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JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SfMBOLO DA. FAMíLIA JqURDAN

Plano Diretor"I'Artur Müller
li

Nesta «l,atã transcorre o do em vida aquele que em Catarina; pág. 101, n? 3 -

289 ano de taíéctmento de 1918 vinha à incipiente Ja- 3<.t.fase, de 1981, um exce

Artur Müller, Foi nas prí- raguá, para ser o guarda lente artigo escrito pelo
metras horas da madruga- livro da empresa de Leo- m.eu querido amigo Dan-

da de 27 de abril de 1957 poldo Janssen. te Martorano. No Jaraguá
que ele começou a sentir Zeitung também escrevia
mal e, depois de algumas com muita desenvoltura
idas ao banheiro, tombou I Fritz Vogel.
Iulmlnado com a paraliza- Notem os prezados leí-

ção de seu coração. Na tores que apesar dos 28
noite anterior ainda falá- anos de sua morte, ele
vamos com ele. Eram 6 conUnúa fazendo história
horas da manhã quando para as gerações �indou-
Murtllo Barreto de Azeve- ras.

.

do me liga e dá' a Iníaus- A noticia do aniversário
la noticia. Todos estão de morte do co-fundador

perplexos. A cidade toda do semanário mais antigo
se agita. Horas depois, no de Santa Catarina me faz
Gabinete do Prefeito Mu- associar aquele passado
nícípal, na Praça

.

Ängelo ao principio deste ano.

Píazera, estão reunidas as Por maís de 40 anos o

s Ih Aqui desenvolveu as
"Correio do Povo" erapes oas parase aconse a-

suas atividades e os da-
rem como agir diante do

dos constantes no 29 Lí- impresso em gráfica alheí

inesperado. Inúmeros pal- a. De há muito os mals jo
pites contribuem para

-

a
vro de Jaraguá do Sul -

vens queriam libertar-se

definição. Um verdadeiro Um Capítulo da Povoação dessa dependência. Que
"braín stormíng" como di- do Vale . do Itapocu, do riam uma gráfica própria.

Mestre Emílio da Silva,ria anos depois o Eng. Era. um projeto arrojado.
Moacyr Rogério Sens.

traz com riqueza de deta- Logo em tempo de infla-
Dorval Marcatto que es- lhes o quanto foi útil pa- ção? Mas dinheiro que e�

tá do meu lado, ele da sí-
ra . esta terra, deixando

ra bom quem tinha? Não

tuaçãe e eu da oposição, para (ls gerações futuras precisou dinheiro, precisa
trocamos ídéías e eu aca-

a missão do sentinela índor - va coragem que aos 63
'bo !azendo o decreto que

mída a defender os lecí-
a minha prudência me Ia

Iría declarar luto oíícíal tímos Interesses desta pro- zía pensar antes de agir.
no Munícípío, enquanto gressista Comunidade. Jun, Mas a esíuslante juventu
os outros dão cumprímen- tamente com Venâncio da de de Antônío José Gon
to à decisão de preparar

Silva Porto começam. à çalves, meu genro, da V
a sala do Fórum no andar 10 de maio de 1919 um vomie, do Flávio, do "Ge

. superlor do edlíícío, onde jornal aue seria conheci- ninho" e do Rogério, Ir-
'seria exposto à. visitação' do por CORREIO DO PO- mão do "Tonho", agiram
púbUca. Morreria aos 61 VOo Cabe à Venâncio a maís depressa e contra a

: anos e meses de idade. No c.ompra da� máquinas grá- minha determínacão, saia
día 6 de maio completa- fIcas, adquírtdas em Joín- -

o edítorlal da edição de 5
-ría o ano 62. MlIhares de vilI� do dr. Abdon Batís- de Janeiro de 1985. Safa
pessoas aparecem de todos ta, Já que �rtur andava a edição de máquinas pró
os cantos do municipio e curto de dínheíro. Em 2 prias, depois de muita Iu
íöra dele para a última

. de setembro de 1919 ele' ta e sofrimento.

homenagem. De Floríanö- aparece como diretor do Hofe o Antonio José
polís o Governador envia JARA�U� - ZEITUNG - também não está mais en

às pressas quem o repre- Unabhängiges _Wochen- tre nós. Mas deíxou um e

sente. Mais de 4 mll pes-
blatt - JARAGUA, Muni- xemplo a seguir. Conio Ar

soas acompanham o íére- zíp JoinviUe (Jornal de Ja- tur, há 28 anos deixou pa
tro.No Cemitério Muníoí- raguá - Semanário Inde- ra eu seguir, aos 35. Dai
paI vários oradores se ia- pendente - JARAGUÁ, a nossa comovida home
zem ouvir, coube ao dr. Lu- Munícípío de JoinviIle), nagem aos dois homens Ii
íz de Souza a oração prín- segundo;se conta na Re- gados à ímprensajaragua,
cípal, dizendo pela derra- vísta do Instituto Hístórí- ense;

deira vez o que tinha si- co e Geográfico de Santa Eugênio V� Sc�möckel

:.,� 28 de falecimentoanos

Fut· Boi na Peão Boiadeiro.Festa
o Centro de . Tradição

Gaúcha "Laço Jaraguaen
se",' programou pàra os

dias 30 de abril e 1Q de
maio, a 1 \l Festa do Peão
Boiadeiro, na sede cam

Rut� de C'FG, no Km. 12

, da BR-280 - Jaraguá/Coru
pá. O evento InICIa-Se

com o Baile do Trabalha

dor, no Juventus, terça
feira, às 22 horas, com os

'�Filhos do Rincão" e pa
ra o ,dia l°de maio.. a pro-

gramação marca o seguin-.
te: 6h Alvorada, 8h-início
do Tiro dê. Laço pór CTGs
(só de Santa Catarina), 9h
Prôva da Estafetä, 10h-Gi
neteadas em 'cavalos' xu
cros, l1h-Gmcana da Ca..

.

começa � logo
o secretário-chefe do de Assis Cordeiro retoma

Gaplan, Francisco de As- rã a Jaraguá do Sul.
sis Cordeiro, manteve de- O custo do Plano Dire-:
morados contactos com as tor da cidade, a preços de
autoridades munícípaís, hoje, aproxima-se de Cr$
sexta-feira à noite, quan- 200 milhões, dos quaís Cr$
do foi definido o quantí- 36 destinados ao pagamen-

. tativo para a assinatura do to dos técnicos e arqul
convênio para a elabora- tetos do Gaplan e os res�'

cão do Plano Diretor de tantes para o leventamen
Jaraguá do Sul. Uma das to aerofotogramétrico

.

de
metas prioritárias do go- todo o município. Estado e
vemo Durval Vasel o do- Município dividirão res

cumento será também a ponsabilídades, segundo o

primeira expenencia do prefeito Durval Vasel, que
- Estado em cidade de porte propôs. o pagamento, pe
médio e a sua execução lo Estado, de 70% do va

deverá demorar oito me- 10r, considerando ser Ja
ses após o início dos tra- raguá do Sul um grande,
balhos, que começarão a- contribuinte do. ICM. Cor..

pós a assinatura do convê- deíro levou a proposta ao.
nio entre o Estado e Pré- governad07 Esperidião A
feitura ,fato que

.

deve, á min e volta ,brevement�
ocorrer nas próximas se- para os acertos finais' d,o
manas, quando Francisco Plano Diretor.

.

Udo
-

representa Pomerode
o Partido Democrático Social '" PDS, Diretório

Municipal de Pomerode, em oficio ao governador Es
peridião Amin Helou Filho, em 27 de março, comuní
cou i'l nomeação do' Superintendente da Fundação Ca
tarinense de Cultura para representá-lo na Capital do.
Estado. O fato deveu-se a adesão do deputado estadu
al Marcondes Marchetti ao Partido da Frente Liberal e

agora Udo é olegttímo representante de Pomerode nas

reivindicações nós órgãos da administração estadual.
O expediente ao governador do Estado é assinado pe
lo presidente, vice, secretário e tesoureiro do Diretório
,<10 PDS, além dos quatro vereadores da bancada junto'
a Câmara Municipal.

.

AMPLIAÇÃO DA AG:eN- ENGENHEIRO LANC;A
CIA DA ECT LIVRO

.

Com recursos oriundos .

do Departamento Regional,
a Agência dos Correios e

Telégrafos de Jaraguã do
Sul será reformada e am

pliada, conforme o proje
to original já elaborado.
A luta da municipalidade
e das líderanaçs comuni
tárias se arrastam há vá
rios anos e agora será con

cretizada. Durante o pe
ríodo dé obras, a Agência
mudará de local, isto, de
dois a três meses, segundo
jnforniou-se. -

O engenheiro. Nogert
Wiest, gerente de produ
ção daWeg Máquinas SA. r
lançará dia 30, terça-feira,
seu primeiro livro: "Ges
tão Participativa � Via
CCQ"", uma obra que pré ...

tende mostrar a impor
táncia da partícípação dos
empregados na condução
dos rumos de uma, empI� .

sa. O lancamento aÇ!on.te;,.
cerà às t9h30, na Assocía
ção Comercial e Industríef
de Jaraguá do Sul, com

..noite de aufógrafos.
-

deira, 12h-churrasG:o, 14h
continuação das competi
ções e às 15h, a Prova i
nédita em Jaraguá do Sul,
o Fut-Boi (futebol com boi).
As 16h vai acontecer a fi
nal das.Provas de Laço.
e ijs l1h, a final� Gina-.

. teadas com a entrega de
'troféus àos vencedores.
A entrada no CTG ser�

gratuita.. Por outro lado,
está marcadó, para os dias
'9, 10 e 11 de agosto, O. IV

.

Rodeio Críoulo de Jaxa·
� ®,Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AÇÃO SOCIAL TEM NOVA DIREÇÄO.

VERA ,MARCA.1TO ASSUME PRESIDENCIA
" Tomou posse .na . manhã de quarta-feira, a

neva dheJ;oiia>da Ação Social de Jeraguá do Sul.
Após cumprir 'três gestões (6 anos), a Sra. Marly
-Baumsr .passou q' presidência pára Vera Lúcia
Marcatto, ' permánecende, no entanto; na vice

presídência. Os-demais membros da dâretoria são:
senetáfia· Janíce Bretthaupt. 2a seer. Sônia Mar

i .catto, tesonrelra Nancy Bianchi (e 2" teso Gíldete
,

Piaze:r'a. Cõiisêltrö-Pigcaf� Gerd Baumer, Laura da
"

Silva, Loreno Marcatto (efetivos}, Hans Bretthaupt.
Henrique Wolf -e-Márío Tavares da Cunha Mello
(suplentes). O Conselho Deliberatívo é formado
pelas senhoras Jutta Marcatto, Edilia Garcia, Deb
bíe Mara Bona, Maria' Terezinha Nardelli,'Rosân
gera Grúbba=e Lénír Koch. 'O Padre João HEüde
mann é o assístente eclesiástico e o coordenador

I
é o sr: Dorval Marcatto.

'I A Ação Social atende nas Creches Constân

'I cía Píazera e- Ranchtnho Alegre, 256 crianças.
Ao deixar a presidência da entidade, Dona- Marli
Baumer disse que deu tudo de si, o melhor de si
durante o seu mandato, a cuja diretoria continua

pertencendo, agora na vice-presidência .. O coor

denador Dorva1 Marcatto 'destacou os grandes e

bons melhoramentos feitos nas creches e agrade
ceu àquelas senhoras admiráveis que tem se de
dicado a dirigir a Ação Social, entidade por ele
idealizada e fudada.

O Padre João Heidemann igualmente desta
cou' o trabalho filantrópico da Ação Social, obser
vando que a luta deve continuar. A nova diretoria
cumpre mandato de dois anos - -gestão 85/87 e

marcou reunião 'para a próxima terça-feira.
'

.. Irmão - Á. t i C O Rubini
°Pelo Boletim Informative _ Orgão Oficial da Rei

teria _ da Universidade Católica do Paraná, edição de

Abri1/8� Jtomamos conhecimento da viagem do jara
guaense Atico Rubiní para Roma. "O Jornalista Atíco

.... Rnbiní, autor <lo -Iívro "PALAVRAS PEDEM PASSA
,

GEM", que será lançado pela Editora Universitária
'Champagnat (EDUCA), neste mêseviajou para Roma no

.

dia 3 de abril, onde, além de visitar diversos lugares
históricos e reHgiosos,aproveitará para acompanhar um
CURSO - SOBRE ESPIRITUALIDADE. 'Deverá passar
pela Terra Santa e posteriormente pela França, Espanha
e Portugal regressando em princípios de julho". A sua

gránde família residente no bairro de Barra do Rio Cer
ro, apresenta votos de uma excelente estadia na Eu

ropa e Oriente Médio.
-----------------------------

PAKA TODA� A� VCAIIO_ E -TODOS
O� ßOSTOS, PKIlili:N1Ei DA

Relojoaria AVENIDA.
. Jóias II Kelóaios

Marechal Deedoro,' 431 i Ci.tÚJi9 VarIas, �

.Celina Cabeleireiros
.. Sempre c.0!ll novidades em termos de beleza,

.está agora fazendo os cortes da linha 85. Novos
brilhos e novas.cores com a tlnta Gel Kollestom_
.2001. Venha comprovar I

'

'Rua Gumerçindo da Silva) 119 (�10 lado di. 'Caixa).
_.

.

-

FOne - '71:-2165

P'resentes- finos para todos os gostes e

para, todas as· ocasiões, das

melhores procedências, só na

;
,

Joalheria A Pérola
Em anex�, a ÓTICA MOPERNA. Visite-nos e

_ oomprove.
Ru). ReinQldo, Rau, 289 -:-' Fone 12�1823

- �� .

,

Gente & Informações
..---- �� � - ...

o Concurso Miss Jara
guá/85, no dia '4 de maio,
próximo sábado, .às 20 ho
ras, no Ginásio de Espor
tes Artur Müller" já' tem
várias candidatas inseri
tas'. Os detalhes estão sen
do ultimados e a primeira

'

, colocada receberá como

prêmio, um cheque de Cr$
I 1 milhão e representará
a cidade no Miss Santa Ca
tarina, dia 18 de maio, em
Lages, promoção da TV
Planalto.
Anote esta: Em julho,

possivelmente no dia 28
fará uma apresentação em

Jaraguá do Sul, dentro da
programação de aniversá
rio de fundação da cidade,
a Original Psaelzer Blas
Musíkantsm, da região. de
Floresta Negra, Alemanha
Ocidental. Acompanhan
do a banda virão quatro
prefeitos .doís deputados
e' um grupo de jornalistas.
Todos alemães; natural-
men�. M
Nos dias 18 e 19 de ma

io, Jaraguá do Sul sediará
o REPRESE- Reunião dos
Presidentes e Secretários
de Intetacts Club.Participa
rão sete Interacts do Dis
trito 465 e o evento será
dirigido pelo representan
te distrital Jaime Luís Lei
te, de Blumenau. Quem
infonra é a Verinha Senff.
Curtindo devidamente

o seu bebê, nascido día
23, às Ih47, no Hospital
Santo Antônio, de Guara
mirim, com 2kg600, o casal
Dr. Murilo (Thais Haber
beck de Oliveira) Valente
Amorím, ele médico psi
quiatra em nossa cidade e
ela consagrada artista plás
tíca catarínense, O garo
tão chama-se Rômulo. Pa-

. rabéns! ".;!

Outro nascimento mui
to aguardado foi o de Cae- .

tano Chiodini Pedri, nasci
do dia 15, às 8h, no Hos-

.

pital S. José. com 3kg300.
São seus pais os amigos
Antônio Carlos (Cleyde
Chíodini) Pedri e avós os

não menos amigos Paulino
. (Júlia) Pedri e Carlos (Te
resa) Chíodíní. Da coluna,
os cumprimentos.
Ö dia 12 d� -maio marca

os cinquenta aJJ1os-de inau
guração da Igreja Evan
-gélica Luterana' Centro. O
acontecimento será mar

eado com um culto às 8h·
30, oliciado pelo Pastor

Regional Meinrad Piske,
homenagem às mães e

fest.a tradicional com al7
moço 'de confraternfzação.
O'show "OSonho de Ba

tista", do atOr global' EH
,

ezer Motta será'às 17 ho
fas de hoje-, no -' Ginásio

, Artur Müller. O' ingresso

custa somente Cr$ 1 mil. vulgando o .trabalho da
Amanhã, às 20 horas, na Emse no Estado.
Matriz São Sebastião, o A Igreja Luterana �ar
violonista Mário Barros, cou para as, 15 horas do
de Porto Alegre, fará um próximo sá.6é!d_0, _ pi� 04,
concerto. Após 'a missa e no Salão Comunal ,.pm no

gratuitamente. vo curso �e battsm'Q _pa-
Aniversaria domingo, ra pais e- padtinh<M!.:4. Co

dia.28, a Sra. Otilia, espo- muntdade CatóHca reali-
sa de Mário Níeolíní: no za no dia 11, às 14b30, no
dia 29, o Dr. Dietrich Hufe- Ildlfieio. Cristo Rei.
nuessler e no día 02, Do- O músicoLuiz Henríque
na Lucíla Emmendoerfer. Rosa, da Capital, emocío
No dia 03, a Sra. Kátia, es- . nou-se com a Carta do
posa de Victor Bauer Jr e, leítor OSn'l&I Günther, 'pu
também, o vereador e pre- blicada em "O Estado",
sídente da Avevi, Ernesto ímpressíonando-se pelo
Felipe Blunk, de Corupá. conhecimento sobre sua

Na Matriz São. Sebasti- vida. Osmar é engenhei
ão, acontece neste sábado ro na Prefeitura de Jara
o casamento de Antônio guá, tem como "hobby"
José Gonçalves/Maria Car- a música e Já escreveu so

valho às 15h30, às 16h- bre o assunto na "Folha
Milton Feder/Luzia Delag- de Londrina".
nelo, 17h-Joarez Píva/Ma- O desportista Mário Ras
ria de Lourdes dos Santos, sweiler ,foi reeleíto para
João Tíllmann/ Gertrudes maís um periodo na - pre
Schneider, Antônio Fraga/ sídêncla da Associação
Marli Petri, Bernardo Paw- Recreativa Marisol - A.,..
lak/Salete Sabatke e Car- ma. Em Schroeder, Ingo
los Alberto Demathé/Mar- ,Baade foi eleito presíden
Iene Terezinli'a Sbardelatti. de do Grêmio . Bsportívo
Também na Matriz, às e Recreativo Tomasellí.

18h, Álvaro Watzko/Neu- O casal Ildo e 'Astherie
za Bisoni e às 20h-Marcus Vargas, recebeu à noite
Gomes/Mariléia Tecilla e passada um grupo de amí
Adílson de Amorin/Maria gos para um jantar, em

Salete Fachini. Na Igreja sua residência. lido, que
Evangélica Centro, às 17h- é o Presidente do CDL,
Nilo Ramthum / Leonída com outros companheiros,
Spedemann e em Santa deverá participar em Con
Luzia, às 18h - Helbert : córdia ,de 23 a 25 de ma

Goltz/Renilda Klemann e io, da XIX Convenção Es
Reinold Goltz/Regína Kle- tadua] do Comércio Lojís-
mann. ta e do Seminário de SPCs.
O Baependi fecha as su- Prefeito Zeferino Ku-

as piscinas ao público, de klinski, de Massarandu1;>a,
lOde maio a lOde novem- convidando para a ínaugu
bro. Já de 20 a 24 de ma- ração do novo prédio 4�
io, haverá disputa de rei delegacia de polícía "
e rainha do tiro ao alvo, cadeia pública ',no dia 04
dentro das festividades de de maio, às 15 horas. A

Espírito Santo, que serão coluna agradece à gentile
encerradas com a busca za .

das majestades e baile Entram no ar nos pró
com as Bandínhas Verde ximos dias. as imagens da
Vale e Lira da Aurora, no TV Manchete, através do
dia 25. Canal 9 (TV Barriga Ver-
Estamos sabendo que de). Comenta-se que ama

empresários ligados. a mo- nhã, domingo ,ou segunda
da e ao vestuário de Jara-· feira já tenhamos a pro-·
guá do Sul vão partící- 'gramação da Manchete.
par de 27 a 31 de maio, Bastante aguardada, por
no Parque Anhembí, São sinal.
Paulo, da 30=-'. Penlt-Peíra Enquanto isso, a TV
Nacional da Indústria Planalto (Lages) entrou elQ.
Têxtil. A Fenit mostra e entendimentos com o S
vende produtos. têxteis, BT do Silvio Santos, vls�
esportivos e confecções do a manutenção dos se

para os mercados interno tiS sinais nos videos do
e internacional.

'

Estado.· A eniissora p�e-
Visitou a redação na se- ten�e montar equipanien

mana passada, o jornalis- tos em Florianópolis, de
ta Carlos 'dos Sant0s, rela- onde gerarja .agens do
ções públicas da Erusc. O SBT para várias regU�es
Carlão vem mantendo con- catarinenses. Agu�..de-
'tactos 'com a imprensa, di- mos, pois. �.J

�M C·4,"'�':'
- .

amãe ..oruJa
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FRANCISCO __MODROCK

Francisco Modrock.
no dia H de março de

1903, nascia na Campí
nha, no atual Município
de Massaranduba, filho
de Carlos e Cristina
Modrock, na época em

que o que se· falava, se

relacionava com Blume
nau.

Claro que isso não

importa nos dias atuais,
porque aquela vasta re

gião de Massaranduba
seria posteriormente di

vidida. pelos. municípi
os limítrofes, formando
o Município de Massa
randuba, criado com á
reas limítrofes ,

entre
Blumenau, Luis Alves �
Guaramirim.
Francisco Modrock.

em primeira núpcía. ca
sava com Minna Krutz

seh e com ela teria 3 fi

lhas _ Erica, ca'sada com

Guilherme Menegotti;
Alcida, (in memorian)
casada com Vígando
Klitzke e Iris, _

casada
.

com Orlando Martini,
além de 8 netos e 9 bis

netos.
Em 1937 transferia-se

à Jaraguá do Sul, movi
do por um desejo de

progredir, jt\ que, nlt
quela época. a Campi
nha não apresentava
condições de desenvolvi
mento. .

Em Jaraguá do Sul,
que ainda não era aque
las coisas, era alguma
coisa a maís nas aspira
ções do Chico Modrock.
Os anos se passaram.

Era a época da 2a Gran
de Guerra Mundial. Um
dia foram flagrados ou

vindo a rádio alemã (a
esposa Minna só falava
o alemão, o que não �-

,

ra novidade ria região)
e foram íntímados a se

explicar. Como fazer' a

expl�cação? Procurou

Francisco o sr. Artur
,

Müller, que quebrou a

quele galho para se sa

far das' malhas naciona
listas. Daí porque guar
dasse fidelidade à Ar�
tur Müller qU.e, t�IllPOs

depois, .

também barra
do nas hostes pessedís
tas, teve que abrir ca

minho, fundando a UD
N. Ao novo partido fi:
cou preso, alcançando
a 1 a Suplência. Artur
Müller, seu amigo e

protetor também era

vereador, aliás, Presi
dente da Câmara.
.Assumíe a Prefeitu

ra por um determinado
período, e convocado
era Francisco à Cäma

. ra de Vereadores por
algum tempo, notabili
zando-se com suas opor-
tunas intervenções.
Teve, também proble

mas com o então Parti
do Integralista.

. Comprava' o Secos e
.

Molhados de Eugênio'
Wolf, pai de Wally, es
posa do "Spitza" Pie
dler, perto da Ponte so

bre o Rio Jaraguá, onde
atualmente existe uma

filial do Supermercado
Breithaupt. Lá também
tinha o salão de grandes
bailes. Mais tarde mon

tou a fábrica de chapé
us de palha no Jaraguá
Esquerdo, que manteve

por longos anos. Poste-
. rionnente, em socieda
de com' Leopoldo Kars
ten, dirigiu uma fábrica
de blocos de cimento,
o primeiro projeto de
Iabrtcação de moradia
nos moldes das constru-

. cões do atual BNH.
Tempos depois aceitou
o trabalho na Prefeitu
ra: de 16-03-61 a 31-03-
69, exerceu o cargo de
Fiscal de Serviços Pú
blicos; de 01-04-6� a

01-02-12 exercia o car

�o de Diretor do DMER.
Nessa ocastão. quando
no exercicio do cargo
de prefeito o nosso di
retor, teve ocasião de
acompanhar a marato
na desse servidor,

.

no

seu dia-a-dia, revelan
do-se de uma extraor
dínáría operosidade. De
11-04-11 a 31-01-18, e

xercia o cargo de Físcal
Geral. Participou de
muitas sociedades' des
portivas.
Com o falecimento

. da esposa, tempos depo
is, voltava a caser-se,
em 18-01-15 com a sra.

Alma Kreíss Bartel.
juntando-se

-

aos filhos
maís. dois enteados �,
Heinz Bartel e Use Bar
tel Kuchenbecker. '

Faleceu Fráncisc;o
Modrock, depois de lon
ga enfermidade,- às 10
horas do dia -16 do cor

rente, sendo sepultado
no dia seguinte .no Ce-

- mitério ,Municipal des.
ta- cidade.

PÁGINA 03

Brasil 'perde Tancredo.· Câmara

homenagem póstuma
Trinta e oito días depo- Sarney, que foi contírma- destacou os graves proble

is de sua Internação no do no cargo em caráter de- mas econõmícos e socia
Hospital de Base de Bra- Unitivo pelo Congresso ís da Nação que Tancre
stUa - que impediu a sua Nacional. do tinha traçado combater,
posse, tão aguardada pela Uma multidão acompa- na sua proposta de mudan
população brasileira, na nhou as exéquias do pre- ças dentro da Nova RepÍI- '

Presidência da República - �tdente morto. Pela tele- blica, compromissos que
e depois de passar por se-

.

visão. ,0 Pais acompanhou acredita o presidente Jo
te intervenções cirúrgicas, também todas as cerímö- sé Sarney saberá honrar.
o presidente eleito Tancre- nlas,'malgrada a angústia. . O BrastI todo chora d

do Neves não resistiu ás dos 38 días de sofrimento perda do seu lider - contí-
.

complicações que ,se so- no Hospital de Base e no
.

nua Schulz - dor que 08

. .maram nos últimos dias de Instítuto do Coração. Ja- jaraguaenses também par
vida" ao quadro extrema- raguá do Sul e o Vale do ticipam, porque foram con

mente grave. Tancredo Ne_ Itapocu não fugiram. à re- tagiados pela emoção que
ves morreu exatamente às gra, lamentando a perda tomou conta -de cada co-
22 horas e 23 minutos de do grande estadista bra- ração brasileiro. Finall
domingo, 21 de abril, dia sUelro que não chegou a.' zando, disse que "a ban
de Tiradentes, o Mártir da cumprir o seu grande so- cada do PDS rende a sua

Independência. O anúncio nho: assumir a Presldên- homenagem póstuma . à
do falecimento de Tancre- ela do Brasil, que tanto a- quele que, sem dúvida, ha-
do Neves foi feito ,pelo mou. verá de ocupar um dos

.

porta-voz da Presidência, maís destacados espaços
jornalista Antônio Brito, CÂMARA PRESTA HO- na história nacional, cons
causando comoção e até MENAGEM A TANCRE- títuíndo-se numa das prin
�����OO �e����
todo o Pais, pois com sua A exemplo dos demais que a pátria brasileira já
morte .morreu um pouco Poderes Legíslatívos da colocou em sua galeria".
da esperança dos brasílet- Microrregião e do País, a "A história de uma Na
ros. Câmara de Vereadores de cão se faz com homens de
Tancredo Neves deixou Jaraguá do Sul prestou.ho- caráter' e politlcos volta

a Nova República órfã. menagem a Taucredo Ne- dos às necessidades reais'
Mas embora órfã, a Nova ves .em sessão ordinária do povo"..Com esta frase,
República não pode e não de caráter solene realiza- o vereador Almiro Farias
deve se perder em seu ca- da terça-feira à noite. Foi Filho iniciou o seu pro
mínho, Este, certamente, respeitado um minuto de nunciamento, registrando
era o desejo' de Tancredo sllêncto pela memória do as datas históricas para o

Neves que traçou o rumo eminente homem público Brasil comemoradas . nos

e morreu por este ideário. e os vereadores Arnoldo dias 21 e 22 de abril, a

,O corpo do presidente Schulz (PDS) e Almiro Fa-
'

que se junta, agora, o pro-
.

Tancredo Neves foi condu- rias Filho (PMDB) pronun- tagonísta da Nova Repü-]'
zldo na manhã de segun- cíaram-se acerca do fato. bllca, o polítíco por exce

da-feira, do Instituto do Arnoldo Sehulz traçou lência, o símbolo da espe
Coração ao Aeroporto de o perfil' do homem e do rança brasileira, Tancredo
Congonhas - São Paulo, de politico Tancredo Neves, Neves. Almíro afirmou
onde rumou para Brasílía, lembrando que o prantea- que "este homem público
onde recebeu as honras Iú- do era líder por natureza e, permanecerá como um va

nebres e foi exposto à ví- inediador por Ideal, que lor, COIDO 'uma essência

sítação. Na terça-feira, se- palmilhou' com dignidade de nosso civismo, resulta

gulu para Belo Horizonte, a camínhada em direção do de um espíríto nacíona-
.

onde ficou exposto e vela- à concílíação nacíonal, cu- lista e patriota. Como Tan-
do no Palácio da Líberda- Jo: objetivo foi aclamado credo - contínuou - deixe-
de ,sede do governo ml- e aplaudido pela popula- mos de lado o nosso índí
neíro ,sendo transladado ção brasileira que ,em to- vidualismo, as nossas dí-: -

na quarta-feira para São das as manifestações popu- vergêncías polítíco-partí
João Del Rey, sua cidade lares em favor das diretas, dárias e radicalismo, para :

natal, onde foi sepultado deu uma demonstração vi- juntos, buscarmos a con-

na. nolte do. día , 24 va e eloquente' de que a- ci1i�ção e o bem-comum,
de abril, colncidentemen- ceítava em toda plenitude quê é como o sol, porque .

te no día do aniversário os rumos traçados pelo brilha para todos".
do seu substítuto, José Udimo condutor. Adiante,

presta

..;.. EDITAL -

AUREA MüLLER GRUBBA? Tabeliã de Notas e Oficial de Protestos de Títu,
los da: Comarca de Jaraguá do ,Sul; Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc.

Faz saber 'a todos quantos este edital virem que se achom neste Cartório para
protesto os títulos contra: . . . . .. . .

.A.NTF,NOR LupATINI E NANCY WEDY, Roa Preso Epitáeio Pessoa, 2884. nesta
CELlO MüLLER, Roa José Teodoro Ribtlro, sn, nesta, CLOVIS RAIMUNDO
DE SOUZA, Roa Victor Rosemberl!._ 216, nesta _ ERIVELTO BITTENCOURT,
ts]« Portaria B>:adeseo SA. nesta - ISMAEL VALENTIN CAPRARO, Estrada Ita,
�;:lizinho, Im, Bairro João Pessoa, nesta - JULIO MA1HIAS, Estrada Rio da Luz.

-:-" "". nesta - LAURO S�lN1)L, Estrada_ Garibal'di. sn, nesta _ MARDEL MÓ
VEIS LTDA, aoa João .Plailinscheck, 156. nesta - SILVIO LUIZ KLIMEKOWOS
"'TF" Roa Ál!Oas Claras. sn. nesta _ VALDEMIRO VALDEMAR ZIELE, Rua Joio",
:1'e. sn, nesta .; VALDECIR ENMERlCH,. AT; GefllUo Vargas, sn, nesta.

E, como os 'ditos devedores não foram encontrados e ou se recusaram a acei
tar a devida intimação faz, por intermédio do presente edital para que os mesmos

compareçam neste Cart6rio, 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, roh pena dê serem os
ref-endos títulos .protestados na forma da lei, etc.. '

ns! Jaragoá do Sul, 25 de abrO de 1985.
AUREA MüLLER GRUBBA,' Tabeliã de Notas e Oficial de Protestos de Títulos'
los � Comarca de J�raguâ do Sul.

, _

'

", ••.•. !' ••, .

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.Jareguá do Sul - SeJ..llê.R. de 27/04 il 03/05/1985

Fazem anos hoje: 27
Sr. Fidélis Wolf, Sua, Joana
Blosteld, Sra. Cristina Sansen
Corrêa, Alzira Volkmann. Al
berto Bauer Neto, Sra. Cecília
Pscheidt, Sra. Edite Pruch Pe
ter,
Fazem anos domingo
Sra. Otília esposa de Mário
Nicolini, Sra. Wally Tornasel
li, Sr. Alencar R,. Breuer, Sra.
Dulcineia Reiner, em Fpolis;
Sr. Ricardo Wendorf. Clélio
Wivio Baggentoss, Neri Lern,
kuhI, Edileusa PíCCQli, Lisan
dro Belderrain. \

Dia 29 de abril
Sr. Dietrich Hufenuessler, Sr.
Norberto S. Emmendoerfer,
Sra. Roselanc Mahnke Verís
simo, em Santos-SP.; Renilda
Mehler, Cristiane, filha do Dr.
Dietrich e Renate' Hufenues
sler, Sr. Rodolfo Reck, em 1-
tapocuzinho; Sra. Wally, es

posa de Francisco Ronchi; Sr.
Erich Schwarz, em Rio da
Luz Vitória; Sra. Oldaia Viei
na, em Joinville; Sr.· Linus
Zimmermann, Sr. Arthur Hof
frnann, em Rio da Luz; Rose
Margareth Meyer, lrineu Boss
Júnior.
Dia 30 de abril
Sr. Carlos Borchers, Marga
reth. Bayer, em União da Vi
tória - PR.; Sr. Nilo Trindade.
Dia 01 de maio
Ricardo Olívio Schiochet, em
J oinville, Sra. Maria Elizabe
te Pereira, Sr. Willy Porath,
em Rio Cerro I, Sr. Bc-toldo
Baumann, Hilário Alfonso'
Gneipel, . em Schroeder II;
Wilma Blank, em Joinville;
Da. Ilda Baumann, Gilberto
Luís Klein, Sr. Reno' Bauer,
Sra. Névia Maria Moretti. E
ckenberger, em Cu itiba.

.

Dia 02 de maio
Sra. Eliane Zonta Henschel,
Sra. Dóra Beatriz S. Krause,
Francie!a Alvina Leitemper
gher, Sa1hlra Denize Rove, Sra.
:Maria Scheuer, Sr. Cláudio
Arildo Stulzer, em LoncTrina;
Da. Lucila Emmendoerfer,
Angélica Murara, Sra. Evanir,
esposa de Henrique Nicoluzzi,
Sr. Nélson Kreutzfeld, S:. Ra
miro Schmitz, Ernâni José
Voltolini.
Dia 03 de maio
Sra. Kátia esposa de Victor
Eimer Júnior: Sr. Renato Be_
nr.:tta, Franciene, filha de l[to
.e Erica Fagundes; Sr. Marti
n ho Rengel, . em Rio Cerro;
Sca. Matilde Horst, Sr. José
Otávio TomeJim, Sra. Izabel
Schneider, em Blumenau;·

,
VJaidi Meier, Sr. Erwin Lipins
ki.
---------------------

Edital 14.247 de 17.04.85
Alídio Engelmann e Mar
'Iene Feder
EIe, brasileiro, solteiro,
lavrador, nascido em Gua
ramirim ,neste Estado, do
miciliado e residente na

. Rua Bernardo Dornbusch,
nesta cidade ,filho de Dore
valdo Engelmann e de Hot
tina Jordan Engelmann.
Ela, brasiJeira, solteira,
costureira ,natural de Gua
ramirim, neste Estado, d.o
miciliada e' residente na

Rua Bernardo Dornbusch,
nesta cidade, filha de Mar
condes Joana da Silva .e
de Mario. Fe.der.

..

Edita,l, 14.248. de 17.04.85'
Valdir Maas e Margarida
Bolduann _ Ele, brasilei
ro, soHeiro, ;operário, na� .

tural de Jaraguá do Sul,
n��tª SitÇlgo. gomiciliago

CORREIO DO POVO

Proclamas de Casamentoe residente na Rua Guara
mirim, rresta cidade, nr
168, fundos, filho de Os-.

MARGOTADELIA GRU8BA LEHMANN, Oficial do Rewaldo Maas e de Darci Ue· j:;istro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá .do Sul, Es
cker Maas. Ela, brasileir a , tado de Santa Catarina, 'Brasil, faz. saber que €ompar.eceram· em
solteira, costureira, natu 'Cartório exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

ral de Schroeder, neste Es". .habilitarem para casar, os seguintes:
tado, domiciliada e resí- Edital 14.253 de 18.04.85 Ele, brasileiro , solteiro,
dente na Rua Carlos Zero. .João Carlos Coelho e 0- operário, natural de Joín

bim, 193, em Schroeder, dínéía Ivone Tíssí ville ,neste Estado, domi-

neste Estado, filha de Ger- Ele ,brasileiro , solteiro ciliado e residente no

mano Bolduann e de Em- operário ,natural de Mas-
_ Conj. COHAB, Ouadra 05

ma Albrecht Bolduann, saranduba, neste Estado, Lote 03, n" 35, neste dis

Edital 14.249 de 17.(J4.85 domícíhado e residente trito, filho de João Domín

Jorge Nelson BerU e l.u.- em Jacu Açú, em Guara- gos Simões e de Gisela Le

cinda de Fátima Cades mirim, neste Estado, filho mos Simões. Ela, brasileí

EIe, brasileiro, solteiro, de Alexandre Anastácio ra, solteira, comerciana,

operário ,natural de Coru- Coelho e de Elsa Díeter. natural de Boa Vista - Jo

pá, neste Estado .domicili- Ela, brasileira, solteira inville, ,neste Estado, do

ado e residente no Conjun- auxiliar de escritório, na- miciliada e residente lia

to COHAB, quadra 2, Lo- tural de Jaraguá do Sul, Conj. COHAB, quadra 05,
te 07, n" 95, neste distrito, neste Estado, domiciliada lote 03, n" 35, rieste distri

filho de José Berti e de e residente na Rua Júlio to, filha de Ambrosia Vi

Helena Kamradt Bertí, Tissi, 224, em Nereu Ra- cente e de Gerta Mark-

Ela .brasileíra, solteira, mos ,neste distrito, filha warth Vicente.

operária .natural de Mate- de Sílvíno Tissi e de Ivone Edital 14.258 de 23.0485

lândia, Paraná, domícília- Marcolla Tíssi. Auri José de Assis e Odaír

. da e residente em Nereu Edital 14.254 de 18.04.85 Francisca de Borba

Ramos, neste distrito, fi- Síléslo Klein e Bernadete Cópia recebida do Cartório

lha de Pedro Cades e de Renkavteskí de Registro Civil de Píçar-
Gentilha Polaquini. Ele ,brasileiro, solteiro, ras, neste Estado.
Edital 14.250 de 17.04.85 soldador, natural de.Guara. Ele, brasileiro, solteiro,
Valmir de Lima e Mônica mirim, neste Estado, do- auxiliar de escritório, na

Krüger _ Ele, brasileiro, miciliado e residente na tural de Paraná, domicilia
solteiro, escrltürárlo. natu- Rua Príedrích Wilhelm do e residente em Jaraguá
ral de' Rio Negrinho, nes- Sonnenhohl, nesta cidade, do Sul, filho de Maises
te Estado, domiciliado e

filho de Antônio Alberto Boeno de Assis e de Abe
residente na Rua Roberto Klein e de Teresa Decker lina Xavier de Assis. Ela,
Z· o 40 Klein. Ela, brasileira, sol- brasileira, solteira, do lar,_,1emann, n ,nesta si.
dade, filho de Jovíno de tetra, operária, natural de natural deste Estado,

.

doo.
Lima e de Francisca de Li- Guaramírím, neste Estado, micilíada e residente em

ma. Ela .brasileíra, soltei- domícilíada e residente na Piçarras, neste Estado, fi
ra. costureira, natural de Rua Friedrich Wilhelm lho de Francisco Inácio de
Marechal Candida Rondon, Sonnenhohl, nesta cidade, Borba e de Francísca Ca

Paraná, domiciliada e re-
filha de Antonio Renka- tarina de Borba.

sidente na Rua Roberto vieski ê de Maria Pauli Edital 14.259 de 2::1 04 R5
Ziemann, 40, nesta cidiid'e, Renkavieski. Cónia Recebida do Cartó-

E rio de Registro CiviJ rlefilha de Jngo Krüger e de ditaI 14.255 de 18.04.85 GUttramiri�n. Reste Estarlo.
Ida Krüger. ValeirVicentin e Mamina MaurHio SjberjRo da Sil-
Edital 14.251 de 18.04.85 Caetano - Ele, brasileiro, va e Maria 'da Glória Ro-
Inácio Gnewuch e Haidi \ solteiro, letrista, . natural sa Pereira.
G t E de Blumenau, neste Esta� Ele. brasileiro . solteiro,

� z _:_ �le ,brasileiro, sol- nintor. natural de ·Jara-
leiro" ,operário, natural de do, domiciliado e residen- puá do Sul. neste. Estado.
Jaraguá do Sul, neste Es- te na Rua José Teodoro eloiniciliado e residente na

taoo, domiciliado e resi- Ribeiro, 225, nesta cidade, Rua Victor Rosemberg.
f'lh

. 325. nesta cidade,' tuho eledente em Barra do Rio Iode mello Vicentin e Antonio Atanasio ,da Sil-Cêrro ,neste distrito, filho de Vitoria Vicentino Ela, va e de Maria Lenci (la
de rngo Gnewuch e de brasileÍm. solteira. costu- Silva. Ela ..brasileira. sol
Wanda Krüger Gnewuch. reira, natural de Guaraml- teira. cosinheira. natural
'. de Orleães. neste E:;:tacÍo.Ela ,brasileira , solteira, nm, neste Estado; domÍci- rlomiciliada e residente na

operária ,natural de Jara- liada e residente na Rua Rua Joinville. nesta cida
guá do Sul, neste Estado, José Teodoro ribeiro, 525. de. filha de João José Ma
domiciliada e re'sidente em nesta cidade, filha de AI- noel e Maria Rosa ManoeL
RibÉürão Grande da Luz, . fredo Caetano e de Mària Edital 14.260 de 23.04.85

Caetano. Cónia Recebida do Cartó-neste distrito, filha de Har- rio de Repistro Civil de
ry Gutz e de Traude Mai- Edital 14.256 de 19.04.85 São Bento do Sul. n.Estado.
er Gutz. Nélson Luis Klein e Már-· Roberson Dornbusch e

Edital 14.252 de 18.04.85
. cia Pollauf Rosane Maria Krüger

Ele. brasileiro. solteiro.Irto Andreghetoni e IIise- Ele, brasileiro, solteiro, funcionário núblico. natu-
te Tiso _ Ele, brasileiro, operário, natural de Jara- ral de Jarapuá do SuL nes
solteiro, pintor, natural guá do. Sul, rieste Estado, te Fstado. rlomidliado e

de Corupá, neste Estado, domiciliado e residente na residentp. na Rua Procónio
Gomes de Oliveira. 611.domkiliado e residente na Rua JOã('{uim Francisco de nesta cidade, filho de Ro-

Rua João Januário Airo- Paula ,nesta cidade, filho land Harold DornbuC'ch P.

so, em Jaraguá-Esquerdo, de Bernärdino Klein e de ele Maxima Goines Dorn
neste distrito, filho -de Lu- AdéÍia Sbardelatti Klein. busch. Ela. brasileira. sol-

E teira. bancária. ,natural rleiz Andreghetoni e de An- la ,brasi!'2ira, solteira, Iiui. Rio Grandel da Sul. 00-
na Andreghetoni: Ela, bra· balconista·, natural de Ja- miciliada e residente na
sileira, solteira, operária, ràgúá do'Sul; neste. Estado, Vila to·· de A&osto. em São
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Bf'nto no Sul :neste EstAdo.
neste Estado, .domiciliada.. Rua Joaq·uim'Francisco de filha- de EUP'ênie> G. Krü-

pet e de Analia M KrüP0r
e residente na Rua, JQão Paula, nesta cidade, filha Edital _14/�61 de 2304:ô5
Januário Airoso, n�sta ci· de Luis Pollauf e de Lilli Cónia recebida do Cartó
dade, em JRr.aguii-Esquer-. Erdmann Pollauf. riö dé Repi.sfro Civil de
do, filha de Lourenço Ti-

.

Edital 14.257 dé 19.0485 RiepNepri.nho. neste''Rstac1n
- GHmar Fossile e . Jane.te

so e de Maria de Lurdes Sérgio Luiz Simões e Tê- Pries _ Ele. brasileiro. sol-
:ri�o!

. __ .__�,_.
rezinha Vicente. te�ro, soldador. natural'de

Jarazuä do Sul: neste Es-'
.tado. domicihado e resi
dente nesta cidade, filhq_
de Venâncio Fossile e de

.

Hilda Pereira FossUe. Ela,
brasileira. solteira, auxili
ar de escritório, natural
de Camno Lencol-Río Ne- -

ninho, neste Estado, filha
de Dorival Pries e de Sibi
la Pries.
'Rdital 14.262 de 23.04 RS
Mario José lunelll e AI
mida Brand
EIe .brasíleíro. solteiro.
nedreiro. natural de Coru
ná. neste Estado. domici
liado � residente na RUA
João Planinscheck. 53,(,
nesta cidade. filho de Rei
naldo Lunelli e de Josefi
na Nícolêtí Lunelli. ··Ela.
brasileira .solteíra. ooerä
ria, natura"! de Jaraguá do
S111 .neste 'Estado. dorni
ciliada e residente na 'Rlli'!.
João Planinscheck. 536,
nesta cidade. filha de Rioo
Brand e dI'! Hilda B'Brand.
Fdital 14.236 de 23.0485
Guido Hornburg e li.eona
Koch _ Ele. brasileiro,
solteiro. lavrador, natural
de Jaraouá do Sul. neste
Fstado. domiciliado e reillj
dente em Rio da' Luz II,
rieste distrito .filho <i'p Os
car Hornbure e de Selma
Krehnke HornburQ.· 'Ela,
brasileira .solteíre. do lar.
natural de Jaracúé do Sul.
neste Estado, domiciliada
e residente em Rio ela Luz
JT. neste distrito. filho de
Alex Koch e de Gertrud
Triebes!'; Koch.
F.dital 14.264 de 23.04.85
Edemar Dumke e Edit Do
S!e _ Ele .brasileiro. soltei
ro, lndustriárlo. natural
de Jaraouá do Sul. neste
Estado. domiciliado e re
sídente em'Rio Cêrro II.
neste distrito. filho de E
mílio Frederico Dumke e

de Alida Urban Dumke.
Ela. brasileira. solteiro;.
industriária, natural de·
Pomerode. neste Estado.
'rlomieiliada e residentp. em
Rio Cerro II. neste distri
to. filha ele Epon Döpt! e
de Ils0. Flohr DÖQ'e.

.

Edital 14265 de 23.04.85
Antonio Francisco Mosei"
e Elair' Klein

.

.

Ele. brasileiro. $olteirQ.
nedreuo, natural de Rodêi
o. neste Estado, domieili
ado e residente . na Rua
225, Lateral da Rua Joinv
Ie. nesta cidade. filho de
Natale Maser e de Miran
da Sardapna. EIn .brasilel-.

ra. solteira, oneráTia, na
tural de Jarapuá do SuL
neste Esla,do. domiciUad 1
e residente na Rua José
Teodoro Ribeiro. nesta d..,
'daue. filha de Joiio Cal
los Klein e de Tevanilrle
Petri :'Klein.

'

Edital 14:266 de 23.04.85
:Arnildo Lan�H) e EUsete
Bolemini _ Ele. brasilei
ro, solt.. onerário, riat. de
Doutor Pedrinho, neste F.s
tado, domkiliado e resi
<'lente na Rua Hermann
Schulz, 71. nesta cidade,
filho df' SiIvino Longo Ie
de Stefania Lonpo. "Ela.
brasileirà. solteira. onerá
ria, natural de Jarapuá do
SuL neste Estado, domi-

_ ciliada- e residente na Rua
Joinville, 1.311. nesta ci
dade, filha de Nicolau
Bolemini e de Amalia S(·l.

. w�pnhani Bolemini.

E par,a que chegue ao conhe_
cimento de todos, mãndei' pas:.
sar o presente edital, que se

rá publicado p�la imprensa 'e

em càr.tóno, onde será afixado
durante 15 diu,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TELEFONES ÚTEIS

Bombeiros 193
.

Rádio Patrulha 190

Deleg. de Polícia 12-0123
Deleg.Reg'/PoliCia 72-1546
Detran/Ciretran 12- 1546

Hosp. São José 72-1S77

Hosp. Jaraguá 72-1300
1'09;0 de Saúde 72-0789
INA.MPS \ 72-095B
INP'; 72-0359
Pref. Municipal 72�098e
SAMAE n-0590
.I!LE�C. 72-092,(
'ól'um . 72-02Pf:3
ltC1dov4ária " 12�044"
Perroviária 72-{)405
Jornal' "Correio do
Povo" 72-009�
Pontos de Táxis 12-0851
72-0914, 12-0461, 72-0561,
72-9216 e 72-1199.

SERViÇO MILITAR

A Junta do Servíeo l. 1'Í
litar de Jaragué do-Sul es
tá procedendo o alistamen
to dos jovens da cmsse
1ge1 e anteriores em dé
bito, das 8h30 às 11h30.
O prazo expira-se em 3�
de junho e o alistando de
ve trazer a certidão de
nascimento e uma, foto
3x4. A JSM fica aos.. íun
dos da Prefeitura Muni
cipal.

BIBLIOTECA, PÚBLICA: .

A Biblioteca Pública
Municipal' "Rui

.

Barbosa",
de- Jaragué. do Sul, aten
de o público diariamente
Ras 8' às 19 horas, sem fe
ehar para o almoço e aos

sábados, das 8 às llh30.
rua localiza-se na Rua Jo
ã� Píecelí.

.

fORMAÇÃO DE
SARGENTOS

A 51'1 'Delegacia do Ser- '

viço Militar, com sede em

Jaraguá do Sul, já dispõe
das instruções para o Con
curso de Admissão aos

Cursos de Pormações de
Sargentos do Exército Bra
sileiro, que poderão ser

obtidas nos horários nor-·

maís de ezpedíente, de se

�unda à seleta-feira: A in

íerrnação é do 20 Ten.
Cláudio Martins da Silvei
ra Lima - Del.

_
SM . da 5a

Del SM-164 eSMo

CO,RREIO DO POVO

Página de Serviços
CLUBES DE SERViÇO FURJ·· OFERECE CURSOS DE EXTI?NSÄO

UNIVERSITÁRIA
.

, A Fundação Universitária da Região de Joín
vílle (FURJ), tem programado dois cursos de ex

tensão undversítáría para os próximos dias. Um
deles, "Atualização das Alterações das Regras co

Basquetebol", será realizado de 29 de abril a 03
de maio, das 8 às 12h e das 18 às 22h, tendo como

mínístrante o Prof. Flávio Moraes Rodrigues, da
CBB. As.Inscríções vão até o dia �8, ao preço de
Cr$ 15 mil, na FURJ. E;x:istem 60vagas. Também
60 vagas eeX'Í.stem para o curso "Educação. Física
Infantil", que vai de 30/maio a 02/junho, com 40
horas-aula- das' 8 às 12h, das 14 às 18h e das. 19
às 21h. O período de inscrição vai de 02 a '17 de
maio (taxe. de Cr$ 40.000). Será ministrado na

própria P;WRJ" e sendo mínístrantes as professo
ras Lídia Mieko Noda e'Myrian T.França Sch
wítzner. O objetivo desse curso é o de ampliar
os conhecimentos e técnicas de trabalho no ensi

no-aprendizagem na área da educação física.

Rotary Club - terças-Ieí
ras, 20 horas, no Restau
rante Itajara. Presidente:
Alidor Lueders.
Líons Clube Centro
quintas-feiras, 20 h, no '1-
tajara, Presidente: Sigmar
Beno Lucht,

.

Llons Cidade Industrlal
segundas-feiras, 20 h, no

Itajara.. Presidente: José
Henrique Pereira.
Rolaract Club _ sábados,
11 horas, no Centro de
Inf. Turlsticas. Presidente:
Zigmar Raeder.
Inleract Club _. sábedos,
131130, no Centro Inf. Tu
rísticas. Presidente: Vera
Rejzina !enff.

INDICADORES ECONOMICOS
ORTN
Pevereiro/8S Cr$ 21.510,50
)ár�!85 Cr$ 30.316,57
Abril/85 Cr$ 34.166,17
CADER.NJ!TA DI! POUPANÇA
Merço/85 mês: 1�,15%
Abril/85 mês: 13,26%
Maioi8S m�: 12,35%
INPi,AÇ.AO. r

Pevereiro/8S .

m�5:. 10.20% no ano: 24,OR%
Março/85 mês: 12.10% no ano: 39,84%.

ALUGUEL RESIDENCIAL (80% INPC)
Março/85 anual: 171.83% sem.: 64,Rf;o/"
Abril/85

.

anual: 114,03% sem.: 68,56%
ALUGUEL COMERCIAL
Mar�/85 anual: 225,93% sem.: ·A1.AQ°l,
Abril/85 anual: 233,820;:, sem.: 91.22%
INPC {BASE RI!AlUSTE SALARJAL\
Pevereiro/tJS 17.30%
Março/85 81,00%
AbrU/85 85,10%
UPC fABm - JUNHO) - Cr� 34 166,71
SALAmo MfNIMO --' Cr� 1M.S60.
MAIOR VALOR REPER!NCIA (MVR)
e-s 87.991,20
CORREÇÄO MON!TARIA
Pevereirol.85-
Março/85
Abril/85 ,

12,60%
10.20%
11,10%

ALCOOUCOS
ANONIMOS

ONIBUS

Saídas da rodoviária de

Jaraguá "do Sul para:

AUTO VIAÇÃO CATA
RINENSE/REX
Joinville via

.

BR-I0l -

6h25, 7h30, lQh, 12h, 13h
50, 16h, 18h, 19h e domín
gos às 20h30 (extra)
Joinville via Streit - 9h30.
São Bento do Sul - 7h30,
lOh e 14h30. São Bento,
Rio Negrinho e Mafra -

19h15.
Corupá - 7h30, tOh, llh30,
14h30, 19h15 e 20h15.
Blumenau via Vi1a Itoupa
va - 8h40, 16h30, 19h e

domingos às 20h30 (extra).
Blumenau via Pomerode -

7h15, 9h3,), 13h e 17h30.
Blumenau via Tímbó e

Indaial - 14115.
.

Blumeneu. Gaspar, Ilhota,
,Itajaí, B.Camboriú, -Itape
m'à:, Tijucas e Florianópo
lis - 7h15 e 8h40 - diaria
mente.
Barra .Velha, Piçarras, I
tajaí, B.Camboriú,

.

Floria

nópolis (segunda à sába
do) - 7h30.
Itaiaí, B.Camborili, Floria
nópolis (período escolar
aos domingos) - 20h.

PENHA
Joinville e Curitiba - 61
30, 10h30 e 16h15 .

Pomerode, Timbó, Indaia'
e Rio do Sul - Ilhl0 e 13t
30. _ Blumenau - 20 h.
Joinville e Curitiba (ex
tras. s,ó domingos) - 17h30
e 18h.

.

IT APEMIRIM,
Blumeneu a São Paulo Idl
reto, embarque em G1J.a
ramírím} - 19h30 e 19h45.

HOIPIDAGEM

(Preço base, com café da manhã)
HOT:!IS FONE Ap./solt. Ap./Casal
ITAJARA _ Rua Gumercindo
da Silva, 231 12-0199 20.000 30.000
NELO _ Av. Mal. Deodoro,
nOl04. 12-0337 13.500 25.000
SAVANA _ Rua Cabo Harry
Hadlich, 50 72-0905

.Suite

50.000

38.750

Grupo "Serenidade" ne
.Iaraoué do Sul. Reuniões
às terces e quintas-feiras
às 20 horas e aos sábados,
às 1%. Local: Rua Gumer
cindo da Silva, -ao lado da
Creche. Grupo' "Schroe
der", de Schroeder reúne
-se às 44 f. às 20h e aos sá
bados, às 1Çlh:lO Local-tere
ia São Vendelíno. Se o

seu caso é beber, o pro
blema é seu. Se o seu ca

so é parar de beber. o pro
blema é nosso, Evite o-prí
melro gole.
IRPF 50 Arno DJA 26

A Secretaria da Receita
Federal lembra aos contri
buintes do imposto ele ren

da pessoa física cue as

declarações flal'plp" sem

imposto a P;l�;lr n"pntns',
deverão ser e11t�e911es 11"S

bancos impreteriveh:r>eTlte
até o dia 26 rle abrll São
isentos os qllP nbHve";lrn
em 84 renda JiUll;rlf1 (rpn
da bruta I)1PTln" FlhFltirnen
tOl'i) até Cr$ 2 818 000

LITORINA _ Horário-

De Jaraguá a S.Francisco_
7h. Retomo às Ilh50min
De Jaraguá a Joinville _

7h e 16h30. Retorno às
13h e 18h.
De Jaraguá a Corupá _

'14 e 19 h.

A.VIOES Horártos

9.90� 18.900

De Joinville a-São Paule.,
qh (menos dom'nvot e 18h
.10 (menos sábados' Ás
2as, 3as' e 5as feirfl" _ 15h
!'iO .Onar+as e sábados _

13hl0 e ()a" feiras e domin-
90S às 15h.

De Navegantes_São Paulo
7h30 (diário\ SeQ"11nnas,
3as, 5as, 6as feiras e dorntri

gos _ 13hl0. Às 4as, 6as
feiras. sábados e domin
gos às 15h50min.

Uma empresa que
® ttíOHL-B-R-C-H

.....

Cresce com sua
SUPERMOTOR gente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sul, 18 de abril de 1985.·
IVO KONELL

Sec. de Adm. e Fin

Estado de Santa' Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N° 1.117/85
_ Nomeia o representante da Secretarie
de Planejamento para o Conselho Cu'
rador da FUNDAÇÃO CULTURAL DE
JARAGUA do SUL.
O Prefeito Municipal de Jaraguá do

Sul, no uso das atribuições que lhe confere o i
tem XXIX do artigo 70, da Lei Complementar N°
5, de 26 de novembro de 1975 e com base na Lei
Municipal N° 1.016/85, de 10 abril de 1985;
DECRETA

Art. 10 ._ Fica nomeado o EngO Dr. ARISTI
DES PANSTEIN, representante da Secretaria de
Planejamento para compor o CONSELHO CURA
DOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARA-
GUA do SUL.

.

Art. 20 _ Este decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

.

, Jaraguá do Sul, 18 de abril de 1985.
DURVAL VASEL IVO KONELL

Estado de Santa Catarína .

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul'
DECRETO· N° 1.115/85
Nomeia o representante do Poder Le
gíslatívo e seu suplente para o Conse
lho Curador da FUNDAÇÃO CULTU
RAL DE JARAGUA DO SUL.
O Prefeito Municipal de Jaraguá do

Sul, no uso das atribuições que lhe confere o i
.em XXIX do artigo 70, da Lei Complementar N°
5, de 26 de novembro de 1975, e com base na Lei

Municipal N° 1.016/85, de 10 abril de 1985;
DECRET-A

Art. 10 � Fica nomeado o Vereador LAURO
SIEBERT, representante do Poder Legíslatíve e

seu suplente Vereador MARINO VERDI LENZI
para comporem o CONSELHO CURADOR DA

F9NDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUA do SUL.
Art. 20 _ Este decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as dísposíções
em cóntrário.

Jaraguá do
DURVAL VASEL
Prefeito Municípal

� I

Prefeito Municipal Sec. de Adm. e Fin.

:
_

'

. Diplomata. .

Cãtegoria é pra quem tem.

Iii
II!

,

li
I

- -

Quem tem Diplomata, sabe o 'jue é categoria única. Isto é Iii.. automático quarite a

trQl\�O que o Diplomata tem, Aliás, ele te� maIS. do que ISSO. Multo mais.
_

O Diplomata tem confono, mUI!? luxo e e pr�pno das pessoa5,9ue gostam d; estar a frente.�mo você. E sabe de uma coisa? O DIplomata, alem do moto.r 4 cilindros, também tem a no:-a
eJl>Sio domotor de 6 cilindros a ákQOI. O mais potente do Brasil. Mas, se ele é possante, também
é .fisticado. Muito sofisticado. Por exemplo: o banco traseuo vem com apoIo pac,,: cabeça e

.lélunSa·braço central. Tem luz de leirura de duplo foco. Sombreira com espelho iluminado.
!evaÚfficmo dos bancos em veludo cotelê, Console com extensão, dotado de cinzeiro e acendedor
paRI compartimento traseiro. Ar condicionado e direção hidráulica normal e de linha complementam
�-sofistjcação commuito conforto. Mas isto são apenas alguns detalhes. Ä Av. Mal. Deodoro. 557 _ Fon.. 72-0651, 72-9060 e 72..g",omelhormesmo você precisa ver de�no. Portanto, reserve um a;pa� -CF- J ....&.1 Sul sc.lia sua ",enda e venha conhecer o novo Dlplo�ta, .

.

.

'

.

- ara......o -

Vecê vai canhar em luxo, confuno, potênCIa e mUlta cate'goCla. Marca de valor ---._.

Venhâ ser O primeiro:
-

Emmendörfer Com. Veie. Ltda.

utzo DE DIREITO DA CO
DO SUL

lARAGUÁ S.A.

Direito da

guá do Sul,
etc•.

presente e

nto tiverem
e por par�e
reio e Azri
dr. HU.M�
ícial centra

O INICIAL:
RA da CO
Z IRMÃOS
CULTURA,
Gumz, 488.
no COCMF
tosamente, à
oco n9 01),
ata de 15 de
KLEHM.
ente à rua

José (SC) -

tidade nr.

077.043.809-
da no Livro.
üller Grub
e tendo 'em

a' Suplicante'
vigor a re-

gá-Ia; L A
nos artigos'

de confo: mi
Processo Ci
icar o Sueli
ado no ítem
ria à Comar
os os efeitos,
procuração;
vogação ora
rubba", inti ..

s da referida.
s que extrair
se expeçam

ustiça do E�
s e num Jor
nar que; fei-
48 horas, se

endente de
valor de Cr$
ermos. P.E.
iro de 1985.
ERRAMEN
resente edital.
sados da lJ re

a petição Iní
e todos e em

edido o ore,
Lei e afixado
cidade de J a
ano de 1.985.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Munícípal de Jaraguá do Sul

DECRETO N° 1.116/85
Nomeia o representante do Corpo Do
cente da FERJ e· seu' suplente para o

Conselho Curador da FUNDAÇÃ.o .

CULTURAL DE JARAGUA do SUL
O Prefeito Municipal de Jaraguá do

Sul, no uso das atribuições que lhe confere o i
tem XXIX do artigo 70, da Lei Complementar N°
5, de 26 de novembro de 1975 e com base na Lei
Municipal N° 1.016/85, de 1° abril de 1985;
DECRETÂ ... ,'<

Art 10 _ Fica nomeada a Professora CARLA
SCHREINER, representante do Corpo Docente da
Fundação Educacional Regional Jeraguaense -

PERJ e seu suplente o Professor lOSE ROBERTO
FRUCTUOSO, para comporem o CONSELHO CU
RADOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARA-
GUA do SUL.

.

Art. 20 _ Este decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

. .

Jaraguá ao
DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

'Microempresa:
projeto.

A AMVALI-Associação
dos Municípios do Vale
dó Itapocu, em reunião
técnica, na presença .

dos

prefeitos da microrregião,
analiso ua proposta apre
'sentada pelo

'

secretário
executivo Dávio Leu, que
se refere a adoção de an

te-projeto padrão que dis

põe sobre o regime tribu
tário da microempresa a

nível municipal. O docu-,
mento contém 11 artigos
e e'stabelece de forma des
burocratizada a qualifica
ção da microempresa, em
observância aos dísposítí
vos estabelecidos no Esta-

Sul, 18 de ab.ril de 1985.
IVO KONELL

Sec. de Adm. e Fin.

Amvali

padrão
tuto da Microempresa e

na
. Lei Complementar 48.

adota

Todos o sartigos foram
debatidos e cada municí
pio irá,' agora, promover
estudos e, se necessário,
promover alterações. No

que trata ao faturamento
em ORTN's, cada municí
pio fará um levantamen
to da sempresas sediadas
no seu território, haja vis
ta que existe um consen

so no sentido de que seja
adotado um limite único
de faturamento anual pa
ra os seis"municípios da
Amvali.

CLÍNICA DE VARIZES

O Doutor José Guil�erme de Souza,2' Vara, em exereíéío, na Comarca
Estado de Santa Catarína, na forma

FAZ SABER, a todos q
ditaI de notificação virem ou dele

I
e interessar possa, com o prazo de
de OUMZ IRMÃOS S.A.· Indústria
cuIturà, através de seu bastante pr
BERTO PRADI, foi-lhe dirigida a
OTVIN KLEHM, do teor seguinte.,
-EXM<? SR. DR. JUIZ de 'DIREITO
'MARCA' DE JARAOUÁ DO SU
S.A., INDÚSTRIA, COMÉRCIO
pessoa jurídica estabelecida à rua

I Bairro Rio Cerro II, neste mun.lcípío,sob n<? 84.430.636/0001-63, vem, m

Ipresença de V.Exe., por seu pr
expor e, a final, requerer o seguinte:

I janeiro de 1982, a Suplicante outorgou
I brasileiro, casado, comerciário, resid
iManoel Loureiro, nr. 35, múnicínio
ICEP 88100-, portador da Carteira
2/R-187.353 (SC) e inscrito no CPF
15, a procuração pública "aq negotia
1,)9 54, às fls. J 52, no Tabehonato"
ba", desta cidade (doc. nr, 02); 2-
vista o outorgado não é mais funei
não mais interessa 'a Peticionária '

ferida procuração, pelo que pret

I pretensão da Autora encontra guari
1316 e seguintes do Código Civil p
dade com os artigos 877 e 873 do
vil," requer se digne V.Ex!).: a) Ma
cado (qualificado e com endereço
I<? deste petitôríc/), através de Carta
ca de São José (SC) de que ficam,
revogados os poderes outorgados na

b) Mandar averbar, através manda
requerida no Tabelionato "Áurea
mando-se' este a não mais fornecer

procuração ou, se O fizer;.. que das
fique constando a revogaçao: c) M.
editais (que serão publicados no DI
tado no Jornal "O Estado", de FI
nal iocal) para ciência de terceiros;
ta a intimação, pagas as �ustas � d
am os autos entregues a Suplioan
traslado (art. 872 do CPC). Dá-se à
50.000 (cincoenta mil cruzeiros).
Deferimento. Jaraguâ do Sul, 05· de
as) HUMBERTO PRADI - .Advog.
TO: Em virtude do que, foi ex�edl
pelo qual ficam notificados terceiros
sente revogação, tudo conforme n,
cial, E para que chegue ao conhe
especia't aos terceiros int7ressados,,

sente edital, que será publicado na f
no átrio do Porum. Dado e passado
raguá do Sul, 'aos O� dias do !ll�s de
Eu (Adolpho Mahfud), Escnvao, o

Anúncio não é

despesa, é
hlvestimento

. CORREIO DO PO,V9
. Fone - 72-0991

Dr. CEL�O ORLANDO STORRER DA 8ILVA

Rua Guilherme Weege,' 34 _ 1" andar

Fone 72_2500 _ Jaraguá do Sul _ SC.

de Santa Catarina
ra Municipal de Jaraguä do Sul

DECRETO N° 1.106/85
Reconhece oficialmente a Rua. 5Q5
O Prefeito Municipal de Jaraguá do �ul, no uso de

tríbuições e nos termos ao inciso XXXV do art: 70 da Lei Com
tat N° 5/75 e o art. 48 da Lei Municipal N° 575/75;
R E T A:

-

rt. 10 - Fica aceita e oficialmente -reconhecida a via per
lar à Rua 12 '- Joinville, BR-280, Rodovia Federal Waldemar
, Zona Urbana deste Município, contendo 764,40m2, atingindo
2 do imóvel de ALISDO SIEVERDT, Matrícula Imobiliária N°

384,00 m2 do imóvel de ARTAMA METALMECÄNICA LTDA.,
la Imobiliária N° 11.295.
rt.. 20 - A citada superficie passarà a integrar o Patrim?hco Municipal, na categoria de bem de uso comum do povo, apos,

tro da Escritura Pública de Doação em cartório competente, com
a planta anexa' aprovada pela Secret,aria de Plane_iamen�o. em

.

. (Processo N° 1.165/85), recebendo a 'via em questao o n 565,
nada no' índice L-24 do mapa oficial urbano.

'

Art. 30 - A rua em tela possui leito carroçável e passeios
cd OOm e 2,00 m 'de largura, respectivaménte..Art. 40 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua

ção, revogadas as di$posições em contrário,
.

Jaraguá do Sul, 12 de abril de 1985. IDURVAL VASEL IVO KONELL ,

Prefeito Municipal' Secretário de Adm. e Finanças
.

NEVES ARTEFATOS DE: MADEIRA·

COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO _ CGCMF-84433440/0001-22 .

RELATÚRIO DA DIRETORIA
-

Prezados Senhores Acionistas:
Em conformidade com as disposições legais vigentes, submetemos

à apreciação de V'Sas, as Demonstrações Financeiras Reiativas ao E
xercício Social encerrado em �1 de dezembro de 1984, compreendendo
o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados.

Jaraguá do Sul, 20 de março de 1985.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 84183
A T I V O

31.12.1984
-418.258.p26

31.12.1983
111.904.54(lCIRCULANTE

Disponibilidades - Bens Numerá
rios, depós..Bane, a vista - Crédi-
tos de Clientes - (-)Dupls. Descon-
tadas (-)Provisão p/Deved. Duvi-
dosos -' Bancos c/vinculada, Adian-
tamentos, Impostos a Receber, Es-

toques, Contas. a Receber, Despe
ses do Exerc. Seguinte ..•.....

REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Obrigações Eletrobrés

PERMANENTE
Investimentos, Imob., Diferido

TOTAL DO ATIVO
PASSIVO

CIRCULANTE
Fornecedores, Instituiç. Financei
ras, Obrigo Sociais, Obrig.Fiscais,
Comissões a pagar, Obrigo Dívs,

EXIGtVEL A LONGO PRAZO
Instit. Financeiras, Debêntures

PATRIMONIO LIQUIDO
Capital Social'
Reservas

TOTAL DO PASSIVO 1.166.310.257
DEMONSTRATIVO DE RESUTADOS

418.258.626
27..063.179
21.063.179

1,320.988.552
1.320.988.552

1.766.310.357

, 111.904.548
3.707.247
3.707.247,

447.523.760
447.523.760
563.135.555

206.288.428508.973.040

206.288.4285Ö8.973.040
340.031.285
340.031.285
917.306.032
2ío.000.000

. ,707.306.032

356.847.121
145.000.000
211.847.127
563.135.555

DnBITOS
Custo dos Produtos Vendidos, Im
postos, Devoluções, Despesas Co
merciais, Despesas Adm., Desp.
Financeiras, Despesas Tributárias,
Resultado do Exercício.

CRnDITOS _

Venda de Produtos, Incentivo à ( .

Exportação, Correção Mo�etá�ia 5do Balanço, Rec. não Operacíonaís. 1.552.266.319 349.883. 14 '

Jaraguá do Sul, 20 de março de 1985.
-

José Carlos Neves Ivo Oechsler
Diretor Comercial Téc. em Contabilidade
CPF-006.287 .789-53 CPF�294.508.539-91

'

CRC-SC 8.999

-',

'i'
I

1.552.266.319 349.883.514
.

.i

João Batista Prim

Diretor-Superintendente
CPF-006.285.909-91

Foto LOBSMARSCHALL
POLIMENTOS

Lavagem e limpeza de
tetos e estofamentos.
Polimentos. Procure os

profissionais gabarita
dos na Rua CeI. Proc.

Gomes,227

Brindes na revelação de seus fßmes

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

S6 o LOSS que dá presentes.

Imob.Morada do Sol Ltda
Rua Gumercindo da Silva, 72

Tel. 72.1250
.

CRECI N' 740 - J - 114] Região
VENDE

Um terreno de 585,00 m2, com casa em madeira de 70,00 m2 .a Rua

Brusque (Vila Nova).
. .

Uma casa em Alvenaria de 120,00 m2 na Rua .Rlchardt Plscke.
Uma casa em Alvenaria de 140,00 m2 na Rua Lourenço Kanzler.
Um sítio de 112.400,00 m2, com casa de madeira em Rio dÇl Luz I,
Tifa Rapp. ..

Um terreno com 345.000,00 m2 em Poço Grande (25 km centro) com
200,000,00 m2 p/ arrozeira, 2 tratores Tobatta equipado, casa de ma.

deira, galpões e muita pastagem.
- Casa em alvenaria de 190,OOm2, na Rua Luiz KieneD. -� ,-

-------

'i
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do alcoolism6-'Campanha comunitária
ß - NOÇÕES BÁSICAS SO- a) Sistema nervoso Cenf'äl.'
BRE O ÁLCOOL - ÁLCO- A questão de saber se o álcool
OL ETtLICO é um "estimulante" tem sido

muito debatida de longa data.
Os leigos, em particular, 'con
sideram as bebidas alcoólicas
como estimulantes. Pode ,fi
car categoricamente assentado

que o álcool não é um estimu
lante, antes, porém, um depri
mente fundamental e contínuo
do sistema nervoso. Sob este

aspecto participa da ação ca

racterística dos anestésicos em

geral. A estimulação aparen
te resulta da atividade desen
freada dos centros inferiores,
liberados pela depressão dos
mecanismos de controle - ini
bidores - mais elevados. Um

exemplo familiar deste fato é
observado na fase de excita

ção da anestesia.

b) Efeitos psíquicos - Horácio
escreveu: "Que maravilhas não
faz o vinho! Desvenda segre.
dos, ratifica e confirma nos

sas esperanças,' impele à luta
o cobarde, livra a mente afli
ta do seu fardo; instrue nas

artes. A quem não tornou elo-

controle,de recuperaçãotratamento,
ou éter;devido à oxidação lenta
-e excreção, demorada do älcool,
O álcool difere dos anestésí,
.cos voláteis no futo de que
.mais die 90% destes são des
truidos no organísmoa Há pe
.quena margem entre as doses
anestésicas e mortais. POT es-
1:as razões o álcool não éi em:
pregado como anestésico geral,
-ocupando um lugar entre es a

nalgésícos e os hipnóticos, .sea,
do usado deste modo �uito_
mais pelos' leigos do que: pe-
los .médiGOs.

'
'

d), Re8P.iração • Não está,1 ela";
ramente estabelecido que, o;
centro respinàt6tio seja esti
mulado pelas doses ordihári
as de álcool. A respi,raçãot nlc;
é deprimida .exceto na fàse
mais tardia de uma pronuncio
ada intoxicação alcoélícar Os
efeitos respiratórios das doses
clínicas. do álcool são negli-,
genciãveis e incertos.
e) SiStema càrdiovMCulRt
A préssãn arteríal nãe se 1 mo
fica apreciavelmente depois de
moderadas- quantidades dê ál.
cool. A freqüência do pulso
-oode aumentar, porém isto é
geralmente secundärío à ativi,
-dade muscular. Os efeitos! car- .

díacos são leves é inc()ll$tan�
tes. e, dificilmente atribuíveis
ao álcool. Qualquer afirma�o
de que força dos batimento'>
cardíacos, é aumentada pelo
álcool certamente nãe está a

provada. As altas concentra
ções de álcool deprimem o

coração.(Dr. Murilo Vál�te
Amorim-Psiquiatra) (continua).·

.

tal 'número para .mantê-lo em

pé, O tipo particular de com

portamento manifestado sob
a influência do álcool é a re-.

sultante de três fatores: a per- .

sonalídade do indivíduo, a to

lerância pela droga, e os es
tímulos exteriores, incluidos os

fornecidos pela presença de
outras pessoas. A bebida é, ha
bitualmente, tornada em com

panhia e muito da hilaridade,
jovialidade e excitação depen
de de uma estimulação mútua.
Experiências cuidadosamen

te feitas mostraram .que o ál
cool não aumenta' as aptidões
mentais, nem as físicas. O in
divíduo crê suas' próprias rea

lizações grandemente melhora
das, quando, de fato, as me

didas efetuadas mostram que,
são inferiores. Os testes con

sistiram em escrever à máqui
na, tiro ao alvo etc., bem coo,

mo problemas mentais eompli
oados. Todos os resultados in
dicaram diminuição da efici
ência. As tarefas familíares e

habituais, especialmente quando
de natureza' mecânica, são
menos pronunciadamente afe
tadas do que o trabalho que
requer habilidade, reflexão e

atenção.
c) Cérebro e medula _ O ál
cool é um depressor irregula
mente descendente do sistema
nervoso central. A anestesia.
geral pelo álcool dura muito
mais do que a do clorofórmio

qüente um jovial cálice: A

quem não liberta inteíramen
te e não tranqüiliza de uma

desoladora pobrezal'"
Os fenômenos psíquicos que

se seguem à ingestão de ál
cool surgem de uma inibição
ou depressão dos processos
mentais superiores, especial
mente daqueles que dependem
do exercício da experiência an.

terior e que, habitualmente,
respondem pela sobriedade e
autocontrole. Embotam-se, e

em seguida se, perdem, os de
mais finos graus de discrimi
nação ,mem6ria, concentração
e conhecimento. Resultam a

ções e discursos impulsivos, e

são vencidas as inibições. As
confidências abundam ,a per -

sonalidade torna-se expansiva
e vivaz e a palavra pode tor

nar-se eloquente e, ocasional
mente .brilhante. As oscilações
do humor são incontroláveis,
as explosões emotivas freqüen
tes. O indivíduo pode acredi
tar-se bastante poderoso para
bater em vários homens fortes,
mesmo quando é preciso um

As bebidas foram usadas
desde o alvorece. da história
e as opíniões e tradições do

passado obscurecem a discus
são deste assunto. Antigamente
s. acreditava que o álcool fos
se um remédio praticamente
para todas as doenças, Isto é
indicado pela palavra "whis

ky'" (dö gálico: "usquebaugh"
- água da vida). Presentemen
te se reconhece que o valor

terapêutico do álcool é muito
mais limitado que seu velor
social.
AÇ'ôES FARMACOLÓGICAS
Locais _ O álcool lesa a célu
la, precipitando e dissecando
o protoplasma. Isto resulta, na

.

retração do tecido ,sendo as

sim .o álcool, um adstringen
te. �, também, um irritante

para a pele e as mucosas des
cobertas. Quanto mais concen

trado o álcool, tanto mais

pronunciados serão seus efeitos.
Ações gerais: São inúmeras, a

sa�tr: C

<
"

*' :'

��

,
".

�. j,
..�

.'

"Os Herdeiros da Duquesa"
79.UMA HISTÓRIA OU uMA HISTÓRIAf . ,

Quando a gente pensou,em escrever tudo ís-
I,·.

to. nem imaginava que ia dar tanto assunto, Por ; ,

isso nem se falava em fazer uma história de San-'
, i

ta Luzia. A gente só queria escrever uma, duas ou
três folhas de papel para preservar a memónla
dos desbravadores daquele lugar. Mas na medida

que os. autores "puxavam o fio", outros fios fb
ram aparecendo. Apareceram tantos fios Q!Je 00-

meçamos falar em APONTAMENTOS mSTÓ·
RICOS DE SANTA LUZIA.

Mas- depois, quando começamos refletir sobre
estes dados, havia quem chorava, quem sorria, : ..

.

quem acusava, quem sofria e quem confiava.,:E
que todo este povo sobreviveu apesar dos péssi..
mos caminhos, dos banhadats, dos preços b�txo�,
das promessas, das .doenças e das mortes.

Se HISTÓRIA é realmente o relacionamento
da vida de um povo, certamente esta coleta de-da-
dos sobre Santa Luzia merecerla"o nome demsre
RIA. Chamem ísto como quíserem, uma col�a é
certa: ,A sobrevivência de Santa Luzia é um mí
lagre, perpassada de aíegna.e de luto.

Eram eles pessoas e tamtlías sem terra, eseor
racadas de Nova Trento, de .Río dos Cedros, de
Rodeio, de Brusque e de Jaraguá. Aqui cHega-
ram sem nada, apenas com.íoíce e machado e com
uma grande vontade de trabalhar. Sozfnhos, COI).
vivendo com a natureza, abriram estradas e plàn- ,..'

taram roças.
Antes de tudo estas anotações hístõrícas que

rem ser um grito de justiça a eles que nos Iierdà-:
ram este _"ducado" de mão beijada; uma homena
gem a eles que estão caindo no esquecimento de
seus herdeírosr um agradecímento a eles qpe co-

meçaram nossa. mSrORlA.
- ,-

"

ANO.40
1945 1985

PRODUZINDQ ALIMENT.OS COM QUALIDADE' É
HIGIEl'JE, COM INSPEÇ:AO FEDERAL SOB"' N282
FR+GORt�ICO-SUPERMERCADO-FABRICA RAÇÕES',
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Relojoaria AV'ENIDA
As mais finas' sugestões para presentes,

jéias, relógios, violões, troféus,
'

medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores a

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O
�
SEU RELOJOEIRO

, Relógios, . cristais, violêes, kotftl, medalhaa e

artigos �in9s para preHOtts em tocl.,

as eeaiÍÓfi.

LANZNA�Tlnt fica na Mal.Detldoro. 3U-PCH!e 72-1261

A msda certa em roupas e oalçados está aa

CINDERBLA. Vista-se bem com a

moda Verão da,

CINDBRBLA

Veste bem. A .oda certa, na Getúlio Vargas
• Da Bmílío Jourdan.

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

TUBO� SANTA '1IEIJI!.NA
.Tubos ,de ton&teto para todas as obras.

Consulte-nos!

'Rua Joinviile, '1.016 - Telefone 72-1101

COMERCIAL FLORIANJ
Máquinas e equipamentos para escritório.

Assistência Técnica de Máquinas de Escritório
em Geral.

Rua Venãncío da Silva Porto, 353 :___ Fone 12-1492

"

-Barão de Itapocu

O Governo Estadual removia pro
fessores, como aínda 'agora acontece,
por Interesses de serviços e outros
motivos, alguns até inconfessáveis pe
rante a opinião pública. Querem ver?
"Foram removidos os seguintes proíes
sores: João Januário Airoso, de Barra
do Rio Cerro para Santa Luzia em Ita
pocusínho: Cella Vilela Perfeito, de Ga
ribaldi .para Turvo, no munícípío de
Mafra e Alvina Karsten para a Escola
Nova de Retorcida".

_ A imprensa jaraguaense comenta
va os dez anos de Governo do dr. Ne
reu Ramos, dizendo textualmente a cer

ta altura: "O governo .que o povo cata-
,

rinense instaurou a 19 de maio de 1935,
mão grado as graves e perturbadoras
contingencias oriundas da situação
mundial, não só correspondeu senão ex-
cedeu á espectativa no que concerne

_ O "Correio do Povo" desconfiavaás realizações em todos os setores da
vida catarinense, no respeito á justiça,

de uma noticia .que corria e que se de-
nominava de LOTERIA DA MORTE:ás liberdades publtcas, e aos direitos

dos cidadãos. Servirá de paradigma pa-
"Na cidade de Jaraguá do Sul (sq, o

ra todos os Estados do Brasil o atual garoto'saiu de casa com os 200 cruzei-

governo de Santa Catarina". ros que' a mãe lhe dera para comprar'
carne. A caminho e interpelado por

_ Questionava-se a Ordem e a Líber- vendedor de loteria. "Compra, menino.
dade: "Em repetidos ensejos o ministro 'que este bilhete será .premíado amanhã.
João Alberto tem afirmado que a sua,' com dois milhões". O menino comprou.
gestão na chefia de policia - conforme Correu para casa onde cientificou a sua

provam os fatos - se caracterlsarä de mãe do ocorrido. Esta enfureceu-se e·

ampla liberdade à expressão do pensa-. aplícou ao fi!ho· uma 'surra
-

violenta.
mento, quer falado, quer escrtto.. des- trancando-o, em seguida', num quarto
de que tal se faça dentro da ordem e da com a ameaça dOe 'levar a' segunda caro'
leí". ga logo que o pai che�asse, do serviço.

O, pai aparece ao meio
_

dia e, devida
mente Informado pela esposa, abre o

quarto a Um'de Interpelar o fllho. Não
foi possível nem repreender porque o

menino estava morto:'.'
,

...HA 40 ANOS

Tardiamente era publicada a ata da
reunião da Câmara Municipal de Jara
guá do Sul de 15.02.55, à qual compa
reciam os vereadores Mário Nícollíní.
João J. Bértolí, Fidelis 'VoU, João. L.da
Costa, Francisco Modrock e Augusto.
Sylvio Prodoehl, presidida pelo primei
ro. Nicolini requeria inscrição de voto
de pesar pelo falecimento do sr. Rudol
fo Hufenuessler, guardando-se 1 mínu
to de silêncio. Livre a palavra dela usa

o ver. José Pasqualíní, que compareceu
tardiamente à reunião, referindo-se ao :

distrito de Conipä e à sua maior expor
tação que ê a banana. citando o péssi
mo meio de exportação, chegando a a-

,

podrecer milhões de quilos, a que se

solidarizou o ver. Bértolí, de Nereu.
Paltavam. à reunião. os vereadores _

Waldemar Grubbà, Ney Franco, Rai
mundo Bmmendoerfer e Durval Marcat-
te.

r

...HA 20 ANOS

, ..HA 30 ANOS

•..HA 10 ANOS

Na última pägína do' "Correio do
'Povo" daedíção de 26 de abril de 1975,
assínalava-se o 189 ano de falecimen
to de Artur Müller, destacando-se a

sua 'atuação na PRIMEIRA REUNIÄO
ECONOMICA DO NORTE CATARI
NENSE.

_ As forças vivas do município esta
vam empenhadas num salutar movi
mente para ver em íunctonamento a

Faculdade de Estudos Sociais, como

.marco da primeirà escola supertot na .

região do Vale do Itapeeu. Otalr Bec
ker, Senador da, República, 'enviava o

seguinte telegrama: "Tenho satisfação
I

comunicar,Ministro da Educação- Sena
dor Ney Braga em audiência me foi
concedida hoje, atendendo minha soli
citação, assinou exposição motivos a

-eompanhada 'respectivo decreto que
encaminhou ao Presidente da Repúbli
ca, para assinatura, que' trata da auto
rização para funcionamento da Faculda
de de Estudos Sociais". Quantas turmas
Já se formaram? Perco a contaI

No dia 16 de abril era tnaugurado
o novo edif1cio do Banco Nacional do
Comércio S.A., nas confluências da Ge-

,

túlio Vargas e Proc. Gomes de Olivei
ra e Mal; Deodoro com Mal. Floriano,
o ponto zero da cidade, edificação por
tentosa para o ano de 1955, custando
com o mob1llárlo, dois e meio milhões
de cruzeíros, Com 13 anos de estabele
cido em Jaraguá, a agência tinha dez
funcionários, sendo gerente o sr. Adol
pho Werneck Filho, contados o sr. Se
bastião Menot Nunes e o tesoureiro o

sr, João Budal da Silva. Muito tempo
depois transformou-se no Sul Brasilei-·
ro e hoje agoniza com o Habítasul, di
ante de uma, intervenção do Banco

. Central e cuja solução até o momento
em que era redigida a nota, estava con

fiada ao Congresso Nacional, para sal
var milhares de brasileiros do desem-

J
.

prego.

_ Pela Portarla n9 41, de 05.04.55, o

prefeito Artur Müller, transferia o Pro-
'fessor Padrão "O", "Eugênio Strebe, da
.Bscola "Vereador Arthur Oscar Meis
ter" de Garibaldi, para a Escola "Ma
chado de Assis", em João Pessoa, e de
signá-lo para exercer a função de re

gente daquela escola.
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CUSTOS NI? 06/85
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretaria de

Planejamento e da. Secretaria de Obras e Viação, divulga pelo presente
Edital os 'custos relativos as obras de pavimentação a paralelepípedos
da Rua - G CeI. Procópio Gomes de Oliveira, e esclarece que os valores
abaixo especificados constituem tributos estabelecidos pelo Código Tri-
butário Municipal e' Lei Mun. N° 945/83 de 29.12.83, que versa so

de 29 de dezembro de 1983, e é devida por todos 08 proprietários de i
de 29 de dezembro de 1983, e ,� devida por todos os propritários de i
móveis que Venham a ser beneficiados por obras públicas. '

a) MEMORIAL DESCRITO DO PROJETO E CUSTO DAS OBRAS
A's obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os cus
tos abaixo especificados:
ELEMENTOS QUANTIDADE P.UNITARIO P.TOTAL

01 - . .pAVIMENTAÇÃO:
1.1-Regularização e com

pactação do sub-leito
1.2-Base: Material de a� ;

reia, aquisição de ma

teriais e execução ...

1.3-Revestimento:Parale
lepípedos, meio-fio,

. transporte e execução 2.304m2
02 - GALERIAS DE ÁGUAS' PLUVIAIS

2, l-Tubulação-aquisição
de materiais e execu-

'ção .

2.2-Caixas Coletoras: a

quisição de materiais
e execução 2.304m2 771 1.776,384

SUB-TOTAL ;..................... Cr$ 65.827.584
ADMINISTRAÇÃO (5%) .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 3.291.379
TOT A L . .. . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. . . . .. .. . . . Cr$ 69.118.693
03 - CUSTO TOTAL: Cr$ 69.118.963 (Sessenta e nove milhões, cento

e dezoito mil, novecentos e sessenta e três cruzeiros).
3.1-Área a pavimentar - 2.304m2
3.2-Custo por m2: e-s 69.118.963 dividido 2,304m2- Cr$ 30,000

(Trinta mil cruzeiros).
b) DELIMITAÇÄO DO-TRECHO

,

É beneficiado o trecho da Rua 6 - CeI. Procópio Gomes de Oliveira,
à partir da Ponte .Tavares Sobrinho, até o entroncamento da Rua 10-
José Theodoro Ribeiro.

'

c) CONTRIBUIÇÃO DE M�LHORIA
A contribuição de melhoria será cobrada, por propriedade, levan
do-se em conta a testada dos mesmds.
Fórmula: Testada do lote multiplicado por 1/3 da largura, do leito

da rua, multiplicado pelo custo do metro quadrado igual
Custo Total.

O recolhimento do Tributo será diretamente ao Tesouro Municipal.
d) É fixado o prazo de 30 (trinta) dias à contar da data de publicação

deste Edital para solicitar por escrito pedido de informação, contes-,
tacão ou impugnação de um ou mais ítens deste Edital, cabendo-lhas
o ônus da prova se necessária.

,

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 15 de abril de 1985.
DURVAL VASEL ARISTIDES PANSTEJN
Prefeito Municipal Secretário de Planejamento

AFONSO PIAZERA NETO
Secretário de 'Obras e Viação

2.304m2 330. 760.320

2.304m2 2.720 6.266.880

20.050 46.195.200

2.304m2 4.700 10.828.800

Dei-xe o aviamente de suas receitas nas mãos de quem entende do ramo.

Farmácia Paraná
Adsaínístrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 anos de experiência,
sob a direção de Neila Maria da Silva - eRF-1402/Se, filha de Jaraguá do Sul.

'

Aviamento de receitas, medicamentos, perfumarias e os melhores preços da praça
estão aqui. Venha conferir! __: Mantemos convênios com Sindicatos.
�T. Mal. Deodoro, �C! 1.771 (perto da ponte do Vailatü), Fone 72-Ui8' '!' Js/se.

•. ".J:......

"\ade de �anta Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO Nl? 1.108/85

Fixa o preço da pavímentação à para
lelepípedo para o trecho que especifica,

O Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, no uso 'da atribuição que lhe é conferida pelo -

item XXIX do artigo 70, da Lei Complementar N?
5, de 26 de novembro de 1975, e de conformida
de com o disposto na Lei Municipal N? 699/77, de

.

22 de dezembro de 1971;

DECRETA

Art. 1 Q
. Fica estabelecido que o preço por

metro quafuado, referente a pavimenaação à pa-,
ralelepípedo dos imóveis especificados no

_ Edital
de Custos NQ 06/85, de 15.04.85, será de Cr$

.

30.000 (Trinta mil cruzeiros), o metro quadrado.

Art. 2Q _ O preço fixado no artigo anterior

obedecerá as modalidades, de pagamento fixadas
no art. 12 da Lei Municipal N? 699/77, de 22.12.

17, pela Lei Municipal NQ 945/83, de 29.12.83,

"pelo Decreto NQ 477/77, de 22.12,77 e pelo decre

to N° 907/83, de 29.12.83.

Art. 39 _ Este,Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Jaraguá do Sul, 15 de abril de '1985.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Sec. de Adm. aPin.

Máquinas de escrever Facit.OJivetü, ealculado�as Faelt,
Sharp e Dísmac; Móveis Estil e Imalasa, Móveis de a,.

Mojiano e Pandin, Assistência técnica e equipe de ven

dedores. Consulte-nos! '

Filial: Rua Preso Epitácio Pessoa 723 - Fone 72-1398,
em Jaraguá e Matriz na Av. D. Pedro II, n9 166 -

São Bento do Sul - SC.

Miromaq Equipamento. pl '

Escritório Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sul fez com' que seu principal
expoente, Sílvio Roberto Ewald,
se transferisse para Joínvílle.
onde agora defende as cores da
SER Tigre.' O acerto ocorreu no

final da semana passada e Síl
vio vai dísputar o Campeonato
Estadual e o Norte Catarinen
se envergando a camiseta da
Tigre, assim como defenderá
Joinville nos Jogos Abertos, dos
quaís foi vice-campeão,. no ano

passado, em Concórdia. Apesar
da sua pouca cidade, Sílvio con
seguiu títulos importantes e têm

,

bagagem em competições inter
nacionais. o. ciclista pertencia. a
equipe Weg, que foi desetíveda
e posteríormente à DME. Com a

saída de Sílvio, o ciclismo [ara
gtiaense praticamente ficou ine
xistente. O que é uma lástima.

.•

Jp.raguá do Sul - Semana de 27/04 a 03/05/1985
no seu Grupo 5, apresentou dois
empates e uma vitória no do
mingo passado. Em Rio da Luz,
o Cruz de Malta empatou a 3
gols com a forte equípe do Clu
be Atlético São Francisco, ao

passo que o Botafogo derrotou
o D.Pedro II, em Corupá, por 1
a O, em jogo tumultuado e com

muitas expulsões. Em Joinvil
le, a Tupy empatou com o 'Ipi
ranga 'a 1 gol e, após esta roda
da, a classificação ficou assim:
1°. Cruz de Malta com 3 pon
tos, 2°. Embraco e Botafogo ,2,

I
4° Tupy, Ipiranga e Atlético com

1 e em 7°. lugar' o ..D�"P�dro"
sem nenhum pont.o. Atlético e

.Botaíogo têm uma partida a me

nos, haja vísta que não joga
ram na primeira rodada.
A terceira rodada marca para

domingo, dia 28, os jogos: Ipí
ranga x D.Pedro, Tupy x Em
braco e Botafogo x Cruz de Mal
ta, no clássico jaraguaense. E, no
dia lOde maio, quarta-feira, Em
braco x Cruz de Malta, D'Pedro
x Tupy e Atlético x Ipiranga.

MARCATTO E MALWEE DE;CI
DtM FUTEBOL SESIANO

Foram realizadas sábado e do
mingo, no Estádio do Botafogo,
Ba Barra do Rio Cerro, as fases
classificatória e final do Torneio
de Futebol 'de Campo do Serviço
do Esportes do Centro de Ativi
dades do Sesi de Jaraguá do
Sul, que apontou as equipes da
Marcatto e da Malwee para a

disputa do título, no próximo
dia 1° de maio, quarta-feira. No
sábado, os resultados foram: E
letromotores Weg 1 x O Marisol.
Met. Lombardi 1 'X 2 Seara, Ja
raquá Fabril O x 2 Marcatto,
Weg Máquinas O x 1 Weg A
cíonamentos: no domingo, Indu
mak 1 x 4 João Wiest. Ind. Reu
nides O x 1 Neves, Malwee 4
x 1 Fruet, Frigumz 1 x O Weg
Química. Após estai partidas,
pelas semífínaís, jogaram Sea
ra 1 x :3 Eletromotores ' Weg,
Marcatto 4 x 3 Weg Aciona
mentos (nos pênaltis), Neves 1

.

x 2 João Wiest e Ma1wee 2 x 1

Frígumz e, ainda, "Eletromoto
res Weg O x 1 Marcatto e Mal
wee 1 x O João Wiest.
Conhecidos os resultados das

duas,partidas finais, conheceu
se as equipes que disputarão
Q terceiro lugar, às 8h30 de quar-.

. ta-feira, lOde maio, no Estádio
do Botafogo - Eletromotores
Weg .x João Wiest -- e, também.
as que decidirão o título às 10
horas - Marcatto x Malwee.

TORNEIO INíCIO DO VARZE
ANO QUARTA-FEIRA
Vinte e nove das 32 equipes

que participarão do 3° Campeo-
, Ui'lto Municipal Varzeano de Fu
tebol. da Divisão Municipal de
Esportes, vão participar dias 1)'
e 05 de maio do Torneio Inicio,
no Estádio do Figueirense, na I
lha da Pígueíra. No día :to, a

partir das 8h, na primeira fase
Öl) Torneio Início, jo�a:r.i. Pi
nheiros x Fluminense, Cnrinho ,

x Karkei, Bangu x badependen
tf', Corínthíans x Cantareire.
Brasil x Guarani, Rio Molha x

Canto do Rio, Santa Luzíá x No
va Aliança, Portuguesa x Arse
pum, Malhas Fruet x Cobab, Fa
culdade x Manchester, Vetera
Dns x Columbia,

.

Floresta x S,
'Paulo, S. Antônio x Fizueiren
se. Vila Lenzi x Olaria, Tubarões
x Sorteado entre os Perdedores,
O Torneio será complementado
no dia 5, quando vai ser conhe
cido o campeão, que .

entrará
com um ponto de vantagem' na
"primeira fase da classificação.
Os três primeiros colocados re
;ceberão troféus.

ÇRUZ DE MALTA LIDERA. BO
TAFOGO VENCE BEM
A segunda rodada do Cam

peonato Catarinense ® Amador,

EQUIPE KOHLBACH LIDERA
O AUTOMOBILISMO ESTADU
AL _:"Apêsar de não ter venci
do domingo, na 3a- Etapa do
Campeonato Catarinense de Au
tomobílísmo-Dívísão 1, a Equipe
Kohlbach, de Jaraguá do Sul,
segue firme na liderança. Em
Canoinhss, na categoria Força
Livre, Sávio Azevedo 'fiçou na

segunda colocação (venceu a 1 a

bateria e ficou em segundo, na

2a.), no entanto, bateu o recorde
da pista e o seu próprio, ao pas
so que na catseorla L600cc, Or
Iando "Padilb6" de Souza obte
ve somente a sexta posição,
-Muíto embora os resultados, Sá
vio ainda 'é o lider em sua cate

zoria, eom 43 pontos e Orlando
lidera a, sua categoria, também,
com 46 pontos, posição que vão

procurar manter em Mafra, no

próximo dia 12 de maio.

INSCRICOES PARA O VOLI
BOL ATI! 30 DE ABRIL
A Liga Regional de Volibol

e Basquetebol, através do seu

Conselho 'Técnico , encerra no

día 30 de abril, terça-feira, as

tnscríções para os Campeonatos
de Volibol Masculino 'e Femini
no, nas diversas categorias, as

sim como- para os árbitros au

xiliares e mesários. O certame
adulto está previsto iniciar em

maio, o juvenil em [unho, o in

'fanto-juveníl em julho, o infan-
til em agosto e o mirim em ou

tubro. Já para o Campeonato
de Basquetebol, as inscrições
vão até 31 de maio e os meses

para o início das disputas são
. julho (adulto) e agosto (infan
to-juvenil).
AUETISMO TEVa BOM DE
SEMPENHO EM CURITIBA
Foi além do esperado a par

ticipação de Jaraguá do Sul no
Troféu João Carlos de Oliveira,
de atletismo, disputado no final
da semana passada, em Curiti
ba, que reUniu '53 equipes e 430
atletas de todos os Estados bra-,
silejros. Com sete atletas, a equi-

CORREIO DO POVO

pe comandada pelo professor
José Augusto Caglioni obteve
bom desempenho, onde Cornélia

Holzinger ficou em 2° lugar nos

400m com barreiras, Claríce '

Kuhn em 4° -lugar no salto al
tura (1,65m), Jorge LS. Souza
em 7Q no salto triplo (14,95 m, o
melhor de Santa Catarina, nesta

prova), Carlos Henrique Miran
da foi o 4° e Waldir Giese o 5°

colocado na série seinifinal nos
110m com barreiras. 'Esta foi a

primeira competição do ano e a

seguinte está, prevista pare os

dias 25 e 26 de maio, o Troféu
Santa Catarina, em Jaraguá do
Sul; dias 07, 08 e 09 dê 'iunho -

Troféu Brasil em São Paulo e

dias 01 e 02 de junho - Troféu
Brasil Juvenil, em Porto Alegre.
FESTIVAL DE CAIAQUES RE
SULTOU EM EXITO
O' Festival de. Caiaques, em

homenagem ao Ano Internacio
nal da Juventude, disputado na

manhã de domingo, no Rio Ha
pocu, resultou em êxito, 'Um to
tal de 17 caiaqueiros participa
ram da promoção' conjunta das
Lojas Hermes Macedo e Divi
são Municipal de Esportes, apoi
ada pela imprensa de Jaraguá
do Sul. Pela ordem d� chegada,
os resultados finais foram: Até
14 anos - Sandro Rogério Wil-'
le, Alexandre Vargas, Roberto
Gosch, Carló André Emmendoer
fer e Magnus Behling; de 14 a 18
anos - Dimas Alberto Konell.
Marcelo Santos Silva, Márclo
Osní Wackerhagen, Guído Jack
son Bretzke e Renato Osvaldo
Bretzke; Adulto - .Paulo Luís Ru-

. bini, Miro Maba, : Wanderlei
ZocateIIi, Waldemar Behling,
lIdo Vargas, Edmundo Wille e

Márcio Carlos Müller. Após as

provas, foi: efetuada a" premia
ção, na cabeceira da Ponte Ab
don Batista.

GR�MIO MARCATTO INAU
GURA A SUA RECREATIVA
O patrimônio esportívo-social

de Jaraguá do Sul será subs
tancialmente enriquecido com a

inauguração, no día lOde maio,
quarta-feira, da sede recreativa
do Grêmio Recreativo Cultural
Marcatto-Grema, ao lado do Es
tádio do Juventus, .no Jaraguá
Esquerdo. A programação ini
cia-se com uma missa às 8 horas, .

9h inauguração oficial, tOh iní
.cio das díspútas de futebol ,de
salão, bocha e jogos de mesa,
14h - início dos jogos de voli
bol e às t6h30 - encerramento
com entrega de medalhas. A re

creativa do Grema, . segundo
Aletone de Simas, seu diretor
esportivo, consta de suas can-'

chas de bocha cobertas" cancha,
de esportes polivalente, .área -pa
ra jogos de mesa, churrasqueí
ra, bar e vestuário. No dia, os

'colaboradores da Marcatto e

convidados .participarão de uma

churrascada de confraternização.
EWALD AGORA REFORÇA CI
CLISMO JOINVILLENSE
O desinteresse das empresas

jaraguaenses em patrocinar a e

quipe de ciclismo de Jaraguá do

, GOLEADAS MARCAM ABER-
'. TURA DO c:aRTAME BANC�:
RIO _ O Sindicato dos Banca
rios de JoinviHe, através da sua

Delegacia de Jaraguá do Su1,
deu "ínícío sábado ao 4° Campeo
nato Bancário, entre as agênci
as de Jaraguá e Guaramirim, no
Ginásio de Esportes Artur Mül
ler. A primeira rodada do cer

tame salonísta apresentou mui
tas goleadas: Unibanco O x q

Bradesco, Sulbrasileiro '1 x n'

Bameríndus JS,' Bamerindus GN
3 x 5 Mercàpaulo e Besc ., x 2
Nacional. A segunda rodada
marca para este sábado, día 27,
na AABB as partidas-14h Sul- •

brasileiro x Mercapaulo, 15h
Bamerindus GN x Nacional, t6h
Besc x Bradesco e 17h-Uniban
co x Bamerindus JS.

UFS MARCA ASSEMBL:GIA.

COPA UNIBANCO CONTINUA

A Liga Jaraguaense de Pute
hol de Salão marcou assembléta
axtraordínéría _ com os clubes
para o dia 29 de abril, às 19h30,
na sua sede: para tratar sobre
a inscrição dos interessados em

participar dos Campeonatos Ci
tadinos Juvenil e Infantil, bem'
como elaboração das tabelas, re
�ulamentos e assuntos diversos,
Afora a' assembléia, o Citadino
Adulto (Copa Unibanco) pros
sezue normalmenfe e nesta SP

mana aconteceram a sétima e oi
tava rodadas, faltando duas so

mente pra o término do primei
ro turno. Na semana que vem,

devido ao feriado de 1° de maio,
haverá somente uma rodada, no
dia 3, sexta-feira, no Ginásio
Artur Müller: '19h-Móveis We
ber x AABB, 20h15-Coneza x

Urbano e às 21h30 - Jaraguá Fa
bril x Unibanco.
Antes dos [ogos desta semana,

a classificação apontava Urba
no e .Iarazuá Fabril com" pon
tos, AÀBB com 6, Arweg e Co
neza /4, Marisol e Móveis We
ber 2 e Unibanco nenhum. Cé
lio Lange era o artilheiro com

10 gols, seguido de Joel Mar
cos, co;m. 9. Ä defesa menos va

zada era a da Fabril, com 9 gols
tomados, seguida pela Urbano
com 11 'e AABB com 15 gols no

passivo.
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Programa do" Leite atende a
I' '

Vinte": e" sete escolas e',:

ehtidades ,de 'Jaraguá do,

S11;l,' Corupa.: Guaramirim
e Ma:ssaranô.ub'a e 1Ö,125 a

lunos' {oram benericíádos
pelo 'Prög-rama dó' Leite
Pasteurízado' .que iniciou
dia 23, terça-félra. e- que
prevê.. ", a .distrfb'\i.'Í(j:ãã do
produto duas:veze�6'r:-S'�
mana. AGuinz IrmãoG"�A'r'"
de Rio Cerro Il,

'

assil'T'6w:
convénio com a Fundacãce Octatcíllo· intercede
de Assistência ao Educan-

,

dó', ,para entrega 'do leite
nos estabelecimentos, pa
ra distribulção '

a todos os

alunos,
.

desde �'pré-esco
lar até a 8a série" corres

pondendo 'a dois copos se

manais por aluno, Isto re

'presenta 1.940 litros por
elif,tegà beneficiando alu
nos dos S'�gtljntes educan
dá'rios: ' Holanda' M, Gon
calves,' ROland Dornbusch,
José';DuarteMagalhães.De
zenove de Abril,' Crístína-

\ 'Marcatto; S-enai,,' Arme,
, Creche' CÓnstam:ia 'Piaze

,'Tji, 'Sêsi-PDÍ, Euclides da
Cunha, Abdcn .BatIsta, Ju
Iíus Karsten, Heleodoro

" 0\; deputado estadual Octacílio Pedro Ramos, fez

eutregh de cheque de Cr$ 15.834.000' à Escola Particu
lar' Janaguá, oriundos do Governo do Estado, para- a

tender, despesas com bolsas de estudos de alunos ca

rentes daquela escola. Além disso, participou da assi
natura' de convênios com a APP da E,B. Heleocloro

Borges (Cr$ 10 milhões), para construção de quadra
de esportes: com a APP do Colégio Abdon Batista (Cr$
8 millnões]. para pintura do prédio e reforma da quadra'
'de f'sportes; com a Prefeitura de Corupá (Cr$ 2.400.
onOL 'visando a manutenção' do Ginásio de Esportes
"Will',Y. Germano Gessner"; com a Prefeitura de Massa
ránduba' (Cr$ 2.0 milhões), para recuperação das arqui
bancadas do Estádio. Municipal: com a APP do Colé

gio Teresa Ramos de Corupá (Cr$,2 milhões) para a

plícação nas obras do palco para apresentações cultu
rais e' .aínda, por interferência de Octacilio. foram re

novades os convênios com as Prefeituras de Corupá e

Schroeder e com o Sindicato dos Trabalhadores Rura
is de Jareguá do Sul, para manutenção de médicos ve

terinários. Cada .convênio foi renovado pelo valor fixo
A Câmara de Vereado- de Cr$ 33.532.000.

.

rês de Corupá, em honre- -

lia-gem póstuma a Tancre- '

.

LivrQ'do Neves .prestou tim' mi
nuto dé silêncio, terça-fei
rá -a norte. durante a ses

são em que foí hornenagee
dá' ti professora Elli .Sch-.
ultz, pelos seus 32 anos de

.

magtstérío ,a cuja aposers
tadoria faz' jus desde'o dia'
20 de- marÇ'o..Em Corupá ,

a Prefeitura Münicipal con
çluiü o calçaménto da RUq
AIIhirante Barroso e ini
dôu' a Rua Intend�nte-Er�
fiesta Blunk e, está reali
zando obras de retíficação
na' Estrada Izabel, - trecho
dã entrada do 'Seminário.
a Vila Rutzení promoven
do também aterros e cons- ....._,,-___;------�-�---,---- ----

trução de um pontUhão. PMDB - PARTIDQ DO MOVIMENTO DEMüCRA'lI- 'ICom relação. ao asfalta- ,CO BRAStLEIRO
menta até o' Seminário,
prometido pelo go.verna-
dor Esperidião Amin,. con-
tinuam- os trabalhos de ·in-
fra'estruttira ,segundo in-

formações do ver,eador Er-
nesto FeUpe 'Blunk, que a-

Credita- que- com ö encer

táínéfito do ,asfalto - até
Schroeder; as :obras emCo-

,

rupá sejam aceleradas .

CORUPÂ

10.725 alunos
Borges, Gíardlni Luiz Len- ran Tamanderé. São José

zí. .João Romárío Mor8fii e Jardim de Infância Bom

ra, Albano Kanzler, Alber- : Jesus (Guaramirim).
to Bauer, Mário Krutszch- Outros estabelecimentos
CIP, Cruz e Souza e Ef'- não foram beneficiados,

,

cola Vieiras, todos de Ja-
"

ou por falta de geladeira
raguá do Sul e, ainda, Te- e freezers para a guarda
resa Riamos e São José ( do leite, ou por não se si

\ (Corupé). General Rendon tuar na rota de entrega

(Masse randuba}, Prefeito da Gumz Irmãos,' segundo
Lauro !Zimmermann, Almi- o diretor Heínz Bartel.

peja rgião

Estado de Santa Catariá.
Poder Judiciário

-,

Comarca de Jaraj,Já do Sul -

, JUÍZO ,DE DIItEITO DA COMARCA DE
,

JARÁGUÁ DO SUL

EDITAL DE LEILÃO,

.
,

Prodöhl está pronto

o Doutor Carlos André Moreira, Juiz de Dlreite ti. 2�
Vara da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de Santa Ca-
tarina. na forma da Lei, etc. . .

'

FAZ SABER (em resumo art. 687 do CPC) o se

guinte: _ Venda em 10 lei-lão: Dia 16.05.85, às ·9:15hs.
Venda em 20 leilão: Dia 30.05.85, às 9:15hs., por quem
mais der e maior lance oferecer.-LOCAL. Edifício do,
Forum desta Comarca.-EXECUÇAO No 1.567. -Exo
quente: COMÉRCIO E INDÚSTRIA 'BREITHAUPT
SA._ Executada LANCHONETE- PETIS: TR�S PINHEI
ROS. - BENS À SEREM LEILOADOS:- l-Uma' panela'
para frituras, marca Tedesco, com capacidade para 15
litros, com aquecimento elétrico, em aço inox, usada, a

valiadaem Cr$ 130.000._ Nos autos não consta qualquer
ônus ou recurso pendente. Dado e passado nesta cidado
de Jaraguá do Sul, aos 17 ruas do mês de 'abril do Ano
de 1985. Eu,(Adolpho Mahfud), Escrivão, o subscrevi.

CARLOS ANDRÉ MOREIRA-Juiz de Direito

Estado de Santa Catarina
Poder Judiciário
Comarca de Jaraauâ do Sul

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA Df:
JARAGUÁ· DO SUL

EDITAL DE LEILÃO

o sociólogo, professor, jornalista e historiador Au
gusto Sylvio Prodöhl, entregou quarta-feira, 24 -de a-

bril (data ofícíal.da fundação de Jaraguá do Sul, se

gundo ele),' ao prefeito Durval Vasel, os originais do
seulivro "Jaraguá do Sul - Nossa Terra, Nossa Gente",
acompanhados de fotograflas e documentos que ilus
trarão o trabalho hístórico. Segundo o autor que no li
vro enfoca tà,mbém os demais municípios do Vale do

Itapocu, foi um trabalho de fôlegó de mais de um ano

,coadjuvado por quinze colaboradores.

Os originais estão prontos e revisados. Agora, a

Prefeitura Municipal vai patrocinar a impressão (são
, mais de 400 páginas) e é pensamento lançá-lo em ju
lho, quàndo das .comemorações do aniversário da, ci-
'dade. .

'.

DR. ALTBVIR ANTONIO FOGAÇA JR.
Presidente

O .Doutor Carlos André MOreira. Juiz de Direito d. 2'
Vara da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca
tarina. na forma da Lei, etc ...

FAZ SABER (em resumo, art. 687 do CPC) o so
zuinte: - Venda em 10 leilão: 16.05.85. às 9:45hs.- Ven
da em 20 Ieilão.- Dia 30.05.85. às 9:45hs. por ouem maís
der e maior lance oferecer.- LOCAL:_ Edíficio do Fó,
rum desta Comarca., EXECUÇÃO N0 1.593. - Exeouen,
te ANA BO,RTOLINI _ Executada MARIA .TOS� S.
SILVA. - BENS À SEREM LEILOADO'S:_. l-Um .tele,
visor, marca Philips, modelo a coj-es ,de J 7 polegadas,
avaliado em Cr$ 550.000, 2-Um aparelho de som, mo..
delo 3 em 1, marca Nationa1, .com duas caixas .acústi
cas .avaliado em Cr$ 300.000,._ TOTAL DA AVALIA
CÃO: Cr$ 850,000,.- Nos autos não consta qualquer- ô
nus ou recurso pendente. Dado e passado nesta. cidade
de Jarazuá do Sul.iaos 17 días do mes de abril do ano de

- 1985. Eu,(Adolpho Mahfud), Escrivão, o subscrevi.
- "

CARLOS ANDRÉ MOREIRA-Juiz de Direito

O. Houtor Carlos Aridré Moreira, Juiz de Direito 4,. 2'
Vara da Comarca de Jaraguá do Sul, Éstado de Santa Ca
tarina, na forma da Lei, etci ...

FAZ SABER (em resumo art. 687 do CPC) o s...

guinte:- Venda 'em 10 leilão: Dia 16.05.8$, às 9:30hs.
Venda em' 20 leilão: D.ia 30.05.85, às 9:30hs., por ,qu.m ,

mais der e maior lançe; oferecer._ LOCAL: Édifício do
Fórum desta Comarca.- EXECUÇÃO N° 1.683.- Exo
quente: LADISLAU PAWLACK- Executado: GENß
SIO MARCELlNO.- BENS À SEREM LEILOADOS:
l-Uma geladeira; marca Consul, de cor marron, usada,
avaliada em Cr$ 700.000. _ 2�Ur[11 fog�o à. gaz, marca

Bras'temp, modelo de quatro bocas, de cor marron', com

instalação, bujão e válvula, usado, avaliado 'em'Cr$200.
000,_ 3-Um �elevisor, marca Philips, de 24 polegadas, mo
delo preto e branco, usado, ,avaliado' em Cr$, 280.000.
TOTAL DA AVALIAÇÃO:_ Cr$ 1.180.000;.-. N;os autos
não consta qualquer ônus Ou recurso pendente.- Dado e

passado nesta. cidade de Jai-aguá dO. Sul, aos 17 dias "do
mês de 'abri,l do ano de 1985. Eu, (Adolpho Mahfud); Es
crivão; o subs'crevi.-

CARLOS ANDRÉ MOREIRA-Juiz de' Direito

,

"

Estado de Santa Catarina '

.' Poder' Judiciário
Comarca de Jarasuâ do-Sul

JUíZO DE DffiEITO DA COMARCA Df:
JARÀGUÁ DO SUL

EDITAL DE·,'LEILÃO

•
I

•

� POUPANÇA
GERANDO SESCEf,APREG05

A poupança que constrói.

___ . . , ..-L. _

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




