soltei
ro, sapateiro, natural' de Ja
raguá do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente em

Três Rios do Norte, rieste
distrito, filho de Valentino
Behling e de Elzira Kneu
bühler Behling. Ela, brasi
leira, solt., industriária, nat.
de Orleans, neste Estado,
domiciliada e residente na

RIJa Joinville, 107, nesta ci
dade, filha de Sebastião Re
diva e de Ivoni Della Gius
Úna Redivo.

do, domiciliado e residente
na Rua Alfredo Schumann,
199, nesta cidade, filho de
Faustino Murara 'e de Joan.
na Niemet Murara. Ela, bra
sileira, solteira, operaria,
natural de Witmarssum, n/
Estado, domiciliada e resi
dente em Estrada Garibaldi,
neste distrito, filha de Gus
tav Hoppe e de Clementina
Hoppe.
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e de Catarina Leitenpergher.
Ela, brasileira, solteira, 0,

perária, natural de Jaraguá
do Sul, neste Estado, domi
ciliada e residente na Rua
Bolívia, 233, nesta cidade,
filha de Oscar Batschauer e

de Frieda Batschauer ..
Edital 14.030de 19.11.1984

. Roberto Mannes e Silvana
Teresinha Junkes. Eie, bresi
leiro, solteiro, supervisor de
produção, natural de Gua

ramirim, neste Estado, do.
miciliado e residente na R.
Eleodoro Borges, 180, nesta

cidade, filh'Q d�_Blásio Man
nes e de Laura Klein Man
nes. Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Jaraguá
cio Sul, rieste Estado, domi
ciliada e residente na Rua
Antonio Carlos Ferreira, 22,
nesta cidade, filha de Anto
nio Bernardo Junkes e de
Maria Garcia Junkes.

liado e residente na Rua
Francisco Todt, nesta cida
de, filho de Valentim Pet
ters e de Clara Amélia Ce
rutti Petters. Ela, brasileira,
solteira, aterrdenta de ên
fermagem, natural de Jara
guá do Sul, neste Estado,
domiciliada e residente na

Rua ,Francisco Todt, nesta

cidade, filha de Curt Görll e
de Iracy Biegel Görll.

mirim, nes

Luls Carlos
Juvelina C
Eie, brasile'
xiliar de fo
Luís Alves,
miciliado e
Cabo Harry
cidade, fil
Ronchi e de
Ronchi. Ela,
teira, profe
.Massarand
domiciliada
Rua João
em Guaram'
do, filha d
pigotto e

gotto.

l e
o

lteirc, au

natural de
stado� d;'
nte na R.

h, 308, n/
Anselmo

ia Forlim
ileira, sol
natural de
ste Estado
sidente na

orrêa, 723,
neste Esta.
Im Cam

Campi-
:lo
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DROPES - Eggon João
. da Silva, presidente do Gru

po Weg, foi eleito diretor da

Associação Brasileira da In
dústria Elétrica e Eletrônica..
e Daniela, a espe.rta filha de
Henrique (Carmem) Fugel
Filho, completou dia 17, o
seu primeiro ano de vida. e
O Veteran Car Club poderá
vir a ser fundado em Jara

guá, em 85, E deve realizar
uma expô de carros antigos.
e Já circulando o "ManUal
de Primeiros Socorros", do'
Rotary Clube e Casa da A
mizade de Jaraguá do Sul.

DA OASE - Os vários

grupos preparam o encerra

mento das atividades do a

no. Dia 30, o grupo das sex

tes-felrinas e dia 6 de de

zembro, os grupos das quino
ta e sexta-feirinas, em con

junto. As quinta-feirinas, no
clia 8 no salão comunal,
pl"o�overão um bazar..café
com bingo e o encontro' de
confraternização entre a Oa

se e a Comunidade será dia

2, às 19 horas ..

DANIELLE ---: Foi no do
mingo, dia 18, o batizado
de Danielle Cristine, filha
de Antônio Carlos (Marci
Olga Mascarenhas) de Oli
veira. Foram padrinhos Hé.

lio (Márcia) Metz e Luís
Fernando (Maria José) Sou

za Pinto. Um almoço íntimo

no Parque Malwee marcou a

comemoração do aconteci

mento.
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Gente & Informações
,

morte e envia votos de pe
sar à família enlutada.

rense promove a tradicio
nal busca de rei e rainha,
encerrando com baile. Às
14h, concentração dos bolo.
nistas na sede social para
busca do rei e rainha do
bolão o nosso companhei
ro Jaíme Blank e Gatti Bu.

blitz. O baile será musicado

pelo Conjunto Universal, de
Massaranduba, quando se

rão passadas as faixas ao

novo rei Orlando BaisaneIli
e à no�a rainha, Margarida
Witthöft.

CASA DA AMIZADE - O
bazar realizado pela Casa
da Amizade das senhoras de

rotarianos, semana última,
atingiu o esperado e fruto
desta e das demais promo
cões serão' entregues Cr$ 2
�ilhÕes para o Natal da

Criança Pobre, do Rotary
Club, que vai inscrever nes

te sábado as crianças, para
entrega dos pacotes dia 22

de dezembro, no Colégio
Divina Providência.

- PAPAI NOEL DIA 27 ,_

Terça-feira próxima, às 19h,
o Papai Noel HM inicia em

Jaraguá, sua nova viagem
_ fantástica, com desfile de 5

carros alegóricos, anunclan
do o breve natal. Defronte a

loja da Marechal, o pref�ito
Vasel fará a entrega oficial
das chaves da cidade, quan
do também será eclonade a

decoração de rua. É um bom

programa para terça à noi

te.

JUBILEU SACERDOTAL
A Comunidade Cãtólica de

Jaraguá do Sul, convidando

para a celebração festiva do

jubileu de prata sacerdotal
do padre João Heidemann,
dia 9 de 'dezembro, com so

lene missa campal às 8h,
defronte a Igreja São Sebas
tião. O convite vem assina.
do pelos Vigários Paroquiais
Padres Miranda, Maurício e

João Selhorst.

vador, da Barra do Rio Cer
ro.

MEMÓRIAS DO CÁRCERE

FLASHES - Paulo Aírton
Buchmann, foi eleito presl
dente do sub.diretório ãca
dêmico Francisco dos San
tos, na Ferj. xxx Vera Mar·
catto recebeu quarta-feira,
com lanche, as suas amigas.
xxx O Grupo Folclórico Ger
mânico Edelweiss, de S. Ben
to, causou grande sucesso

em.Jaraguá, dia 14. xxx Tro
cam idade dia 26, Geraldo
Werninghaus e Holanda M.

Gonçalves. xxx A Weg vai

imptantar em Navegantes,
uma nova indústria de pes.
cado. Já tem, no ramo, Ci

Weg Penha Pescados_ xx Ho
je, na, S.O. Bandeirantes, em
S'. Bento do Sul, o 22.0.Baile
do Chope, com a Banda
Tremi e Os Sonatas. xxx A
bertas inscrições para o curo
so de noivos, dias 15 e 16/

, 12, na igre,ja evangélica. xxx
O Bazar de Natal da Casa,
da Amizade, rendeu Çr$

CASÓRIOS - Neste sá.

bedo, na Igreja Matriz, às
- Baseado na obra de Gra. 17h, o casamento deWalde-
ciliano Ramos, "Memórias mar Maas/Evanildes da Ma·

do Carcere", uma. das me- -Ia, 18h Everson Bóries/Jus
Ihores produções do cinema, sara Vicente e 20h Laércio
nacional, fica em cartaz a Jorge'Beleti/Lúcia Hintere-

partir deste sábado, até 5." ger. Na Barra, 17� Ivo Fr�i. ,

feira, às 20h15, no Cine Ja- berger/Marlene Kienen e as

raguá. 'Carlos Vereza, Gló- ,18h Arcelino Le<?nVNoemi,
ria Pires, Jofre Soares, José Diefenthäler, em Santa l.u-
Dumont e outros integram o zia. Na Igreja Evangélica, 19
elenco deste premiado HI. ,horas Laércio Ramthum/
me, há pouco lançado nos Dalva Pakuzewski.
cinemas dó Brasil.

2.300 mil. xxx Os rotarianos

jaraguaenses bastante feli.:
zes pelo excelente desempe
nho do Torneio Gijo, dispu
tado em Rio do Sul. xxx Re
cebendo inúmeros cumpri.
mentos pela beleza que foi
a Festa das Flores, encerra.
da domingo, a diretoria do
Círculo de Orquldófllos. XXX
Circulando o primeiro nú
mero de ."0 Espádia", do
Diretório Acadêmico da
Fer].

,EM SCHROEDER - O mu

nicípio de Schroeder conta
desde o dia 9 de

'

novembro,
com um novo delegado a

comandar o destacamento
policial e a própria especta,
lizada. Trata-se do 1.0 Sar
gento da Polícia Militar Jo
sé Carlos Rossato, que svbs
-titui ao 3." Sargento Abílio
Jaime Schardeng.

-xx-

Os Promotores de Justiça
Pedro Sérgio Steil e Cacildo
Romagnani, da 2.· Vara da
Comarca de Jaraguá do Sul
e da Comarca de Guarami
rim, respectivamente, parti
ciparam' dies 14 e 15, em

Florianópolis, do 25.0 En
contro Estadual do Ministé·
rio Público, que contou com

a participação de procura.
clores e promotores de jus·
tiça de todas as comarcas

catarinenses. "A Nova Le

gis'lação Penal" foi o tema·

principal em debate, aborda·
do pelo Dr. José Henrique
Pierangelli, do Conselho Suo

perior do Ministério Públi·

co, de São Paulo.

�
BAILE DO HAWAI NA AABB

Acontecerá no dia 07 de dezembro (sexta.feira),
com início às 23h, o Baile do Hawai, animado pelo
STATUS BAND '-MUSICAL SHOW, de �Curitiba, Traje
típico ou esporte. Haverá desfile de modas. Neste

ano o número de mesas será limitado e devem ser

adq�iridas antecipadamente· com os associados da

AABB. Na noite do baile não haverá venda de meséls.

Jaraguá Turismo
IIA SUA AG�NCIA DE VIAGENS"

'"

Agora sob nova di reção, oferece: passa�ens aér�a�
e rodoviárias; bem como excursões. CruzeIros marrt�
rrH:>s - cursos de idiomas na Europa e 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.

Vôô Charter 'aos EUA, ida/volta US$ 550 e a Europa:
S PaulojRio/Recife/lyon (França) ida e volta US$ 869.

OfERTA ESPECIAL: S. Paulo/Frankfurt S. Paulo US$!.200
Você n�o 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 uma visita na Rua CeI.

Procópio Gomes, 285 - Jaraguá do Sul/SC.
(Embratur 030090042/9)

Edital 1-:L023 de 14..11.1984
Luiz Carlos Marquardt e IraN
ci Gonçalves Florentino.
Ele, brasileiro, solteiro, ser

vente, natural de Jaraguá do
Sul, neste Estado, domicilia_
do e residente na Rua Anto
nio Carlos Ferreira, 966, n/
cidade, filho de Jorge Mar
quardt e ,de Anita Klowaski
Marquardt. Ela, brasileira,
solteira, operária, natural de
Apiúna, neste Estado, domi
ciliada e residente na Rua
joinville, nesta cidade, filha
de Arnaldo Gonçalves Ricar
do Florentino e de Juventi
na Leite Florentino.

Edital 14.024 de 14.11.1984
Ademir José da Costa e Ana
Lúcia Malgarin. Ele, brasilei.
ro, solteiro, técnico·textil,
natural de Cachoeiras . do
Bom Jesus-Florianópolis, nl
Estado, filhó de José Miguel
da Costa e de Maria Filome
na dá Costa. Ela, brasHeira,
solteira, industriária, natu
ral de General Vargas, Rio
Grande do Sul, domiciliada
e residente na Rua Walter
Marquardt, 2201, nesta ci
dàde; filha de Almecio Mal
Ç1arin e ,de Antônia Carlotto
Malgarin.

Edital 14.025de 14.11.1984
Renato Murara e Ingrid
Hoppe. Ele, brasileiro, sol
teiro, servente, natural de
Jaraguá do Sul; neste Esta.

Edital 14.026de 19.11.1984
Eloi Rech e' Nivia K.arsten
Ele, brasileiro, solteiro, al
faiate, natural de Luís Al
ves, neste Estado, domici ..
liado e residente na Rua Pa-

. raná,96, nesta cidade, filho
de João Rech e de Francisca
Winter Rech. Ela, brasileira,
solteira, costureira, natural
de Pomérode, neste Estado,
domiciliada e residente em

Corupá, neste Estado, filha
de Heinz Karsten e de Onda
Karsten.

Edital14.027de 19.11.1984
Waldemiro Wischral Filho e

Maria Goréti Fernandes de
Oliveira. Ele, brasileiro, sol
teiro, desenhista, natural de
Jaraguá do Sul, neste Esta

do, domiciliado e residente
na Rua João Piccoli, 57, ,apto
12, nesta cidade, filho de
Waldemiro Wischral e de
Cristina Pedri Wischral. Ela,
brasileira, solteira, auxiliar
de escritório, natural de Co_

rupá, neste Estado, domici
liada e residente na Rua Jci
sé Bauer-Lateral, nesta cida
de, filha de Raphaei Fernan.
des de Oliveira e de Elmida
Clarinda de Oliveira:

Edital 14.028de 19.11.1984
Erico Vieira e Lu�iane do
Carmo Silva. Ele, brasileiro,
solteiro� operário, natural
de Massaranduba, neste Es
tado, domiciliado e residen
te na Rua Padre Alberto Ja.
cobs, 470, nesta cidade, fi.
lho de Geroncio Vieira e de
Elvira Feiler. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de
Curitiba, Paraná, domicilia
da e residente na Rua Anto- .

nio Carlos Ferreira, 1083,
nesta cidade, filha de Ladi
Silva.

Edital 14.029 de 19.11.1984
Pedro Leitenpetgher e

Mariane Satschauer
Ele, brasileiro, solteiro, na.

tural de Rio dos Cedros, n}
Estado, operário, domicilia.
do e residente em Três Rios
do Norte,' neste distrito, fi
lho de Olavio Leitenpergher

Edital 14.031 de 20.11.1984
Osvaldo Neumann e Maria
Angela Seyer. Ele, brasilei
ro, solteiro, operário, natu

ral de Jaraguá do Sul, neste

Estado, domiciliado e resl;
dente em Ribeirão Grande
do Norte, neste dístrfto., fi
lho de Alfredo Neumann e

Laura Erdmann Neumann.

Ela, brasileira, solteira, cos
tureira, natural de Gorupá,
neste Estado, domiciliadê.l e

residente em Ribeirão Gran
de do Norte, neste distrito,
filha de 'Alfonso Beyer e de
Ilda Beyer.

Edital 14.032 de 20.11.1984
Rubens Rolando Schünke e

Isolde Klemann. Ele, brasi.
leiro, solteiro, estofador, na
tural de Corupá, neste Esta
do, domiciliadc e residente
na Rua José Teodoro Ribei
ro, nesta cidade, filho de
Rolando Schünke e de Her_
ta Schünke. Ela brasileira,
solteira, operár(a, natural
de Corupá, neste Estado, do
miciliado e residente na R.
Padre Gabriel Lux, 803, em
Corupá, neste Estado, filha
de Helmuth Klemann e de
Ursula Klemann.

Edital �4;033 de 20.11.1984
Julio Mathias e Maiza Schulz
Ele, brasileiro, solteiro, sef
vente, natural de Jaraguá do
Sul, neste Estado, domicilia
do e residente, em Rio da
Luz ", neste distrito, filho
de Mário Mathias e de Erna
Lemke Mathias. Ela, brasi
leira, solteira, do lar, natu.
ral de Jaraguá do Sul, neste
Estado, domiciliada e resi
dente em Rio Cêrro" neste

distrito, filha de Wílfredo
Schulz e de Leana Gruetz
macher Schulz.

'"

Edital 14.034 de 20.11.1984
Mauro Petters e Rosilene
Görll. Ele, brasileiro, soltei.
ro, mecânico, natural de A.

piúna, neste Estado, domici-

Edital 14.035 de 20.11.1984
Luiz Zanghelini· e Emilhr
Voltolini. Ele, brasileiro, sol
teiro, serralheiro, natural de
Rio dos Cedros, neste Esta.

do, domiciliado e residente
na rua 257, 13, em Jaraguá
Esquerdo, neste distrito, fi-

.

lho de Antonio Zanghelini e

de Ida Zanghelini. Ela, bra
ellelra, soltelra, do lar, na

tural de Jaraguá do Sul, n/
Estado, domiciliada e resi
dente em Nereu RamOS, nes

te distrito, filha de Alberto
Voltolini e de Miranda Za
nella Voltol ini.

Edital 14.036de 20.11.1984
Jaime Negherbon e Ana Be.
sen. Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Rodeio,
neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Francisco
Hruschka; em Jaraguá-Es
querdo, neste distrito, filho
de Delfina Negherbon e de
Mercedes Negherb.on. Ela,
brasileira, solteira, costurei.
rar natural de Massarandu
ba, neste Estado, domicilia-

.

da e residente em Rua Join.
vi lIe, nesta cidade, filha de
José Abelino Besen e de Ma
ria Kammer' Besen.

Edital 14.037,de 20.11.1984
Elfino Eberhardt e
Albertina Heidemann.

.

Ele, brasileiro, solteiro, 0-

perário, natural de Jaraguá
do Sul, neste Estado, domi.
ciliado e residente em Rio
cia Luz, neste distrito, filho
de Erich Eberhardt e de I r
ma Bruch Eberhardt.
Ela, brasileira, solteira, do
méstica; natural '�e Braço
do Norte, neste Estado, do.
miciliada e residente na Rua
Epitácio Pessoa, 464, nesta

cidade, filha de José João
Heidemann e de Felomena
Hoepers Heidemann.

Edital 14.038de 20.11.1984
lido Fischer e Maria da Gra
ça Ferraz.

. Ele, brasifeiro,
solt., borracheiro, nato de Po
me rode, neste Estado do
miciliado e residente em Vi.
Ia Baepe'ndi; neste distrito,
filho de Max Fischer e de
Luzi Fischer. [:Ia, bras'ilelra,
solteira, do lar, natural de
Jaraguá do Sul, neste. Esta
do, domiciliada e residente
em Vila Baependi, neste dis
trito, filha de Paulina

.

Fer.
raz.

Edital 14.039 de 20.11.1984

Edital
Hóto Cesar
do e Alice
Eie, brasilei
rário, natur

Imaruí, nest
ciliado e re

beirão Molh
filho de Joã
e de Minervi
brasileira,
natural de J
neste Estado,
residente na

niewicz, 400
filha de Die!
de Guil
Borchers.

rs

ltetro, ope
Rio d'Una,
ado dornl
te 'em Ri
te distrito,
é Machado
oulart. Ela,
ira, do lar,
á do Sul,
miciliada e

Jorge Czer
sta cidade,
Borchers e

.hroeder

Sergio Bor
Iraci Valen'

.

Ele, brasilei
dustriário,
dade-Rio Gr
miciliado e

Marechal
cidade, filho
tos Vedí e

Vedí. Ela, b

ra,
. digita

Taió, neste
liada e resi
Ramos, nest
de Fábio Val
linda Valen I

olteiro, in.
ai de Sole
do Sul, do
ente na Av.

eira, soltei,
natural de
do, domici.
em Nereu

istrito, filha
e de O.

I

Edital 14.0 j '-1.11.1'984
Luiz Cario ea e .

Basilicia ROll

Ele, brasilei solteiro, la
vrador natu de Curitiba,
Paraná' domi iado e resi

dente ;m Mor da Boa Vis.
ta, neste dis to, filho de
Rubens de J s e de Alan-

.

dina da Silva Jesus. Ela,
brasileira, di ciada, natu

ral de Barra Trombudo,
neste Estado, omiciliada e

residente em orro da Boa
Vista neste strito, filha
de J�ão Rosap de Maria
Machado da Silva_

.J�E para q,WI' n�e ao co-

nheciment�' t.bs, man

dei passar o presente edi
taI, que será Publicado pe
la imprensa � em cart6rio,
onde será afIxado durante
15 dias.

NA VIEIRENSE - Neste
sábado, a Sociedade Viei-

r

- 'CASAL SCHULZ - O que
rido casal amigo Arnoldo

(Silvana) Séhulz, ele pro
fessor, supervisor de ensino
e vereador em Jaraguá do

Sul� completou dia 21, 25
anos de casamento, que se

rão devidamente comemo.

rados na presença de ami

qos e familiares, neste sá

bado, no Baependi, Às 20h,
a bênção do casal jubilar na
Igreja Evangélica Cristo Sal-

Celina Cabeleireiros
Especialidade em cortes modernos;, bem com,o

, pintura, reflexos, hidratação, ma.quilager:n e a maIs

nova técnica para permanentes, Irmpeza de pele e ma-

nicure.
d C.Rua Gumerdndo da Silva n.O 119 (ao lado a alM

lEcon.) f. 72-2165. - JS. (AgOra cOm novo profissiOnal,
cabeleireiro argentino. Novas maquilagens'e cortes) _,I

Grande promoção de relógios Technos a

Cr$ 35.000,00 ou Cr$ 9.100,00 met:]sais na

Relojoaria Avenida'
Jóias e Relógios

Marechal Deodoro, 431, e Getúlio Vargas, 9

"
...

7

JUSSARA/ÉVERSON ----

Contraem matrimônio às 18
horas de.ho]e, na Igreja Ma
triz São Sebastião, os jo
vens Éverson Borles e Jusse

ra Vicente, ele, fotolitógra
fo, filho de Felipe

.

(Anísla)
Bories, ela, professora e suo

pervisora de área do Mo

bral, filha de Raul (Emília)
Vicente. A comemoração se

rá íntima, para pais e padri
nhos '(no Baependi. Nossas

felic{tações.
NO AZURRA - Sexta.fei

ra próxima, dia 30, o Clube
Atlético Baependi promove o
seu baile de aniversário e

de encerramento do bolãõ,
a partir das 22h30. Música

de "Os Montanê.lri", traje
esporte, com venda de me·

sas na Secretaria. Para a úl·
tima noite do ano, o reveil-'
Ion será animado pelo Con"

junto de Ri�mos Society, de
Blumenau.

HILDEGARD·GRUBBA MEIS
TER - Aos. 76 anos de ida-.
de, faleceudia 16 de novem·

bro, a estimada senhora HiI·

degar Elisabetha Grubba Me

ister, viúva de Oscar Artur
Meister e pessoa muito pres
tativa e querida na comuni
dade. Era filha do Coronel
Bernardo (Maria Moser)
Grubba e deixou duas filhas
- Marion,' ca�ada com o

industrial Loreno Marcatto,
e Marlene, esposa do juiz de
direito Joaquim Joesting, a-'
-Iém de 6 netos e 4 bisl'1etos.

Dona Hilda, como era co.

nhecida, foi durante muitos

anos, integrante e preSlidén.
-te do Grêmio das Orquí
deas" hoje extinto, promo'
tor dos grandes bailes de
debutantes, pOr onde passà
ram moças, hoje senhbréls'

da nossa melhor sociedade.

O seu sepultamento ocor

reu no Cemitério Municipal
de Jaraguá do Sul. O "Cor
reio do Povo" larrenta a su�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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disposição mental, e provo.
o verde com a inveja ou

o vermelho com a ira; são
comparações comuns que
fazemos entre determinadas
emoções e cores. Geralmen
te classificadas como' "frau
des" ou expressões imagi·
nativas, essas afirmativas
estão sendo provadas por
pesquisas recentes. As erno

ções têm complemento de
cores e as cores afetam a

nossa vida.

As cores nos sugerem
determinadas colsas porque
associemo-las com objetos
com que estivemos em con
tato anteriormente. Por e

xemplo, o vermelho, quase'
sempre, sugere fogo e calor:
por outro lado, um determi
nado tipo ou tonalidade do
amarelo é estimulante por.
que sugere os benefícios da'
dourada luz solar. O azul,

• muitas vezes, sugere mode
ração. O verde, vitalidade e

coisas que crescem, porque

Dê colorido à sua vida
muitas das nossas experiên
cias com as coisas que cres

cem fazem COrri"que nos re

cordamos do verde.
A cor também influencia

o nosso gosto estético. En
contramos prazer, ou ausên
cia dele, nas diferentes co

res. O preto e o cinza provo
cam o sentimento de triste
za e depressão. Qualquer
pessoa pensa nó laranja,
verde e amarelo, COmo algo
desaqradéveis, em si e, por
si mesmos" Em um teste

levado a efeito em laborató
rio psicológico, o rosa, o

vermelho e' o azul foram as

cores mais preferidas.
Para se criar um ambien

te harmonioso no lar, as

regras gerais da harmonia
cromática devem ser estu

dadas. Nesse particular, de
vemos, procurar imitar a na.

tureza, tanto quanto possí-,

vel. Os quartos devem apro
ximar-se do colorido natural
das florestas e prados e do'
amarelo, verde e azul pas-
.tel. Devemos evitar a impres·
são de estarmos confinados
ou inibidos. Os quartos de.
vem sugerir a vastidão do
exterior. e, não obstante,
prover, em seu interior, o

sentimento de segurança.
O azul é uma cor calman

te e produz; relaxamento. e
paz ao pon to de provocar
sonolência; portanto, as to-

o nalidades do azul são exce

lentes para a pintura dos
dormitórios.

O coral as tonalidades
claras do v'ermelho ou do
rosa são atraentes, porém
estimulantes e, embora f".
cam de um quarto de dor
mlr azul um compartlmen
to atraente ensolorado, em
aparência, pare cutras .flna-

ZBEse Q I
i

Jomack Com. de Máquinas
Assistência técnica de máquinas de escritório em gera�,
ärquivos, cadeiras giratórias, mimiógrafos, relógios de

ponto e caixa registradora.
Rua Barão do Rio Branco, 333 - Fone 72-1486

TOPÓGRAFO
INGO JOAO BENKENDORF

Desmembramentos e medições de
terrenos em geral

Escritório: Rua Reinoldo Rau, 86 - Edifício Mário Ta

vares, Sala 3 - i.o andar. Contactos: Fones 72-0593
(residência) - Jaraguá cio Sul - Santa Catarina.

I idades que não a de . dor.
mir, as partes em vermelho,
'devem ser evi tadas ou co

bertas sempre que a pessoa
. desejar se deitar, relaxar-se
completamente e gozar do
repousante azul do quarto.
O branco dá a sensação

de espaço' ilimitado. As pa
redes e cortinas tornam,
sempre,

.

o compartimento
maior, ao passo que o preto
ou as COres escuras parecem ..

colocar as paredes mais per
to e tornar menor o compar
timento.

As cores têm, também,
propriedades curativas e a

colorterapia está abrindo
um novo campo na rnedlcí,
na. Entre os agentes curati
vos na colorterapia, a luz
solar tem sido o mais im

portante. Ela inclui o espec
tro total em sua escala de
cores. A dor, a febre, os

resfriados, as sinusites e úl
ceras melhoram, considera.
velmente, com a luz solar.
A luz do sol aumenta a oxl
dação da proteína; estimu
la, também, o sistema ner

voso, melhora o apetite e a

ca o sono.

A pesquisa sobre as in.
fluências práticas e místicas;
das cores é, apenás, um dos
muitos fascinantes campos
de exploração da Ordem Ro
sacruz (AMORC). Os Rosa

cruzes, fraternidade filosó
fica, não sectária, se. interes
sam de maneira idêntica,
pelo' bem-estar espiritual,
mental e físico do homem.
Mantêm, para seus numero

sos afiliados, biblioteca de
pesquisas, laboratórios ci.
entíficos, planetário, museu

de antiguidades egípcias, ga.
leria de arte, museu de ciên
cias físicas e belos templos,
onde homens. e mulheres en

contram a inspiração neces

sarro à concretização dos
seus ideais'.
Solicite hoje um exern

piar; grátis, de ,"O Domínio
da Vida". Entre suas capas,
encontrará a chave para
uma nova vida. Não há, ab
sofutamente, qualquer com.

promisso. Dirija.se a: Gran.
de Loja do Brasil (AMo.(K)
- Cx. Postal 307 ..,- 80000..

Curitiba/PRo

Miromaq Equipamen
tos pl Escritório Ldta.
Máquinas di:; escrever Facit-Olivetti, Calculadoras Faclt,
Sharp e Dismac, Móveis Estil e _lmalasa, Móveis de aço
Mojiano e Pandin. Assistência técnica e equipe de ven

dedoresv Ccnsulte-nos!
Filial: RuaPres. EpitácioPessoa, 723 - Fone72-1398,
em Jaraguá e Matriz na Av. D. Pedro II, n,? 166 -

São Bento do Sul - SC.
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RELOJOARIA AVENIDA

As rnals finas sugestões pera presentes,
jóias, relógios, violões, troféus,

medalhas e artigos de prataria estão nn

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

FUNILARIA JARAGUA' LTOA.
Calhas para todas as finalidades.

-Agora também aquecedores a

energia solar.

LANINASTER - 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

.

A moda certa em roupas e calçados está na

CINOERELA. Vista-ce bem com a

moda outono-inverno da
CINDERELA

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.

Consulte-nos!

Rua Joinvil'e, 1.016 - Telefone 72-1101

SHARP e DISMAC
Venda e assistência técnica autórizada de calculadoras

eletrônicas, para Jaraguá e região.
COMERCIAL ,FLORIANI

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

Telefone 72-1492

CONFIRA .i\ HISTÓRIA ...

Barão de Itapocu

... HA 44 ANOS
Prosseguimos na pesquisa de um

retalho do "Correio do Povo", de I '1.05.
1940 que nos entregou o leitor João Ger.
mano Rudolf. Na 'primelra página o cli
chê do então jovem Honerate Temelin e

o editorial: 'i21.° annOs.·. Com este nume·

re firmamos mais um marco na senda que
os fundadores do "Correio" ha mais de

,duas décadas de annos, abriram para nós,
- hoje, com elles, encorajados, desllludl,
dos às vezes, mas vendo sempre em quat
quer hora, em qualquer occasião a certeza

do exemplo de vontade e de renuncia que
nôs legàram. A tarefa que nôs pesou nes

ho_mbros, ao iniciarmos a parcella de annos

que na vida do "Correio" representa para
nossa géstão, bem que lhe aviamos a res

ponsabilidade, eentrapesandc, porêm, por
nosso turno, à vontade de trabalhar e de
vencer que sempre existe no fundo do ee

ração da mocidade. E seguimos ... Muito
fo,i necessarie fazer, muito foi preciso peno
sar para que este semanário pequeno, de

tiragem reduzida, desconhecid_9 quasi, ee

mo foi no seu começo, chegasse a situa

ção confortadora e altamente sympathica
das ultimas etapas vencidas. É esse traba
lho, intelectúal e phisico, que nôs enche
de satisfação e orgulho pela eemprehen
são q4e tem alcançado dentro do municio

pio, como no Estado e fóra delle. Hoje,
com Honorato Tomelin, trabalhando a seu

lado João Crespo, figura de destacado re

levo no jornalismo catharinense, o "Cer
reio" vence a XXI etapa 'da sua vida, cada
vez mais as difficuldades que não poupam
os jornaes do in�erior - em cuja vida se

entrechocam ...
, (acaboll_ o pápel)

.... HA 40 ANOS
._ Teodoro Roeder requeria ,licença

ao Pref. Leônidas C. Herbster, para cons

truir um bungalow de alvenaria de tijolos,
à rua Preso Epitácio Pessoa, conforme plan.
ta anexa. É onde mora hoje o seu filho
único, o nosso festejado gordo, o amigo
Wigal1do e SUa esposa Asta.'

.

- Naquele mesmo tempo Paulo Neit·
zel também construía o seu bungalow.
Paulo era pai do Guilherme, o da Gráfi.
ca Avenida, da Gerda ê do Hellmut .

- João Marcatto requeria para reme

delölr a sua casa na Mal. Deodoro e AI.
berto Moretti requeria transferência do

imposto do terreno adquirido do Domí·
nio D. Francisca, área de 395.500 m2, à

Estrada Itapocuzinho.
... HA 30 ANOS

- Gumz Irmãos Ltda., do compadre
Artur, requeria ao pref. Artur MüHer o

cancelamento dos impostos sobre taman-

queiro com estabelecimento e marcineiro
com oficiais.

- Arcádio F. Fischer requeria a sua

exoneração do cargo de Contador Muni

cipal. "DESPACHO: Lavre.se a Portaria.

Designo contador interino Waldir O. Ru
bini". Octacílio P. Ramos, Diretor do De

partamento' do Expediente, mandava pu
blicar' na imprensa.

- Riedtmann &, Hagedorn requeriam�
certidão se deviam ou não à Fazenda Mu-

'

nicipal. Como estivesse tudo .m dia re-
,

,

queriam a averbação da alteração da ra.

zão s�cial para Irmãos Riedtmann Ltda.

; .. HA 20 ANOS
Bianca apresentava a sua coluna

"RADAR SOCIAL" e dava .. uma nota em

primeiríssima- níão; "Breve deixara esta
cidade o estimado colega Arlindo (Salai)
que' fixará residência n�a cidade de Canoi.
nhas, o qual ocupará o posto de funcio
nário do Banco do Brasil. Hoje em Para

naguá.
- O Presidente Castelo Branco en

viava mensagem ao Congresso propondo
II criação de uma lei que proibiria os mi'.
litares da a�iva de ocuparem cargos civis
e, através de outra mensagem propunha
que os ocupantes de eletivos ficassem ini
bidos de perceberem outros proventos do
Tesouro Nacional.

- O Major Manoel Carvalho Lopes,,'
então Delegado de Recrutamento em Ja
raguá do Sul (marido de Herta Hardt Lo·
pes), desde. 2.5.52 era transferido para a

reserva, deixando as funções de Del. d.
5." DR, agradecia as atenções de que fora
alvo, no exercício do seu cargo na Pérol.
do Vale do Itapocu .

... HA 10 ANOS
- Novamente .aparecia Giorgio Gam

berini, o homem das boas maneiras, p-'reo
cupado com a conduta dos brasileiros no

estrangeiro. Uma recomendação básica:
se você for à Roma, seja romano - se

for à China, seja chinês. Como seria na

África da Norte? "Quando você for con

vidado para uma refeição, coma. tudo o

'que aparecer no prato. Coma com três
dedos: polegar, médio e indicador da m�o
direita. E se ficar todo melado, lamba os

dedos. Não dê risada qu ..ndo ouvir fortís
simos arrotos após as refeições - é sinal
ele satisfação e de grande requinte: Mas
não tente imitar os africanos nesse ato,
pois eles sabem muito bem que esse há •

blte não é usado em outras partes do
mundo. E não comente nada sobre as

mulheres presentes (mesmo porque a pre-
sença delaé bem rara)". ,

DR. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA
ANGIOLOGIA CL(NICA E CIRURGIA VASCULAR

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

hemorróida, etc.
Rua Guilherme Weege, n." 34 ---'- 1.° andar
Fone 72-2500 - Jaraqué do Sul - SC.

72-0091 e ....

boa Leitura!

ASSINE O
"CORREIO DO POVO"
Ligue para

.

COMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHROEDER E ECONOMIZE. GASOLINA E DI.
NHEIRO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS ßE PAGAMENTOS E A NOSSA LINHA DE
PRODUTOS. TEMOS TAMBÉM À VENDA MOTOS USADAS.

- �

mJVO��
, �@��

Revendedor Autorizado

KONn...
�- 7' j

._
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MENEGOTTI VE[CULOS' voes C-OMPRA PARALAMAS
ORIGINAIS VOLKSWAGEN POR PREÇOS REDUZIDOS

EM ATÉ 40%.
.

� Só ESTE MÊS. APROV EITE!

�Menegotti Veiculos S.A.

Presentes finos para todos os gostos e'

pera todas as ocasiões, das
.

das . melhores procedências, só na

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

c,omprove.

Joalheria A Pérola
OTICA MODERNA

Rua Reinaldo Rau, 289 - Fone 77-1823

,.

Rev€Il;'eclwr autorizado Volkswagen para Ja1"�gvá do Sul e Região
A REVENDA SORRISO

r

--------------�----

Paraná
,

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

F
,.

armacia
Administrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 anos de experiên
cia, sob a direção de Nella Maria da Silva- CRF-1402jSC, filha de Jaraguá do Sul.

Aviamento de receitas,' medicamentos e perfumarias e es melhores pr�eços da pra
çél' estão aqui. Venha conferirl - Mantemos convênios com Sindicatos.
Av. Mal. Deodoro, n.O 1.771 (perto da Ponte do Vailatti), Fone 72-1689 - JS./SC.

�-------------------------------------------------_.1

,
JARDIM SÃO LUIZ

Conheça os nesses planos de pagamento ,e compre o seu lote no
. JARDIM SÃO LUIZ a sua opção de morar bem .

. ' Empreend, Imobiliários
Marcattó Itda,

Creci 093 - 11." Região

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

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

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 presentes.

.J

-------------------------,
ISó Sport

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

Le Coq ,Sportiveoutras marcas famosas, além de
troféus, taças, apitos, meias e tudo mais para a

prática esportiva ..

Verifique as vantagens do preço e as

faci lidedes .

SÖ SPORT -,- Av. Mal. Deodoro, 790 ' Fone 72.2345

Pamplona
Auto 'Peças Ltda,

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

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

72-2826 (res.) - Jaraguá do Sul - SC.

, ,

Emmendoerfer Domérciode Veículos ltda.
"

:Av. Mal. Deodo�o, 557 - Fones 12.0655,'" 7'2:0060 e

.

720969 - Jaraguá do Sul

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
'·$cavalos. Por isso, oChevette não émais
tun. Ele temmecânica Chevroletpara ser
emelhor.

2'ESPAÇO
O espaçoque o Chevette tem. Nele,
5 passageiros viajam de forma civilizada,
A visibilidade é total. E isto quer dizer

. segurança. E o painel,'além ao desígn,
émuito Dem dístríbuíde para não

. .

contundirv<lCê..
.

3·PORtA-MALAS
O porta-malas do Chevette. Como o próprio·
nome díz, porta-malas é o lugar onde vão
asmalas.Pelomenos noChevette é assim.
Emais: você não precisa dobrar.o banco.

.

Venha ver de perto oChevette.
•' Decididamente, Mi �.

tun conjunto perfeito. Mlrc:adeYllor

a..

, ....<._f!I".�.�����""'!""��_....._.....---..... ....,.. _

Concurso do
1\ .

•

transito pre-
mia alunos

Os alunos Dávio 'Morsch,
da 3.· série da I:scola Isola
da Massaranduba Baixo e

Patrícia Kuhn, da 5." série
"A" do Colégio Estadual Ho
lando Marcelino Gonçalves,
foram os vencedores nas

cateqorias "desenho" e "re,
dação", do "3.0 Concurso
de Redação e Desenho da
S€mana Nacional do Trânsi
to", promovido pelo Detran
/sc em comemoração à Se
mane Nacional do Trânsito,'
transcorrida de 18 a 25 de
setembro.

Segundo fonte da 19.a
UCRE, os alunes vencedores
participaram de atividades
nos dias 6 e 7 passados, na

sede da Escola de Trânsito
em Florianópolis, COm des
pesas e .passagens totalmen
te grátis, recebendo além
do' passeio, uma Caderneta
de Poupança no valer de
Cr$ lO mil. Os alunos fo
ram acompanhados pelos
seus professores.·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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mo e a 9." e última etapa no dia 1.°
de dezembro, para no-die 7, haver
o encerramento às 19h30, na Esco
'Ia Técnica TupY. Por equipe, na ca-

tegoria principal, a Weg é campeã,
assim como Sílvio Roberto Ewald
já levantou o título, nesta ceteqo
ria.

SANTA LUZIA E VILA OLIM·
PICO DECIDEM VARZEANO - Cam

peã no ano passado, o Santa Luzia
vai outra vez decidir o título do

Campeonato Municipal de Futebol
Varzeano, desta feita com o Vila
Olímpico, na tarde deste domingo,
no Estádio Max Wilhelm. A defini

ção das finalistas aconteceu dia 18,
após os resultados Vila Olímpico
1xO Jaraguá,' Bangu Ox1 Malvrce,
Arsepum 1 x 1 Sup. Lenzi e Santo
Antônio OxO Colúmbia, Fluminense
OxO Corinthiens e Sauta Luzia 1xO

Pinguela. Vila Olímpico e Arsepum,
Santa Luzia e Fluminense, em suas

respectivas chaves, foram as classl
ficadas, pare a grande decisão de
amanhã (se não chover): 14h, dis,
puta do 3.° lugar, entre Arsepum x .

Fluminense e às 15h30, o certame
será decidido entre Santa Luzia e

Vila Olímpico.
Como em 83; a campeã rece

berá como prêmio um boi, troféu,
. medalhas e diploma, a vice-campeã
um suíno, troféu, medalhas e di

ploma, a 3," colocada, troféu e di.

ploma, assim como a 4." colocada.
A equipe mais disciplinada recebe.
rá o troféu disciplina e troféus re

ceberão também o artilheiro, o qo
leiro menos vazado e o atleta reve

Ieçêo. A artilharia está com Jair

. (Arsepum ) 11 gols e Amarildo (S.
Luzia') c] 8 gols, enquanto o galei.
ro menos vazado é Boca (S. Luzia)
com 2 e Luís Carlos (V. Olímpico)
com 3 gols.

TORNEIO DE BATEIRA DA AR.

WEG, NO DOMINGO - Outra boa

opção deste domingo (se não cho
ver, é claro), é o Torneio de Batei

ras, as conhecidas canoas, da Asso
ciação Recreativa Weg. Trinta equi
pes inscreveram-se ao Torneio, com
dois remadores por embarcação. A
largada acontece às 8h30, sob a

Ponte Pênsil Maria Grubba, no Rio

Itapocu, com chegada nas imedia
ções da Barragem do DNOS, em

Guaramirim. O percurso tem cerca

de 14km e da L" à 5.' colocadas,
serão conferidos troféus e meda

lhas, além de um prêmio-surpresa
àquele timoneiro que chegar seco
na linha de chegada. -r'

o

Por outro lado, neste domingo,
, acontecerá a 8." etapa do Campeo
nato Norte Catarinense de Ciclis-

MARCATTO VENCE O ENDU.
RO DA FUNDAÇAO - O piloto Flá
vio José Marcatto, foi o vencedor
do "Enduro da Fundação", promo
vido dia 15, pelo Jaraguá Trail Clu
be, prova instituída para aperfel
çoar a equipe de enduristas que em

número de 18 largaram, sendo que
13 cumpriram os 112.650m do per
curso, percorrendo estradas interio
ranas,

.

interligadas por trilhas e

passagens difíceis. Como destaque,
a participação de uma mulher,
Margarida Twardowski, que tornou

se a primeira endurista ou treieira
do Estado. 'E de acordo com Sigmar
Lucht, presidente do JTC, o suces

so animà a novas promoções, bre
ve, a âmbito sul-brasileiro, haja vis.
ta que o "Enduro da Fundação"
serviu para aquilatar as condições
de organização, que ,

estjveram
ideais.

A colocação final des treieiros
ficou sendo,' pela ordem: . Flávio'
José Marcatto, Eloy Satter Correia,
Antônio Norrnário Bona, Roberto
Breithaupt, Ubirajara Prado, João
Carlos Marcatto e Bruno Brei.

thaupt (ambos em 6.° )', Sandro Mo
retti, Gerson Strelow,.'Átomos Ga.

.

lastri, Jaime Steinmacher, Jair Ro

mão, José Carlos de Andrade, An

gelo Piazera Jr., Margarida Twar

dowski, Cláudio Piazera, Jorge Sa.·
tier e Luís Carlos Mokwa. A pre
miação foi oferecida pela- Hermes

Macedo, Breithaupt, Cia. Herrsen
Industrial e Foto Piazera.

KOHLBACH, EM SP, NO BRA
SILEIRO DE MARCAS - Problemas
no pneu e no motor impediram ao

piloto Sávio Azevedo a marcação
de pontos, domingo, na etapa do
Campeonato Estadual de Automo

bilism.o, em Canoinhas, perdendo a

liderança pera o itajaiense Oscar
Chanoski, agora 13 pontos à fren
te. Na.' categoria 1.600, outro pilo.
to da Kohlbach, Orlando de Souza,
foi o segundo colocado, enquanto
João Carlos Boaventura, já tricam

peão, não correu. A última prova
do campeonato está marcada para
8 de deezmbro, em Sio Bento do
Sul, para a qual estão previstas
muitas emoções..

Antes disso, Sávio participará,
no dia 2 de dezembro, em São
Paulo, da última etapa do Cam

peonato Brasileiro de Marcas, em

Interlagos, dirigindo o Chevette n.O

72, com o qual foi o 11.° coloca
do, há duas semanas, no Rio de
Janeiro ..

PELADÃO DEFINE CLASSIFI
CADOS À FASE SEGUINTE - Ini.
clou-se sábado a segundá fase do
Peladão, da DME/LJFS, e que teve

jogos também no domingo. Oito
partidas movimentarem o Campeo
nato, onde os resultados foram O

limpicus 12x2 Gráfica,' Pinguins
3x2 Caxias, Fluminense 'lx4 Colúm
bia, Senai 4x4 Satélite, Sup. Lenzi
2x2 Fantmen, Juventude Ox2 ConfA'
Neusa, Emmendoerfer 3xl Costa: e
Silva e Pinguela 3x4 Comercial Ja.
raguá. Neste final-de-semana, se

rão cônhecidas, no Agropecuário,
as Oito equipes semlflnellstes, A
partir das 14h de hoje' jogarão
Gráficä x Olirnplcus, Caxias x Pino
guins, Colúmbia x Fluminense e

Satélite x Senai e. domingo, inicien
do às Bh, Fantmen x Sup. Lenzi,
Conf, Neusa x Juventude, Costa e

Silva x Emmendoerfer e ComI. Ja-
ra�á x PiAguela.

.

EXTRA.OFICIAL DE FUTSAL
TERMINA SEXTA-FEIRA - A Liga
Jaraguaense de Futebol de Salão
conclui.dia 30, sexta-feira, outra
vitoriosa promoção, o Campeonato
Extra-Oficial "Papp Sport", que na

terça e quinta-feira, epcntou entre
Coneza x Ai"weg e Urbano x Mir
tes, .0 1.° e 2.° colocados das Cha
ves "A" e "B", para os jogos fi.
nais no próximo dia 27, na Arweg
e dia 30, no Ginásio Artur Müller.

Por' outro lado, a Cerea.Jista
Urbano, derrotada _sábado, pelo
Cruzeiro, em Joaçaba, por 6 a 2,
despede-se do Campeonato Esta.
dual de Futebol de Salão esta noi
te, no "Artur Müller", .diante do
União, de Criciúma, derrotado no

último jogo pela Perdigão, por 3 a.
1. Enquanto isso, a Maba Tintas,
de Jaraguá, vai a Criciúma, onde
domingo, dia 25, no Centro Espor.
tivo Municipal, toma parte no 2.°

Campeonato Estadual de Futebol
de Salão dos Comerciários, da Fe

deração dos Trabalhadores no Co.
mércio, do qual foi vice-campeã.
em 1983.

VOLEIBOL E BASQUETE NA
DISPUTA DAS FINAIS - A Liga Re
gional de Voleibol e Basquetebol
encerra die 1.° de dezembro os 3

campeonatos em disputa. No sába
do, dia 17, no basquete, Armalwee
25x45 Veteranos e Gréfice 19x22
Ucre e no voleibol feminino, AGV

.

3xO Arweg, Lombardi 2x3 ÁABB e

segunda-feira, dia 19, Ucre 33x29
Wiest (basquete), AGV 3xO Weg e

Kohlbach 3x 1 Wiest, no valei mas.

culino. Com estes resultados, já
se conhece os finalistas do voleibol:

PÁGINA J.1

hoje, dia 24, em' disputa do 3°

lUgar, no' fernlnino, jogaram na Ar
malwee, a partir das 14h, Lombar
di x Weg 'e, no masculino, Weg x

Wiest. O título do voleibol vai ser
·

disputado no sábado próximo, dia
1°, entre AGV x Kohlbach (mas
culino) e- AABB x AGV (femlnl
no). Quanto ao basquete, querte-

· feira à noite, os jogos entre Vete
ranos e Wiest, Úcre e Malwee, de
finiram -quals disputam o 3° elO.

IllIgares,' respectivamente, hoje e· sá
bado que vem.

SESI· ABRIU OS JOGOS DE SA.
· LAO COM 18 EMPRESAS - Com à
part.icipação de 18 empresas, foram
ebertos na noite passada, os 1,os
"Jogos Sesianos de Salão, do Centro
de Atividades do Sesi de Jaraguá
do Sul. As modalidades de canas

tra, dominó e general M, além do
xadrez (este no Clube Jaraguaense
de Xadrez) foram iniciadas ontem,
e.. hole iniciam as de canastra, do
minó, general, tria e tênis de mesa

F, além da ' tria, tênis de mesa,
truco e sinuca M (este na A.A.

.

Kohlbach). Os Jogos Sesianos de
Salão encerram-se domingo.···

.

O Sesi encerrou também � no
dia 14, o Campeonato de Bocha.
Menegotti 24)'(20 Gráfica Avénida,
Canarfnho 16x24 Kohlbach, Gréfl-

· ca 24x8 Canarinho e MenegbUi
20x24 Kohlbach. foram os resulta
dos finais, que apontaram como

campeã a Kohlbach. vice-campeã
Menegotti, Gráfica em terceiro e

Canarinho em quarto \ lugar: A
Kohlbach foi a vencedora da bo
cha feminina, também.

PRIMEIRONA: A VERGONHA
DO POBRE FUTEBOL - O Campeo
nato da 1! Divisão da Liga Jaraqua-.

ense de Futebol, com quatro equi
pes apenas, prima pela desorgani ..
zação e protestos. No dia 15, fe.
riado nacional, a segunda rodada
do returno,. mostrou. os resultados
Cruz -de Malta 5x1 Rio Cerro e

Botafogo 2xO Estrella e domingo,
.

dia 18, um jogO apenas aconteceu,
Estrella lxO Rio Cerro, pois que
Botafogo e Cruz de Malta não foi
realizado por falta de segurança, o

que fez com' que os cruzmaltinos,
sentlndosse prejudicados, protestas
sem.rcu]o processo foi julgado pe
la JDD, 5." feira à noite. I: mais
uma página negra na história do
nosso pobre ;futebol.

i· CORRIDA DA INTEGRAÇAO DE
PEDESTRIANISMO - Guaramirim ,

- Jaraguá do Sul - dia 14 de de
zembro: Faça sua inscrição na re

dação do "Correio do Povo". ES.
PORTE É SAÚDE. PARTICIPEI
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'As -Anotacões de Flávio José
I,

• No último domingo, dia 25, a Campanha do ICM rea.

lizou seu segundo grande sorteio Elm Blumenau, quando
foram sorteados 1'0 Fiat e 10 Volkswagen. Um des feli
zardos, cem ocupem 0398.71-8, fol Valcir Müller, de
Jaraguá do Sul. O últimd sorteio será realizado dia 30,
sendo que os cupons poderão ser trocados até o dia 21,
para concorrer agora a trinta automóveis ,

• O assunto volta a ser Câmara, No projeto que dene
mina via públicas, aprovado esta semana, nada menos do

que seis membros ,da mesma família receberam nomes de
ruas, na Barra do Rio Cerro. Nada contra os homenagea.
dos, .mas p.q.p., bri-ncadeira tem hora. Não Se pode ne

minar ruas a bel-prazer, quando muitos que mereciam,
nunca foram lembrados. Mão na consciência, senhores!
• Aliás, neste particular Errei Kretzer .fez grave denún
cia. Ele observou a falta de critérios nesse festival de
nomes, dizendo que pessoas que. nada ou pouco fizeram
à cidede estão recebendo homenagens, algumas vivas (?),
em detrimento de outras. Aliás, na apresentação do pro.
jeto, es currículos de muitos não foram anexados. A his
tória há de cobrar, mais tarde, esta' falha.
• Foi sensacional a apresentação, sábado, dá Orquestra

. de Harmônicas de Curitiba, no Artur Müller. Pena que as

fortes chuvas tenham atrapalhado, levando pouco público
ao espetáculo. Aliás, a frequência em eventos de .caráter
cultural tejm sido baixa, de modo geral, mas nem por isso
se deve esmorecer. O povo, aos poucos, se acostuma. Não
se pode é deixar de premevê-les,

-

• Ainda na área cultural. Fol .iniciada a sendagem da
Casa da Cultura e semana passada, arquitetos da FCC a·

nalisaram o novo local e concluíram que e projeto origi- .

.

nal sofrera pouco modificação. Quanto ao teatro, o grupo
da SCAR apresenta dols espetáculos, dias 15, no Sesi e

16, na Comunidade Evangélica Emanuel, encenando a peça
"O Rapto do Pa.pai Noel". Muito bom!
• Na Sociedade Estrella, a colônia italiana de Nereu Ra·
mos promove neste domingo,. o 2.° Torneio Regional de
Môra, a .partir das 9 horas. Será coordenado pelo empre
sário Moacir Bogo, e reunirá duplas de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Rodeio e Joinville. O "jogo da môra, tipica
mente itallane, está sendo bastante incentivado no Esta.
do. Haja ouvido para àguentar o barulhq.
• A_ Embratel.. durante um dia, e gratuitamente, vai en

sinal' como lucrar c/ as telecomunicações e a teleinforrné,
tica, A palestra"A informação na empresa" e a exposlção
de· microcomputador, e de. telex, ambos conectados a. uma
rede nacional de informação, serão mostrados aos em

presários jaraçvaenses,' ainda este mês, no Centro Empre
sarial. O tema é atualíssimo.
• A Comunidade Evangélica Luterana Emanuel progra.
meu para o dia 16, com atrações variadas, a festa de en,
cerramento das atividades de 1984. Informa aquela Comu.
nidade que de 4 a 14, estarão abertas as matrículas para
o jardim de infância, das 8 às 12 e das 13h30 às 17 h,
na secretaria. Além do jardim de infância a Emanuel
mantem também o pré-eseelar.
.' Não tenho interesse político. Estão querendo deturpar
só porque doei os direitos autorais do meu livro às ins
tituições assistenciais. O desabafo é do Cap. Piske, a pro
pósito dos comentários. de que tem .interesse em apare
cer na imprensa, por pretensões politicas. "Fui criado
com dificuldades por mãos caridosas e estou retribuindo
a Deus o muito que recebi", diz. '

• Com � chegada dos dias quentes, são frequentes os
banhos nos rios, nas conheci.das "praias de pobre". Em
Jaraguá, em menos de um mês, dois jovens morreram a.

fogados nas traiçoeiras águas do rio Itapocu, eníutando
suas famílias. E com ii chegada do verão a tendência é
aumentar o número' de banhistas, para afugentar o calor.
Todo o cuidado e. atenção é pouc� nesta época.
• Estamos em dezernbro, mês do natal.' A cidade Se

transforma e os espíritos se desarmam. A1ude um caren

te a ter um natal um pouquinho melhor.
I

I
•

PRODUTOS GOSTOSOS
. .,'

SAS.SE
Café e Balas

Agui�r' incentiva -o plantio
-

de azaléias'
A Prefeitura Municip,al de

Guaramirim está -desenvol
vendo um projeto .' inédito
junto aos alunos da -E:�. AI.
mirante Tamandaré, lncentl,
vando 'o amor e o culto às
árvores e às flores. O proje
to consiste no plantio, pe
las crianças, de mudas de
azaléias, que a Prefeitura
está adquirindo e repassan
do a essas mesmas erlen,

ças, para que as plantem
nos jardins de suas residên
cias, visando um novo colo
rido à cidade.

Na primavera do próximo
ano, época da floração das
azaléias, uma 'comissão vi.
sitaré os jardins para ava •

liar o resultado do projeto,
dando-lhes classificação e

premiando os dez melhores.
O prefeito José de Aguiar,
disse da sua preocupação

para com o embelezamento
.

da cidade e preservação' da
natureza e considera esse

projeto o início de um tra

balho de conscientização,
"que deve começar com as

crienças", acentuou.

Por outro lado, Guaraml
rim está. sendo cumprimen
tada pela sua atuação no

1 0.0 Encontro do Mobral'
Cultural de Santa Catarina
- Emobresc, realizado de
15 a 18 de novembro, em

Criciúma, onde, com uma

delegação
.

de 23 pessoas,
chefiada pelo vice-prefeito e

'

presidente do Mobral, Vic
tor Kleine, obteve o primei
-roIuçar . no teatro-1, ence
nando a peça "Os Filhos de
Lenon", pelo Grupo Teatral
Guará.Ki-Kaska (pelo se

gundo ano consecutivo). E

P Companheiro Alfonso
Buhr é leltdr do "Correio
do Povo", desde que se sen- Agora cito algumas. de im-
tiu gente. No longínquo ano proviso / E si incertas,' se.
de 1919 seu' pai fez a prl- rão certas à melhor juízo:
meira assinatura. Aqui com- 1)" Das Blumen.Blerfest

parece em função de um == Festa da Cerveja, das Fio.

ertigo da Última edição, res (época das)"; 2). "Dass
que fálava sobre o Primeiro Blumenbier-Fest ou (Blu-
Baile das Flores. menbierfest) = Festa da

Ele atende a sollclteção Cerveja-de-Flores (feita de)"
qve fizemos, para dar mais 3) "Das Rosen-Bierfest =

algumas luzes sobre o que Feste da Cerveja, das Rosas

outras' pessoas desejavam (época das)"; 4) "Das Ok-
ver esclarecidas. Buhr é um toberfest = Festa no mês

self-mademan, que estudou de outubro
.

(decert, cjBier)
muito em livros alemães e 5) "Das Sommerfeste /Wln-.
chega ainda hoje aos seus terfest == Festa de Verão/

, devaneios literários da lín. Festa de Inverno"; 6) "Die

gua de Goethe. Sonnwendtfeier = Festa da

Alguma coisa também a· Noite de São João"; 7) "Das
conteceu eo veterano com- Winterbier.Fest = Festa dá

panheiro, recentemente, Cerveja-de inverno"; 8)"Das
quando apoiado em mule- Winter-Bierfest (Wlnterbier-
tas, uma santa senhora o fest) = Festa da Cerveja
confundiu no cruzamento no rnverno";,9) ,"Das Sch-
das quatro grandes vias pu. warzbier-Fest (Schwarzbier-
bl icas da cidade com um fest) = Festa da Cerveja
pedinte e depositou no bol- Preta"; 10) "Das Sommer-
sinho da camisa uma moe· bier-Fest (Sommerbierfest )
da de 50 centavos. = Festa da Cerveja.de.ve-

Pede o Buhr: rão"; 11) "Das. Sommer
- Não invente, não crie -Bferfest (Sommerbierfest )

e nem aumente, meu Se. = Festa da CeFva no Ve·

nhor! Publique assim como rão"; 12) "Der Schoppen-
eu escreví, por favor! Ball (Schoppenbal ) = Bai'

E assim será: Ie do Chopp"; 13) "Der.
"O "Ruski" disse: "Das Ball.Schoppen (Ballsehop.

doitsche Sprak iss sich sch- pen) = O Chopp do Baile"; Quanto ao setor rodoviá·

were Sprak; schraibtt sich 14) "Der Blumenfest�Ball" rio, umã nova retroescavadei.
Pferr!' (Pferd) und sspricht (Blumenfestball ) = Bailé ra fOI inco,rp�rada ao p��-
sich "Gaul" / a.schrraibt da Festa das Flores". USW

'

que de maqulllas, adqulrl-
sich Muriô/únd' ssprieht ETC. ._ 24-11-84 • Albuhr" :' ,da por CrS .54 milhões .. A•

..------�:;..,..-----:......---;-------------.:.., ,

.

gora a municipalidade dis-

M
._�

h" P I· t põe-de quatro, mais a esca·

arsc an: o IIDen os võdefra �S·90 e o próxil1lo
"

J <", ' ,�--.
.

: .•.•. i',

.'

'passo será a compra de um

.� 'ser�i,Çßs 'çI,Ef I�vação, polimento, teto, é.s_t6f�mentos compactador "pé_de-carn�i.
e limpeza em geral. ro" e de um trator 'de 1'0-

R C I Pr.OCÓp·IO Gom'es de Oliveira, 227 ,das, informou o Chefe db
ua e.

-

Executive,)
,

A propósito do 1. Baile
das Flores

sich "Maul'T'

ainda coube a Guaramirim
a medalha de melhor ator,
conferida a Benedito Agnal.
do-Dias, o Benê. A partíci-.
pação guaramirense no E·
mebresc foi patrocinada pe.
Ia Prefeitura e)lfora o tea

tro, o municfpio apresentou
se na dublagem (5.0 lugar),
instrurnento coletivo e cano

to individual.

Ainda de Guaramirim, a

municipalidade está repas
sando ao Rotery Clube, Cr$
1 'milhêo para o Natal da
Criança Pobre, há vários a.

nos realizado. A promoção
é conjunta da Prefeitura/
Rotary Clube/Cese da Ami.

zede/Conselho Comunitário
/Grupo Ki-Kaska e va] be
neficiar centenas de erlen

ças carentes do município,
que vão receber os seus pa
cotes no dia 20 de dezem
bro. O 'cadastramento já
foi executado na semana

passada.

Abrigos 'de
ónibus
começam
logo

A Carroçarias Argi, vence
dora da concorrência públl
ca já entregou os trintas a.

brigos de ônibus encomen

dados pela Prefeitura, em

formato de domo, que serão
instalados em vinte e um

locais da zona central da cl
dade.· Os abrigos são em fi·
bra de vidro e a previsão é
Instalé-los até o final do ano,

segundo revelou o. prefeito
Durval Vasel, que deseja o

término também do parque
infantil na Marechal Deodo
ro, conclusão da reforma ln
terha da rodóviária, conclu
são da casa de enxaimel e o

prosseguimentq'das obras de
pavimentação. Em 85', no se·

tor de urbanização, será
construída a praça às mar·

gens da BR-280 e junto com

ela será implantado o marco.

do centenário.
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