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'Capital -Sul. Americana do
, Chapéu

'.;
.

Q deterioramento das
relações entre o' prefeito
Duval Vasel e o deputado
Roland Dornbusch, ambos
do PMDB. culminou com a

troca de insultos e acu

sações públicas ,pela Rá
dio Jaraguá, na .segunda-.
� .tsrca-feíras. 'Reunido
com a imprensa no meio
da semana, o Chefe do E
xecutivo Municipal disse

que vai exigir dó Conse
lho de Ética do PMDB, a

e x-p ul são sumaria

de D o l' n b u s, c 11 do

partido .por entendêr que
o' mesmo é altamente no
civo ii agremiação partidá
ria, em virtude do seu pés
simo comportamento.
Vasel citou , como

'

e

xemplos, o episódio da e

leição da Mesa da Assem
bléia Legislativa, ,quando
o deputado. compôs-se
com o PDS para eleger o

deputado Stélio, Boabald
presidente e, ainda, por,

, criti car oonstantementeí
deputados e o presidente
regional do partido, Pedro
Ivo Campos; além de pre
feitos do PMDB. ACrescen
tou o Prefeito que Dorn-.
busch tem ígualmente e

naltecido o PDS, "num A Comissão Municipal em função do baixo núme
comportamento ,deplorá-,' de Trânsito, agora sob a .fo de usuários. A CMl'

. vel ,de quem detém um coordenação do engenhei- discutiu-a validade ou não
mandato ' parlamentar, ro Aristides Panstein, re-

.

dos tachões implantados
que denigre a imagem do alízou segunda-feira, día em diversas ruas da cida
partido. diante da opinião 24, a sua reunião mensal de e começa a estudar a

pública".
'

de junho. Importantes as- possibilidade de ímplan-
suntos foram discutidos e tar lombadas para a dimí-

,Por isso- - continua - es- analisados. A Comissão nuíção 'da velocidade.
tamos exigindo a expul- decidiu, pela implantaçãc
são sumária do Deputado de faixas de segurança pa- A Comissão de Trânsito
do PMDB, pelo Conselho ra retenção, de veículos vai enviar às autoridades
de ,Ética, ,pais não é .admí- . no semáforo da confluên- competentes, o aumento
ssível que. elemento assim cia das ruas CeI. Procó- do efetivo polícfel mlli-.
permaneça na nossa agre- pio Gomes, Rio Branco e tar para o melhor patru
míação política"; Sobre o Rodolfo Hufenuessler e, lhamento' do, trânsito,
assunto, Vasel conversou também, pela pintura de considerando que o contí

quinta-feira à tarde, quan- faixas para 'demarcação gente atual não consegue
do esteve em Jaraguá do das pistas da rua Reinol- dar atendimento a toda a

Sul' o presidente do PMDB do Rau, visando dísciplí- área urbana do. município.
de Santa Catarina, Pedro nar o tráfego. E a questão dos acidentes
Ivo Campos, para uma 'vi- A titulo de experíêncla, que tem acontecido com

sita de cortesia .oportuní- a Viação, Canarinho con-
.

muita frequência na BR
dade em que o Município cardou em estender no 280 foi levantada, decídin
entregou uma série-de rei- horária do meio dia a li- do-se pelo estabelecímen
vindicações à Telesc, (lo nha de ônibus circular a- to de contactos com o

qual é presidente ,'como "té o Núcleo da Cohab,' DNER, procurando' uma

dois mil novos teleíones, que havia sido desattvada
'

solução para o problema.

Vasel ,quer Dornbusch, expulso
orelhões e telefonia ru

ral. Assuntos, políticos
partidários foram a töní-

do PMOB
ca do encontro, aconteci
do no gabinete prefeitu
ral

.

mIcroempresa
Enquadramento

até
como

julho
Os exatores estaduais

da 5a Inspetoria Regional
de Exatorias, que reúne
os municípios de Joinvíl
Ie, Jaraguá do Sul, Schro
eder, Guaramirím, Massa-

, randuba, Barra Velha, A
raquari, São Francisco do,
Sul, Pirabeiraba e Garu
va, Corupá estiveram reu-

. nídos em Guaramirim na

manhã do dia 21, 6af.,tra-
'

tando de assuntos inter
nos e relacionados às mi
croempresas. Esteve pre-

'

sente também o inspetor
Dr. César Busnardo e o

prefeito José de Aguiar.

,.A Secretaria da Fazen
da de Santa Catarina, es

tá expedindo às exatorí
as uma portaria lembran
do que até a dia 31 de
julho do corrente ano, as

Ruas - pOderão

empresas contribuintes do ,

ICM inscritas no Cadas
tro de Contribuintes e que
tenha faturado durante o

ano de 1984� até Cr$ 75.
459.800, serão enquadra
das como microempresas,
devendo no entanto, pre
encherem formulários que
devem -ser apanhados nas

exatorias.

A data fatal é 31 de ju
lho e a declaração deve
rá ser assinada pelo" pró
prio contribuinte. As em

presas que iniciaram as

atividades em 85, antes
do' advento da lei da mi
croempresa; terão de a

guardar o enquadramen
to para o próximo.ano, ís

"

to em função da verifica
ção do faturamento deste
exercício fiscal.

tar lombadas �

Corupá verá o ,boi-de-mamão
se, ocasiao am. que Wag
ner receberá o diploma de
Membro Honorário da J
DC do Vale do Itapocu.
No próximo' sábado, às

,20 horas, dentro do PI:0-
grama 'dê comemoração"
do aniversário da cidade,'
o Governo, do Estado tra
rá à Corupá o Boi de .Ma
mão, do Itacorubí. No do-·
mingo, dia 7, às 10h30, no
Baependi, o palhaço Zás
Trás vai apresentar a pe
ça "0 Rapto da Zastri
nha", o mesmo espetácll-.
lo que o corupaense verá
às 15 horas; no Ginásio de
Esportes WiUy Germano,
Gessner.

·Tarifas de

o Conselh� Municipal de Engenharia Sani
tária, órgão superior do Samae, em sua reunião '

trimestral, esta semana, aprovou o aumento das
tarifas de água a partir do consumo de junho (pa
gamento em agosto). Desta íorma, a tarifa míní
ma, para consumo de 10m3 (domiciliar)', passará
para Cr$ 6.480 e o índustríal, enquadrado na ca- ,

tegoría "B", vai para Cr$ 24.280 O aumento,' foi
de , cem por cento, com validade para seis meses.

Na mesma reunião, tratou-se também' sobre a am

pliação da Estação de Tratamento de Água, que
aumentará a capacidade de produção de 74 11-
troff} segundo para 112 litrosY'seg'und,b. As obras"
de construção civil' começam em breve e o in
vestimento' prevísto é de Cr$ 120 milhões" fora
a parte hidráulica e elétrica.

,
,

agua aumentam
100·/.

o Superíntendente ,da

Fundação Caterínénse de
Cultura, ' foi portador, on

tem, día 28, de convênio
assinado em Pomerode
com a Fundação Hermann

Weege no valer de Cr$
30 milhões, para, a manu

tenção do zoológico, o ú
nico do Estado. E' neste
sábado, através da FCC,
traz para o grupo escolar'
de Itajuba, em Barra Ve
lha, a dupla Portãozinho
e Níltínho. que se apre
sentarão após no Baile da
JDC Regional , no Salão

Paroquial, quando será e

leita a Rainha, da Juven
tude do Norte Catarinen-

Teleso impf,anta , orelhões
dolfo Hufenuessler, de
fronte o ISupenÍlercado'
Pradi (Jaragué Esquerdo),
e, ainda, na Rua Roberto
Zíemann, na esquina com,

a Rua São Paulo.

Para, o segundo semes

tre é possível que Jara

guá do Sul ganhe igual
número de telefones pu
blicas, em regiões de

grande aglomerado huma
no. O custo de cada ficha
é Cr$ 90, dando o direito
ao usuário utilizá-lo du
.rante quatro mínutos por
ficha.

A Telecomunicações de
Santa Catarina S.A. - Te
lese, concluiu esta sema

na a colocação de seis te
lefones públicos, os co

nhecidos "orelhões" I em

em seis pontos distintos
da cidade, para atendi
mento à população. Os
mesmos já vêm funcionan
do e estão localizados na

Rua Walter Marquardt
(defronte o Sesi), no Nú
cleo da Cohab em Três
Rios do Sul, no Cinelan
ches (ao lado do Cine Ja
raguá), na 'esquina das
Ruas Procópio Gomes!R0.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.fAZ de OURO" B.C. TEM NOVA DIRETORIA

O veterano clube de bolão "Az de Ouro", o maís

�ntlgo grupo bolenístíco filiado ao Clube Atlético

laf.lpendi, que joga às- quartas-feiras, democraticamen
te procedeu a eletção-já, para o periodo 85/86, que fI

eou consütuído dos seguintes; Presídente Douglas
$tange, Secretário Nélson (Foca) Tarnawskí, Teseu
lÍeirO-'lvo Hasse, Dir. Esportivo Milton Stange, Dir. So
C$lal Hamilton Garcia e Orador Loreno Marcatto. Fun

�ado em 8 de male de 1948, completou recentemente

�7 anos de atividades ininterruptas. Cumprimentos à

áUapa rapaziada e "Gut;aol�".
.

�, --NOl-V-ADO _ HELotSA'SCHNEIDER1EDUARDO
r WEGLINSKI

'''--, Aconteceu no dia 1'9 de maio, em Santiago, no

Chile, o noivado da engenheira agrônoma Heloisa
Cristina Schneider, COm o engenheiro elétrico Eduar-

, Contreras Weglínskí, ela, filha dos amigos Alfons
[Valmíra' Struwe) Schneíder, de .Fpolts e ele, filho de
Leenarde Contreras e Ulrika Weglinski, residentes no

Chile: Heleisa foi na oportunidade conhecer a família
de Eduardo. Os noivos já marcaram a data de '14 de

s�embro de ,1985, para receberem as bênçãos nupcí
ais, na Capital do Estado, na presença de famílíares
amigos e convidados. Seguem daqui, os cumprimentos
e �otos de -que os seus sonhos se realizem e se repro
duzam através dos anos. Felicidades!.

R.C. GUARAMIRIM EMPOSSA CONSELHO DIA 11

.

"Será no dia 11 de julho, às 20 horas, no Restau
rante Predlleto, a posse do novo Conselho Diretor do

Ro�a.ry",Club de Guaramírím. Na oportunidade o' Como ..

�alln_r' ,José De�êch receberá a presidência (lo Comp,
IZI�.�'· c:a!los - Pétxer e seus pares de diretoria são:

Vlçe.;prestdélite, Gerson B� Ferreira, 1 «;l secretário, Pre

de�cO"Guénther" r. secretário -Cläudío Tomasellí, 19
tesóUreiro ISOlnifro< J. Corrêa, r. tesoureiro" Osmar
Klein, l' protocolo' Roland Behrendt e 2f1 protocolo
OspUdo ,BarteJ., Diretores. de Avenidas: Izídío Carlos
�ixeI: Unternos), José C" de Albuquerque. [proítssío
n�ish Lourivàl Stoinski (serviços à comunidade) e 'Ar
n9' Zimdars (serviços internaciol).ais�

'. ,CHEGo.U
,

-Màmãe-.·Corujà
'ArtIgOS Infantis, Bíjouterias, Perfumes e

,

Cosméticos.
'

Rua Barão do Rio Branco, 168-Jaraguá do Sul-SC.

.: "'.'

P.resentes finos para todos os gostos e

para todas as ocasiões, das
. melhores- procedências, s6 na

:-.'

Joa1heriao •••
' •

A Pérola
Bm anêxo,' a OnCA MODERNA. Visit�-nos e

comprové.
, " " .R.ua �IDPol�o Rau. 289 - FrJne 72-1&21

Celina Cabeleireiros
.

. ·Sempre com novid&des em termos de beleza
'�'esti\� ag6ra fazendo os cortes da linha 85. Novo�
: 'bril�o� e novas cores com a tinta Gel Kollestom
" 2001. Venha comprovar I'
I'

..

'; •

Rua Gumercindo da Silva,119 (ao lad6 da Caixa).
Fone - '1t-2165

PARA TOD� AS OCASlöES E TODOS
OS GOSTOS, PRESEmES DA

Relojoaria AVENIDA
,
". e Relópos

Mare-chal Deod\)ro:, 431 e 0etúI-i0 Vargas, ,

Gente & Informações
A Miss Sánta Catarina, proximo dia 19 de julho.

Alidréia dos Reis, foi a Foi, aplaudídíssímo o

sexta colocada no Concur- Grupo Pukará, de Curítí

so Miss Brasil, realizado ba, que apresentou sába

recentemente em'São Pau- do, no salão da igreja E

lo e vencido pela senho- vangélíca, músicas' latino-
,

ríta Márcia Ciágio Cana- americanas, de inteiro a

vezes de Oliveira, forte grado do bom público, .

candidata ao Miss Uni- que chegou' a pedir bis.

verso. A· Miss _ SC partící-
A promoção foi da Secet

pará no mês de outubro,
e' da Biblioteca Muníct

em S.Paulo, ao lado da re-
pai, que estão de parabéns

presentante
.
caríoca, do pela iniciativa.

'

Concurso Miss Mundo-'
Além dos seis -nomes de

Brasil 85. meninas-moças que' farão
O 'Coral da SCAR de

o "debut" frente a socie

Jaraguá do, Sul é o con-
dade no .dia 12 de outu

vidado especial do Encon- bro, no Baependí, que a

troo de Corais do Sul do
coluna divulgou em prí

Estado e 'vai se apresentar
meira mão, somam-se as

às 19h30 deste sábado, no jovens Geane Voaldug!a'
Teatro Municipal de' Cri- Cruz, Romi Adríaní Pof

cíúma .. Amanhã, às 10 h.'
'fo e<\le.ridiana Luíza Va-'
sel. Já' existem doze ins

cantará na missa transmi-
tida pela TV Eldorado. '. cri-tas 'para o Baile das

Debutantes.Os coralístas, que estréí-
am novo uniforme, saem

Foi bastante elogiada a

ao meio día de hoie. A atuação do garotão Hum

reoêncía é do maestro
berto Franco Mayer, no

Melara. .domíngo passado, em Blu-

Anote: O Gruno de Te-
menau,

.

no Campeonato
atro Indeuendente, da Ca-

Estadual de Judô. Cum

pítal, que esteve em aO-' primentos ao Beto; a se

vldades constantes no nrí- pais Nutzt e Carla e ao

melro semestre. .iá tem professor Silvio Acácio

programadas várias aure-
Borges. que está forjando

sentacões no seoundo l=t
um novo campeãó deste

dentre as cidades 'dó _ rn_
belo esporte;

teiro está' Jarasuä. 'do' Sul�_:
.

,A coluna registra a co

aue verá as peçâs' �IOS�': munícacão do dep. Ro

três noroutnhos e o IQbo!(: land Harold Dornbusch,

e "Joãoztnho e :M:äíiá na. que no dia 21 assumiu a:

casa das bruxas"
,:. ,." ! presidência da Assemblé-

Se:á n� pr?Xirri� 'qua�� ., ia, Legíslatíva. e� virtu�e
ta-feira. dia 3 de julho, o' �a vlage� do títular Sté

jantar festivo d�. P9,�se:', 110 BoabaId-. �o
. Japã?,

da nova díretoría do ChI;';, . D��nbu�ch fica ate o día

be de Dl·r'etof.ös'·-l ',; t
., llhulho.

-es " ous as·.. A
.

de Jaraguá do SuCàs "19-'-' . ssoc!amo-nos as ma-

h30min, no, ·€A.Baependi. mfest-a.9oes de pesa� pela
Na ocasião ö' ámig .J1'& perda de duas prestImosas
Vargas entrega�á

o vidas. aue muito deram de

sidência pani 'o nã�,�!�:� ,

'sj <t, Jaraguá .do Sul. Refe

nos amIgo José' Luiz Ni.:
.

rimotos ao desapareci-
colodem. M�rca�';�no

'

men o
.

prematuro do Dr.

presença. '�
s Alexander Otsa e do pro-

,Já, na segunda-feir� -

dia
fessor e jornalista Augus

t«:'. às 20h30min. n� de-
to' Svlviö Prodöhl. Duas

pendências do Restauran- perdas irreparáveis.

te Itajara, vai assúmir a
'O calendário de even

presidência do Lions Chl-
tos do mês' de iunho mar

be de Jaraguá do Sul _

ca para este sábado, as

Cidad� Industrial. para o
14 horas, no Ginásio de

ano leonistico 85/86. o CL
Esportes Artur Müller, o

A.:ryberto. Léo (Dalva)�'
2° Festival da Cancão In

Bartuscheck, que sribsti-
fanti! Jaraguaense�Feciia.

tui ao CL José Henriaue
Será cobrado' um ingresso

(Wanda) Pereira. Estare-
simbólico.

mos lá. Nôssas simpáticas te-

A Procuradoria Geral de
lefonistas ',comemo,ram

Justiça de Santa Catari-
neste sábado. 29 de junho,

na, deu posse no dia 16
o seu dia .. Para marcar a

passado, aos dezesseis no-
�----�--�------------

vos Promotores de Justi� MUDANÇA DE ENDEREÇO
ça Substitutos, aprovados

A Lanchonete Ideal comunica a mudança de

em recente concurso, den-
ender€ço, a partir de segunda-feira, dia 19 �e -

'

tre eles ,os jaraguaenses julho, para a Av. Marechal Deodoro, 104, anexa

Victor Emmendorfer Fi-
as dependências do Restaurante Ideal, no sub&o�

"

lho e'César Augusto Grub- '

lo do Nelo Hotel. No novo local continlla pres-
ba, qu� vão a'Ssumir no,

tando atendimento 'à seus amigos e clientes.

datar haverá uma confra
ternização às 19h30, na

Churrascaría CavaUnho
Branco, do qual participa
remos. convidados fomos. "

Com um atraso dé "a- i

penas" 70 días, recebe-'
mos esta semana � cartão
do engenheiro ,Alide
Krutzsch e Esposa, da 1-
táha. E, também, do Pr-of. '

Santino Ritta, o festejado
jaraguaense que, faz, su
cesso em Petrópolís-Rl."
Do Presidente Arístí-.

des Pnnsteín, da Arse.. ,:
pum, recebemos convite
pe.ria '8! ria Festa Julinia\,:
dia 12 próximo. a partir ,

das 18 horas, no Agrope- '

cuärto. Várias atrações ,:.
estão programadas para o

'

público participar e diver-,
tiro

"

.Trocam alianças neste
sábado, dia 29, na Matriz
São Sebastião, os jovens.
Silésio Kleín/Bernardete
Renkewieski às 18h e,' às
16h15, Valdemar Torinel-�
liiMaria dos Santos. Na
Barra, 17h, Francisco Dal

prá/Miriam Riegel. Fel-i�
cidades!

'

Toques: � O Harmonia
B C., presidido pela Sr�,.
Gladis Poffo, promove
neste sábado, festa lunína
interna./!ß A Biblioteca
Rui Barbosa recebeu, por
aquisição" ,120 novos 11-
vros de Iíteratura, de au

tores nacionais e estran

geiros.
- \

, Receberam com lanche
as suas emizas , esta se-!
mana: :11;S Srás. M�:nG":
Bíanchí, Marlene Panstê-;
in e Ursula Leitzke. E on

tem foi o jantar das se�

nhoras dos "Robaleirös,j":
na residência da Sra. Car�""
la Haake Mayer.
A Câmara de Vereatio�'

res de Jaraguá . do Sul,.'
tendo a frente' o presld�IÍ';"

. te Ademar Winter, pa.rö
cinou quinta-feira, nÓ Ca�

"

valinho' Branco, jantar de"
confraternização pelo en;'.',
cerramento das ativida
des legislativas do' semes�
.ire.
A diretoria da SCÄ.R'_:

prepára com carinhq" 'ô!'
seu' jantar dançante dêr
prato típico italiano, quê;"
será' dia 9 de àgosto,: rido,:
Baependi. Polenta, frang6�
macarrão, lazanha e öu�;
tros pratos,. comporão: <>
cardápio. Não perca.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Leopoldo, Brück, Heínz
Tbeílacker, Valmor Vieh
ra, 'Mário Planinscheck,prefeito Duzval Vaseil retório do PMDB e 'li� dós Amoldo' Hansen, JúI(odisse que havia sido tudo dissidentes, informou ao Tecílla.. A.icio' de' :,Sou�,acertado para o lançamen- '''Correio o Povo" que foi .

Celso. Luiz Nagel, Rudito de uma chapa de con- o próprio Prefeito quem bert Schmelzer, Joaquimsenso para
'

a formação do quebrou o acordo. E a-' Pedrottí, Dulcedo LorenDiretór-io e. da Executiva, crescente: 'Na terca-Ieí- cettí, José Boaventura, Jono entanto, "houve cons- ra passada' dia 1�, cónvo- ão Vasel, Pedro tIille$píração dos díssídentes. camos o prefeito, o vice. h�in,' Adejair Balsanellí.
que se mancomunaram os vereadores, para uma Nilto Campos, José Be
com o deputado Roland reunião com a Executiva, nedito de Campos, 'Elmo·Dornbusch, quebrando 'o para ultimar acertos para Mathías, Alexandre Pan��acordo. :e diante disso a chapa de consenso. no tein, Adenor Bertoli, A\Í,.contínua - lamentamos o entanto. o prefeito não gusto M. Cardoso, Oswal-'desfecho e formamos uma compareceu e proibiu dó Pínter, Herbert Spre-.chapa própria, â Chapa também os vereadores do' demann; Manoel Salai,Tancredo Neves, formada PMDB (à exceção de Lauro Uber, . Sérgio Ku
por companheiros leais' Menel, que é díssídente) chenbecker, Herbert Lemnão ligados a ala dissiden- de participarem da reuni- ke, Ademir Reitz e o Lí
te e ao deputado, a chapa ão. Para o encontro, o der da Câmara de V�réados vereadores e dos se- Prefeito mandou os sec re- dores. Suplentes do 'Di.recretários munícípaís, apoí- tários Ivo Konell e Alva- tório: Quiliano de Souza,ada pelo Prefeito de Ja- ro Rosá, o que considera" João Klein; Felícío Venta-

'

raguá do Sul". mos uma provocação. ri, Thomaz Kasmirski, Au-Adiante Vasel lembrou E depois disto, lógico, gusto Carlos Cardoso.
que "aqueles que votarem qualquer acordo tomou- Lutz Mafíezzollí, ! Osnír
na chapa dos dissidentes -se muito difícil", disse. Schiochet, Aítà Klosóws-O vereador Almiro Farias Eilho, teve aprovada /votarão em, Roland Dorn- CHAPA TANCREDO NE- ,kil, Maria Luíza Vasel,moção de aplausos ao Dr. Massad Deud Filho, Supe- \ busch, o mesmo que em VES Herbert' Hanemann, Jortintend�nte da Receita Federal da 9a Regíuo Fiscal, "pe-. agosto do ano passado, São os seguintes os ge Panstein. Faustino De-19 ,s�ii grailàiosõ gésla tl.�, dear li Prafaitura Municipal durante o Encontro Ma- membros da Chapa Tan- marchí. <. Renato Hínterdois vídeos-cassetes, um dos quais será cêdídö Ê! Ferj., crorregional do PMDB, re- credo Neves que tem o haus, Celso Klosowski eE quanto ao projeto-de-leí apresentado pelos ve- älízado no Baependi. na apoio do Prefeito Muni- Walmor P. de Lima. Chareadores Errol Kretzer e Orival Vegíní, que altera a presença de proemínen- cipal: Durval Vasel. Ivo

pa pera Delegados ádenominação da Praça do Expedicionário para Praça tes figuras peemedebís- Konell, Álvaro Rosá, A- Convenção 'Regional:DurMontese.:o vereador José Gílhertõ Menel solicitou ver- tas, ofendeu publicamente demar Winter, Lauro Sie- val Vasel, Ivo KonelI:Al;balmente que antes de Ir ao plenário pârà Va1:ãçãö; se o 'presidente do Diretório bert. Almiro Farias Filho, varo' Rosé. Adernar Wín-:.·discuta amplamente com a diretoria da Assóôíecão Musicipal, o Fogaça Jú- Luiz Alberto Oechsler. "ter, Almíro Farlas Filho e.Nacíonal dos Veteranos dá FEB-Subseção de .Iaraguá Mor', öom palavras de Marino Lenzi,
.

Gustavo' Oríval Vegini. Suplentes-'do Sul, essa mudança de nome. A propósito o "Correio baíxö êálão. Hoje aies es- Mathedi, Ortval Vegini. de : Delegados: Balduinodo Povo", pelo seu diretor, emite opinião contrária a tão abraçados". Aristides Panstein Bal- Raulíno, Aristides . Pans-mudança de denomínacão, em' artigo que vai publí- FOGACA: PRJjPeITO duino Raulino Afonso Pi� tein, AtonsoPíezera Neto.cado nesta .ediÇãö1 fiâ última página. PROIBIU azera Neto Raul Rodri- Sérgio Kuchenbeckel'; Lu-,.

Orttue.stra Talentö dia 6. naAABB o Dr. Altevir Fogaça gues. Rubens Manoel da iz Alberto Oechsler' e Ra�
,� 7 Júnior, Presidente do Di· Silva, Fredemar Rinkosr· uI Rodrigues ..

, , .. foJ)rquésträ,i!à4€éiça() �o 1alento}ará u,ma apre- /,,�------_._-----------.:---:--: <
"

'

")s.enta€.ão em .Jár�guá do Sul, às J7fl30fiiiri do dia 06 r,

I L d 'I�,�, julho" rio Giná,sio de. Esportes"Horst Verch", li con- Confect"1õ,e,S Sue i ',t." a� .

r

vite, da Assodé!-lfãQ Atlética Banco do Brasil. A promo- Y
ção tem o apoio dã �ufiàa�ão Catarinense de Cultura,Secretaria de Educação, Cultura; Êspatt� ê Turismo e
Sociedade Cultura Artistica de Jaraguá do Sui, c:oi1l
° patrocínio do Grupo Weg e da Carroçarias Argi Ltda.A örquestra pertence ao Centro Suzuki de Floria
h6póHs - ASSbéiâ�ãô da Educa(:äo do Talento. A As
§öeiá�ãô t51 'ftIildadá em 21 dê fiiâÍO dê 1983 e é a
jjilfuéträ éiiHd�dê désSã natUreza éonstituidâ no Bra- 1', J'�,�watlMli����fii�MA�fu����� \��===========�===�=�=�=�=�==�==��ção ê' cultura musicais através do Método Suzuki. do ;.
j:>ecíaJ!o�o' iáponês ShUlichi Suzuki, para instrumentosdê tordá como vÍoHfiO, Viola, violoncelo é contrabaí-,
xo. Ö sêU diretor ârtfstÍéo é b maêstro Carlos AlbertoÁfigloiétti Vielrâ, com turso de especializaçâo fio Mé
tödö Stizuki, rMiiiädo na cidade de Matsumoto, no Ja
pão, téndo tomo instrutor o pr6prío Dr. Suzuki .

.

'

Atualménte ó CSF possUi 13Ô alUllos matricula- Distribuidora exclusiva das raçoes e concentrados "GUABr',dos nos mais diversos cursos, desde a inicíacâo musi- Mantém completa linha de defensivos, adubos,. sementes. ê�l Cpm flauta-doce, te,Oria musical, violino, viola, vio-
.

e' ferramentas agrícolas. "".lonceto, contrabaixo e prática de orquestra e coniunto. Loja 1_ Rua Joinville, 1.194-F. 12-0919-Jaraguá do Sul:

�OO����OO���M,���0_1����=�L���ja�2�.;��B�a;r�r;a;d�0�R�'i;O�C;';ê;rr�O;'�_�Ja;r�a�g�U;á;�d;O�S�U�I���C�.�:.������Método Suzuki �ra todos os interessados.
r

.

Oficina Mecânica TIBERIO Ltdâ�, <,:\�

'recesso.
A Cârhil.ri dê Vereadores de Jaragué do Sul en

cerrou quinta-feira, o período ordinário de sessões do
primeiro semestre. O Executivo Municipal, remeteu ao
Legíslatívo,' projeto ..de-leí dispensando o pagamentodo' IP'TU e do ISQN para a Carroçarias Argi Ltda, peloperiodo de dez anos, sendo o IPTU a partir do exercí
cío de 1986 e o ISQN a partir de 19 de julho de 1985.
A dispensa, segundo a mensagem governamental. está
fundamentada n� contribuição de Cr$ 100 milhões quea Argi sé propõe a realizar para custear, a construçãoda nova ponte que está em execução ao lado da em
prêsa, ligando o Jaragué Esquerdo ii R. Angelo Rubini.

As Bancadas do, PMDB e do PDS, .em conjunto,
apresentaram tndíêâêão pará envio de ofício ao DNER
solicitando a sinalização daipístá asíáltíca da BR-280:trecho Jaraguá-Corupá e, ainda. à Celesc, solicitando
a implantação de iluminação pública na mesma Rodo
via, no trecho que vai do viaduto até a Rua lOô-Pará.
na entrada da Faculdade.' '

Veste bem Senho'tas 'e Crianças,
Fábrica e Loja 1

' , '

, .

Av. Marechal Deodoo'da Fonseca, na 1085 � F: 72-0063
Jaraguá do Sul _ SC.
L�a2

.

.

.

.

Rua Reinoldo Rau, na 530 ...,.. F. 72-2911 -

Jaraguá do Sul _' SC.

, :

do '

,

Casa
Lida.

#A_gropecuária
·Lavrador ,.

;,

, t'

Rua Leopoldo Malhelro no 67 _ Fone 72-1059 _ Jaraguá do S�l - SC.

Serviços de lata�ia, pintura, polimentos em todas as linhas e carros-passeio
• T, •

, �:;:

. '�: ...

:1.1 , =-.•�... .,�:.�' .'0._'",

,

T

.I. •.

': ."'� •• ;:

Motores à base de troca com garan tia de .20.000 km.
.. ":: "t

'

Retifica de motores, regulagem, revisões e demais serviços especi&lizados
�------------------------------------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Casallal 'OdeProclamasANIVERSARIANTES" Edital .14.354 de : 20.0!1.85

_______...__
.. José Rafael Dominszf)s e
,

Olalr dos Santos
'.'

Ele, brasileiro , .solt�iro.
..metalurgico, natural de
Barra Velha, rieste Estado,
-domlcíhado e residente
na Rua Guaíanazes. 306.
em Joinville, neste Estado.
filho de Aniaro José Do-
mingos e de Albertina Se
vero Domingos..Ela, bra
sileira, solteira, auxiliar
de escritório, natural de
Barra Velha, neste Estado

. domiciliada e residente na

Rua Carlos Eggert, 180,
riesta cidade, filha de As
trogildo Antonio dos San
tos e de Cedalia Maria
Corrêa.

.

Edital 14.355 de 20.06.85
Weiter Riedel e Beatriz
Marta'Luiz
Ele, brasileiro, solteiro,
söldador, natural de Jara
guä do Sul, dOI�lÍciliado e

residente em RÍo Cerro,
neste distrito, filho de A
lex Riede! e de Hertha Pi
eske Ríedel, Ela, brasilei
ra, solteira, doméstica, na
tural de- Araquart. neste
Estado, domiciliada e re

sidente na R. João Rama-
lho, 356, em Jlle, neste
Estado, filha de Manoel
Guilherme Luiz e de Ma-
ria Antonia Alves.
Edital 14.356 de ·20.06.85
Valdir Mallcheski e Iva
nllde d� Lourdes Carlini
Ele, brasileiro, solteiro.
operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residetite na Rua Carlos
Eggert, 5,'0, nesta cidade,
filho de João Màlich�ski
e de Valentina Okonski
Malicheski. Ela, brasilei
ra ,solteiIa, operária, na

tural 'de Jaraguá, do Sul,
domiciliada e residente
na Rua João Planinschek.
140, nesta cidade, filha de
Deodato Carlini e de 'I
rene Fischer· Carlini.
Edital 14.351 de 20.013.85
Augusto Schumann e Si
lé.zla Mauricio'
Ele, brasileiro! solteiro,
operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Alfre
do Schumann,' nO 223, nes
ta cidade, filho de Fran
cisco Schumann e de Ce
cília Schulz Echumann.Ela.
brasile.ira, softeira, operá
ria, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e resi
dente na Rua Cb. Harry
Hadlich, 677. nesta cida
de, filha de -Paulo Pedro
Mauricio e de Luzia Ja
pielsky Mauricio .

Edital 14,358 de 20.06.85

ce .Sanson Garcia. �Ela".
. brasileira, solteira, profes
sora, natural' de Concór
�ia, neste Estado, döm1,çi
liada e residente na: Rua
João José Vieira, 54/nê� ...

ta . cidade; filha de João
Valca- Ríboldí e de Mirací Ig�

...Fílíppí nez Rubíní Ríboldí..
.

Edital 1-4.366 de 25.06�ßlj
Aristides Minei e Áutêa

- Lux _ Ele, brasileiro,' �i:..
teiro, agricultor,.· nâfurâ-l
de Jaraguá do Sul, don:ii
cílíado e residente em Ne
reu Ramos, neste distri
to, filho de Dante MiÂ�1
e de Josepha . Filipp Mi-

.

�eJ. Ela,brasileira, !Jok
te-ira, operária, natural de ,.;.

.Jaragué do Sul, domicÍli-
. ada e residente em Três
.Rios do Norte, neste <hs�
tríto, filha de Alberto Lux
,e de Elfi Müller Lux.":

.

Edital 14.367 .de 25.OQ,'��
.Adellno Klem.ann e Ro...ll�
-da Kamke

...

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Jara
guá do Sul; domiciliado' e
residente em Rio a Luz UI,
neste distrito, filho de Ár
noldo Klemann e de Ú�
ne Zumach Klemann. Ela,
brasileira, solteira; lavra
-dora, natural de Pomer:o�
,de, 'neste Estado, dOnHci
liada e residente' em RIO
,da Luz III, neste distrito
�filha de Amhold KãIPke
·e plauUna Holz Kamke.. .

:Edital 14.368 de 25.0ij.85
.

Airton José Pinheiro .

"e

:Benta Benevenutl
'

Ele, brasileiro, solteir.o.
balconista, natural de Ja,:.
raguá do Sul, dOIiliciliâ,..
do

.

e residente na ,Rua' FéQ.
Zacharias Lenzi, 89, ne$':'
ta cidade, fiiho de Fran
cisco' Pinheiro e de Clo
tilde - Vieira Piliheiro.· Elà,
bra.sileira, solteira, do lar,
natural de. Camboriú, nes�
te� . Estado, domicilia4a"�
residente na'· Rua Fco.. Za...

c�arias �enzi, 89,. �e$t�
Cidade; hlha de João Jo:
sé Benevenuti e de Mari�
do Carmo Benevenut:i:.
:Edital 14.369 de' 25:P6.8$
Antonio RomanhUk e H�·
lena Ferreira

.' .'

Ele, - brasileiro . ,solteiro,
operário, natural' de Ant()�
nio Olinto-Paraná, c,loqÚ7
ciliado e residente n� Ru�
João Wiest,· nesta cidade;
filho de J;>emetrio, Roma,..
nhuk, e de Catharina Za.
J/ew�IÜ Romanhuk. 'EI�;
brasileira, solteira, do 'laf,
natural de Corupá, neste
Estado, domiciliada e' re:
sidente na Rua Leno Ni�
coluzzi, 21,. nesta ci4a4�f
filha de Sebastião Ferrei�
ra e Irmgard Ferreira.

..

.

E para que cbegue ao conhe�
cimento de todos, man� Pa8�
sar o �nte edit!ll•. Q,Ue ��
rã p\lblJcado pela Imprens&. e
em cartório, onde sorá�
darIDI& 11 cIiu.

.

......
MARGOT ADBLIA GRU.BBA LBHMANN,. otix::id do Re

gistro Civil do 19 Distrito da Comarca: de JarapÚi Iiliol S· uI,. ßs
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber qúe cOllBÇ!M.== am em

Cartório exibindo ós documentos exigidos pela Ieí, a' fui I de se
habilitarem para casar, es seguintes:

Fazem anos hoje: 29
'

.

Sr. Bzeram Necket, funcioná
rio de "A Comercíal'" e "Cor,
reio do Povo"; Sra. Paula
Wielle; Sra. . Edna, esposa. de
Kurt Heramna, em Rio do Sul'
Sr. L� Prestini; Sra. Têre:·
za Weilter Müller, Sra. ElfrL
da Hoeft, Sra. Tereeínha

'

da
Costa ;T�app, Srl!-. Olga M;éy
er! Sér�lö Paulo Stéphání,
Nilva, filha de João e Maria
Ilene Beckhauser, .......

Fazem anos domingo
Sra. MUda Grubba Meister,
Eunice dos Santos, Sr. Nor,
berto Fiedler, Sr. Donaldo
Scbro�r, em Rio N�gro--PR;
Alna. VlQmte, Milo Kam,
chen, Márcio Luís, filho Adilo
(Rö.semary) Krueger,
Dla l' de julho
SI:' O-';Ülberme Pradí, Sra. As..

.

tnt LIane �chtí1z, Sra. Edel,
f.irâ Gruljfja; 1air M�a!i;t;lr�a . H; Rengel, Jaruslelde
Pereira; .I..aércio Ra.a1thüm e

Mareely �amchem.
DIa 02 de jUlho
Sr. Verner. Walter Krüger, Sr.
Osny MárIO

-

Ayroso, em Rio
do Sul; Sr. Renato Krause
Dra-. Blisabeth' Grubba Rich�
ter, em Jlle; Sr. Célio Gascho,
em Imbituba; Sr. Adelino Bau
mann, Sra. Alvina Karste';
S�bwedler1. Sr. Marco Antô
ruo Meus' dos Santos.
Dia 03 de· Jullao
Sr. �edro.W,inter Sra. Marta .

R,!milda JoeIl(ik Hoertel, �m
Ibmuna; Srà. Ana· habcl Mas_
�as : Scbar<:hark. no Pa-

_ r� Sr. Carlos Chiodini Er•
.

nuOO � .Q1isâtngela·Sie.!
'la -de, Souza. em JJle; Sr. Leo
poldo Bettoni, Sr. Flávio Fis.
c�, Elisa' Lueders. Sra. Zo
rauie Rozza;

, Di� 04 de jallao '

Sra. Wal.trauu rtarbst Zemke.
�argareti Towe. ein Jaragua_
Zlnho; Sueli da Costa. Luiz
Pißter, Fra,ncisco .Papp, �r.
Walter Weller, Silvio César
Fa&UJl(ies. :

Dia PS de jalhe .

! Sr. lldemar -Bar�el,Sra. SílVIa Marquardt Frue
tuoso, Leonor Rcwe, em Oa
ribaldi; Sr. Waldemiro Bliu.
mann Sra. Olinda Meyer Fis-
eher. Felipe Schmitz. .

Dinael Juliano. filho de Lúcio
(Ivone) Macha.do.

Gilberto Gatscher e Bar- filha de Celestes
bara Heiler

-

naia e de Laurar
Ele, brasileiro, solteiro, Valcanaía.

· operário. natural de Mate- Edital 14.362 de 2m.4 06.85
lândia-Paraná, domici-lia- Ivan Carlos Luiz ma io e

do e residente em Barra Edaíse Sasse
do Rio Cerro, neste dis- Ele, brasileiro, � iro,
trito, filho de Francisco auxiliar de escritórío; '. na

Gatscher e de Vasselana tural de São Jerô:rlli.it& o,

Gregoreski Gatscher. Ela. R.io· Grande do Sul, d'-'
brasileira, solteira, borda- ciliado e residente na R_
deíra, natural de Massa- Joínvílle, 2.249, nesta cfí
randuba, neste Estado, do- dade, filho de Bianor Ivan'
miciliada e residente em' Basso e de Nubia Luíz:
.laraguá-Fcquerdo, neste Basso. Ela, brasileira, sol-·
distrito, filha de Alfredo teira, auxiliar de escritó-
Heiler e de Maria Heiler. río, natural de Guarami-
Edital 14.359 de 20.06.85 rim, neste Estado, domi-:
Arceno Vteíra e Josete ciliada e residente na 'Rua:
t'auly Joínville: 2.249, nesta ci-:
Ele, brasileiro, solteiro, dade, filha' de Lothar Sas-:
operário , natural de Mas- se e de Érica Maier Sasse ..
saranduba, neste Estado, Edital, 14.363 de 24.06.85;
domiciliado é residente Edson Müller Píckler e

em Vila Lenzt, neste dís- Marcía Dolores Maba
. tríto, filho de Nestor Ró- Ele, brasileiro, solteíro.,
sa Vieira e de Bernardi- corretor de imóveis, na-

na Machado Vieira. Ela, tund de Criciúma. neste
brasileira .. solteira, ope- Estado, domiciliad'o e re

rária,:""natural de Toledo- sidente:na Rua João Gra.. ,
Paraná, domiciliada e re- miche, 1,472, em São Ji:r�
sidente na Rua Joaquim sé, neste �ado, filho de'"
Francisco de. Paula, b3, Osmar Pickle:r e de Gre;:.,
'nesta çidade, filha de Jo- milde Müller Pickler. Ela,
sé Adolpho Pauly e de Lú- brasileira·, soltéha, indus-
cia Petry Pauly. . triAria, natural' de Jara-·
Edital 14.360 de 20.06.85 guá do Sul, domicßiada' re
Cópia recebida do cartó- residente na Rua José'EÍn�-
rio de Benedito Novo; mendoerfer, 1792, nestir!
neste Estado. cidade, filha de Waldenmrt
Ivanlldo Paulo Krause e Maba e de Ketha Vie;-
Blenita Tomasoni· brantz Maba.
Ele, brasileiro, solteiro, Edital 14.364 de 24.06:85'
industriário, natural de Ja- Cópia recebida do caitó
raguá do Sul, domiciliado rio de Massaranduba, nes
e residente na Rua Gui- te Estado.
lherme Weege, 239, nes- 'Sebastião Besen e Elisa-

.

ta cidade, filho de Hel- beth Pereira
muth Krause e de Clara Ele. brasileiro solteiro,
Anna Lan�e Krause. Ela,' eletrecista, natural de
bra!)ileiia, solteira, auxili- Massaranduba, neste Es-'
ar de escritório, na!:ural tado, domiciliado e resi
'de Benedito Novo,. I'leste dente nesta cidade-; fiUio
Estado, .

domiciliada e re- de Elias Besen e' de. Mariw
siente na Rua Clemens Besen. Ela, brasiTt!ÍJ1a, sol
Kretzschmar, 626, em Be- teira, encarregada (t"(ryst1l1l
'nedito Novo, neste Esta- ra,-natural de Massaram
do, filha de Rudibert To- duba, neste Esti,ido, áOIiIii
masoni e <;Ie Anita Toma- ciliada - e residente eIm

soni. Massaranduba, neste Est'ID
Edital 14.361 de 21.06.85 do, filha de Hercilio �
Cópia recebida do Ctutó- reira e Adelia Godres Pe
rio de Boa Vista, Joinvil
Ie, neste Estado.
Almiro Signorelll e Os
valdina Valcanala
Ele, brasileiro, solteiro,
industriário, . natural de

·

Luis Alves, neste Estado,
domiciliado e residente
nesta cidade, filho de A

l!�ixo SignoreUi � e Ber
ta Signorelli. Ela, bnisi
leira, solteira, costureira.,

· natural de GuaramiriJil,
e residente em Boa Vis.
ta; JoinVille, neste Estado,

N AS.CIMENTOS
Dia 06 de junbo
Catiani Louize, filha de Luiz
(Odete) Lennert.
Dia 09 de jwihó
Edgar Jaime, filho de Edgar
(Isolde) Zilzs.
Dia 10 de junho
Luís Carlos., filho Arenor (E_
lenise) Wendorff. ,

Dia U de Junho
'R.afk�. filho <kI :João (Ma.
Le!ontina) da Silva. Sérgio
Bento, filbo João (DeQohia)
Peixe. Adriana, filha Osnir
(Helena) Gonçalves; Caroline,
filha de Lio (Ivone) Tifow.
Dia 15 de junho
Nairton, filho Nélson' (Edith)
Rassweiler. 'Diego çarlos, fi·
lho de Iaime (.Al1a)Negberbon.

.
DIa 16 de junho
Gilberto Pedro. filho Pedro
(Laurita) Puriker.
DIa 17 de ....0
Ricardo. filbo Mattis (Giese
la) Iensen. JaqueUne. filha de
Valdir (Valéria) BebJing. Os
mair. filho Osmar (A�ma)
Carl.

.

DIa 18 de JuaIIo
..... '1Ubo- Otatil (lar

Feira.

Edital. 14.365 d� 24.06.85.
Cópia recebida do cartó
rio de Guaramirim, neste:
Estado.
Sidnei Garcia Filho e 1-
andra _de. Fátim@. Ri�oldl;
Ele, brasileiro, solteiro,

.
técnico em contabilidade,
natural de Jaraguá do Sul,
neste Estado, domiciliádo
na Rua Guilherme Weege
444, pesta cidade, . filho
de Sidnei Garcia e de .Dir·

bel)Alegre. Vanderleia Cristi
ane,. filba Ronaldo (Guisela)
Neumann. Rafael Rodrigo. n..

lho de João Carlos (Nilza» da
Silva. João Carlos, filho De:
jair (LucitUia)· Flôres. Jaqueli·
neo filha Enedi (Marly) Ma
lakL .... iaJ·
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._,

Jaraguá tio Sul _ Semana de 29.06. a 05 de julho de 1985. pAGINA 05
-

Habitação: pesquisa
deficiências

.A pesquisa habitacional
que' objetiva detectar o

déficit de moradias exis
tente em Jaraguá do Sul,
patrocinada pela Associ
ação Comercial. e Ifidus
tríal, obreve 31 respostas
dos maís de 180 questio
nários remetidos - às em

presas associadas. Apesar
da mesma abranger: so
mente 31 empresas, os nú
meros, já são bastantes
interessantes: 869' empre
;gados _ dessas empresas
não possuem casa própri-·
a, 230 têm terreno pró
prio no perímetro urbano,
519 têm renda até três
salários mínimos, 290 ga
nham acima de três salá
rios, 121 têm Iamílías até
quatro pessoas, lO, têm fa-

--SINDICATO' rlos' tRABA.L.H,ADORES NAS
INDÚSTRIAS D� CONStRUÇÄO E DO
MOBlLlÁRIO DE�ARAGUÁ 00 SUL

EDITAL .DE CONVÖCAÇÁO _

ASSEMBLl!IA GERAL ORDINÁRIA' j

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
da Construção e do Mobiliário de Jaraguá do
Sul, Guaramírím, Coupá e Schroeder, convoca

todos os seus associados, para a Assembléia Ge
ral Ordínáría, que 'fará realizar no dia 30 de [u
nho de 1985, às 9 horas em primeira convocação,
ou' às 9:'3(jhoras em segunda convocação, em sua
sede social, na Rua Presidente Epitácio Pessoa,
345, na cidade de Jaraguá do Sul, para delibera
rem sobre a seguinte ordem do dia:
1 - Leitura, discussão e votação por escrutinio

'.secreto do relatório da Diretoria, balanço. geral,
, tudo referente ô exercícío de 1984, juntamente.

com o parecer do Conselho Fiscal.
Jaraguá do Sul, 26 de junho de 1985.

CLEMÉNTE 'MANNES-Presidente

aponta

mílías com Cinco ou seis
pessoas e 35 têm maís de
sete pessoas na família.
A Associação vai desen

volver novo trabalho no

sentido de obter mais res

postas, pois somente des
ta forma poderá dar con-'

, tínuídads aos estudos, [un
ta com. outras entidades
do município, buscando
soluções para o problema
habita;cional em Jara-.guá
do Sul, que é grave. A A
CI,JS vai, também. con

vídar o díretor-presídente
do Sistema Codesc, Car
los Passoni Júnior, para
.uma palestra, no próximo
encontro de empresários,
no final de julho ou ini
cio de agosto.

Festa da Cachaça em Luiz Alves
Ö prefeito de Luiz Al

ves, José Alberto Simão,
acompanhado do deputa
do Amilcar Gazaniga, con
vídou o governador Espe
rídíão Amin. pera presidir
a abertura da ,2a Festa Na�'
cional da, Cachaça, é! ser

realizada no mumcipio.
nos dias 1.9, 20 e 21 de ju
lho e que deverá contar
com fi presença de mais
de 50 mil pessoas, segun
do acredita o própriQ. pre
feito. A átraçã0 principal
da festa :será a cachaça
obtida da bánqna, que
t� o meSl\Il0 sábor de

um conhaque e é fabrica
da em LUIZ Alves há, mais
de 7 anos ..
Nos três dias da festa,

garante o prefeito, "será
distribuída' cachaça gra
tuitamente a todos os vi
sitantes etravés de barris

.

instalados em vários pon
tos da cidade". Os preços
dos produtos, que inclu
em a "pinga nova e a

pinga velha", variam de
Cr$ 1 mil a Cr$ 6 mil o
litro. Paralelamente li fes
ta, sérá realizada a 2a
Feira Agroindustrial.

SPEZIA &; elA. LTOA.
Serraria e Serviços de Trator

Madeiras' para construção e, serviços de trator
com profissionais' altamente especializados .

. Rua João Januárto Ayroso, 740 ,_ Ja.ràguá Es

querdo ......Forte1:2-0215. _ ã'raguá do Sul _ se.

Notícias de . Massaranduba
gento Ivaldo da

-

Costa,
Vice-Presidente Prof. Pau�
lo Ramos, 10 secretário Al
mir Trevísení, 20 secr. Léo
Molczulski, 10 Tesoureiro
Ivo Bauer e 20 Tesoureiro

Ruy Krehnke. Neste sába
do, dia 20, durante reuni

ão, serão escolhidos os

demals membros da díre

tonas.como o coordenador
da CME e assessores téc-

PREFEITURA 'CONSTRÓI ATIVADA CME DE
PONTE MASSARANDUBA

Estão bastante adianta- Com ii presença' do pre-
dos os trabalhos de cons- feito Zeferino Kuklinski,
trução da nova ponte so- do diretor do Departamen
bre o Rio' Campinha,na '10- to de Educação, Cultura
calidade de Braço-Campi- e. Espones Sebastião .Ior
nha, ínterior de Massaren- ge Cúrcio, além de des
duba, em convênio com a portistas, foi eleita e em

Secretaria dos Transpor- possada sábado, dia 27, a
tes e Obras. A ponte, de primeira diretoria da Co-
12 metros de comprimen- missão Municipal de Es
to. está sendo construída portes-CrvIE, de Masseran-:
em concreto armado e vi- duba, criada pela Lei. na
rá substituír uma antiga, 220/85. A CME foi cria
de madeira, que apresen- da para incentivar e pro
tava perigo na época da .mover a prática esporti
safra do arroz, quando va no município, além de

por ali transitavam camí- . aglutinar a juventude pa
nhões de grande porte. .

ra a prática desportiva.
NOVA INDÚSTRIA NO A primeira diretoria é

MLNICIpIO composta dos seguintes
O incentivo à fixação de membros: Presidente Sar

novas indústrias no muni- t':_---�----_---�----:-----�
cípío é meta da admmís-

À PE D I D O

fração Zeferino Kuklins- J OO'OS Sesianos. d e. S_alãoki, para o eproveítamen- t-l
to da mão-de-obra exis- Sabemos o quanto represénta. "o Serviço So-

tente. Para tanto, o go-
cial da Indústria, nosso Sesi, ne -desenvolvimento

vemo munícípal 'Vem dan- do esporte amador de Jaraguä do Sul. O estímu-
do o apoio, inclusive está lo vindo da instituição é inegável, mas não jus...

em fase de conclusão os titica um certo relaxo causado. pelo assoberba-

trabalhos de preparaçãojl mento de tarefas a que se propôs o SesrJaragua-
do terreno onde será ,'i

ense.. '

,. .

-

,

construída a Incomax-In-P Referimo-nos aos recém-encerrados ',,'�ttg� --, f
'c

• Sesianos de Salão, dedicados exclusívamenta as. i

du�tria e omércío de Ma-�
J "'-h' i

qumas Llda., que atuará� modalidades esportivas de mesa! éÍ que,. 01.1ye a. I'
no ramo de metalurgia e separação os demals esportes de salão, era dese- I
fundição A será localiza- jável que ao menos a organização fosse eficiente. j'
da nas margens' da Rodo- não sedeteríorando a ponto" de reservar ao cam- 1
via Guilhermo :

Jensen ,
peão geral da competição um troféu depropor-

km 13, com previsão para ções inferiores à importância do evento, que afi-

ocupação inicial de 250 nal reuniu mais de uma centena de atletas repre-
trabalhadores. sentantes de uma dezena de indústrias do parque

[araguaense, .,'. ':
RECONSTRUÇÃO DA Sabemos que a premiação <3. antes de tudo;

AROUIBANCADA um simbolismo, e que seu objetivo' principal
Foram iniciados os tra- 'incentivo a que. se busque o '. aperi�içoam�nt�

balhos de recuperação das pessoal e, coletivo através do esporte. Mas não a-

ärqulbencadas e posten- chames coerente e nem mesmo justo, que se des-
ormente das demals de- tine ao campeão da competição um troféu poucos
pendências do Estádio mtlímetros maior do que uma garrafa de laranjl-
Municipal "Erich Rode", nh� (sem qualquer demérito ao popular retnge-
de Massaranduba, 'obra rante], desconsiderando-se o porte das medalhas.
que conta com o .apoío do Afinal, sendo Jaraguà considerado 'o terceiro
Governo do Estado .atra- parque ínustrlal do Estado e, tratande-se de uma
vés da Secretaria de Cul- olimpíada a nível municipal,' congregando as
tura, Esporte e Turtsmo. prfncípaís indústrias de Ja,aguá, que sempre
As arquibancadas serão prestigiaram as promoções do Sesi e� esta por sí
pré-moldadas, de concré- não soube por'beneméritos prôpríos valorizar ma-
to, havendo ainda no 10- ls uma vez o esporte amador é a grande :partid..

cal uma plataforma, onde pação das indústrias jaraguaenses..
.

.funcionará um bar e os Célio Alberto Eisenhut _ Presidente da Associa-
sanitários. Atualmente es- '. ção Recrestíva Weg (ARWEG} _ Campeã geral
tá sendo' Jeito o estaques- dos Jogos Sesianos de Salãp das

_

modalidades
mento para o reforço da. masculina e feminina.
nova .estrutura,. haja vis- Aos atletas, coordenadores e torcedórés' d�ta que as arquibancadas Grupo Weg, meus parabéns por mais esta COD-
anteriores eram de madei-

quista.
ta.

nicos.

O coordenador p�esta
rá serviço em período in

tegral a CME,' sendo re

munerado pela' Pref�i.tura.
Os assessores técnicos' re
ceberão gratificações por

_

serviços prestados ao' ór-
'

gã(), em ocasii?es, especi
ais.

JARDIM SÃO LUIZ

Conheça os nossos planos de pagamento e compre o s,eu lote no

JARDIM SÃO' LUIZ a sua opçao de morar bem.

Empreend. Imobiliários
Marcatto Ltda.

Creci 093 - 11 � Região
Av. Mal. Deodoro, i.179 - Fones 72-1136 e 72-1411 - ]araguá do Sul - se.

____lá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina
prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Secretaria de Finanças
Divisão de Contabilldade

lIALANC:eTE FINANCEIRO REFERENTE O MjjS "DE '

M A IODE 1985.

RECEITA - nTULOS Até o mês Arrecadação TOTAL-
, Anterior no mês

,

Receita Orçamentárla
Receitas Correntes
Receita tributária
Receita patrimonial
Receita índustríal
Transferências correntes
Outras. receitas correntes

Receitas de Capital
Transferências de Capital

S O'M A S .' .••..•••.•••.•..•••Cr$

743.173.733 20'0'.480'.0'0'6 . 943.653.739
554.315.186 20'1.283.622 755.598.30'8,

1.160'.0'0'0' 480'.0'0'0' 1.640'.0'0'0'
3.673.560'.612 L130.877.976 4;80'4.'438.488

98.0'20'.20'0' 31.817.159 129.837.359

487.278.40'9 121.70'8.926 60'8.987.335

5.557.508.040 1.686.647.689 7.244,155.729

80'5.564.595 40'6.761.145 1.212.325.740'
186.956.755 61.0'12.750' 247.969.50'5

992.521.350 467.713.895 1.460.295.245
..r/..

Receitas Extraorçamentária
.

Contas empenhadas a pagar
Depósitos de diversas origens

SOMAS, .' •••••'.' • o, ••••••••••• Cr$
Saldo do mês anterior
Disponível
Caixa
Bancos - disponível
Bancos - vinculado

Realizável
Celesc SA - C/TlP
Câmara '- c/suprimentos
Aplicações financeiras

13.595.0'37 . 6.496.784
6.678.935.80'4 1.283.30'7.0'0'0'
238.345.0'91 246.840'.834

20'.0'91.821
7.962.242,80'4
485.185.925

80'.593.0'85
4.253.356

1.159.622.00'0'

9.711.988.991
18.416.439.965

62.656.0'83
3.515.481

....:..x-

17.937.0'0'2
737.875

1.159.622.0'0'0'

SOMAS
T'OTAL

.'Ó ••••••••••••••••••Cr$ •• 6 997.047.496 2.714.941;495
.••••••••••••••••••.••Cr$ 13547.076.886 4.869.363.079

,

I

I'

Despesa Orçamentária
Câmara de Vereadores 14.262.125 24.286.787 98.548.912
Gabinete do Prefeito 85.0'35.258 47.373.185 132.40'8..443

. Secretaria de Admínístração 324.123.556 119.914.457 444.638.013
Secretaria de Finanças 115.815.20'3 23.970';0'0'0' 139.78520'3 .

\
Secretaria do Bem Estar Social 71.117.921 24.979.536 96.0'97,157
Secretaria Educ. Cult. Esp. e Tut. 338.145.456 197.970'.284 536.715,7:40'
Secretaria de Obras e Viação 1.90'7.237.0'58 818.718.999 2.725.956.0'57
Secret. de Plan. e Servo Públicos 941.558.595 566.30'1 ;971 1.50'7.860'.566

SO�AS •.• � ••••.••.•••••••••Cr$·.a.858�495.172 1.823.515.219 5.682.010.391

Despesa Extraorçamentária
Despesa de meses anteriores 50'0'.935.538 215.852.763 716.788.30'1
Depósitos de diversas origens 183.962.470' . 59.490.356 243.452.826
Restos a pagar de 1984 435.426.531 _x_x 435.426.531

SOMAS · ......
"

.....•.•...•..Cr$ 1.120.324.539 275.343.119 1.395.661.658

Saldo para o mês seguinte
Disponlvel
Caixa: 19.0'91.547 9.443.932 28.535.479
Bancos -' disponível 6.90'4.340'.511 334.177.479 7.238.517.990'
Bancos, - vinculado ,447.244.227 44.210'.133 491.454.360'

Realizável
Celesc SA - C/TlP ,. .. ' ou. ....

1

'* •• ::::: 33.70'5.534 53.974:548 87.680'.0'82
Câmara .. C/Suprímentos 4.253.356 1.45'1.0'88 5.70'4.444
Aplicações financeiras 1.159.622.0'0'0' 2327.247.561 3.4.86.869.561

SOMAS' • 'o !t ••••••••••••••••• -.Cr$ 8568.257.175 2.770.504.741 11.338.161.916
TOTAL .. _. ..................C, 1"$ 13.547.076.886 4.869.363.079

'

18.416.439.965

rJb/ Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 31 de 'maio de 1985.
DURVAL VASEL IVO KONELL RENATO JOSÉ BORTOLINI
Prefeito Municipal Secr. d� Finanças CRC SC n9 5.40'0

Técnico em Contabilidade

Dastil
.

Máquinas Ltda.
ADuncie "qui e tenha
retorno earantido
Anúncio não é

despesa, é
. investimentoEquipamentos para fábrica de doces e frutas,

chapas de copre, fundição de alumínio e bronze.

Rua Joinville, 433 - Fone 72-1564
·

Jaraguá do Sul _ SC

CORREIO DO POVO

Fone - ·72-0091
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SINDICATO DAS I�I)ÚSTRIAS DA' CONSTRU
CÄO E DO MOBILIARIO DE JARAGUÁ do SUL

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCACÃO

O Presidente da entidade sUPra convoca os

associados deste Sindicato Dara reunirem-se em

Assembléia Geral' Extraordinária, às 16:0'0' horas
do dia 0'8 de iulho de 1985. na sede social. N fim
de deliberar sobre a seQuinte ORDEM DO DIA
0'1 - Leitura e discussão da PrODosta do Sindi
cato Profissional nara renovacão da Convencão
Coletiva de Trabalho a viQorar a Dartir eie IV

de aQosto de 1985: ,.

0'2 - DeleQacão de nôderes à Diretoria deste Sin-
.

dicato Dara, neQociar com o Sindicato Profissio
nal os termos finais da� mencionada Convencão
Coletiva de Trabalho .

Não havendo. a hora acima mencionada, nú
. mero leQal de associados Dresentes Dara instala--

-----------:--�---------- cão da AGE em Primeira convocacão, a mesma

realizar-se-á às 17:0'0' horas na mesma data e 10-
cal..com a Dresenca de no mínimo 1/3 de associa
dos auites e em condicões de votar,

Jarar!uá do Sul. 20' de' iunho de 1985
JOSÉ CARLOS NEVES-Presidente

NOTA: Considerando' aue a· Convencão Coleii
_

I Máq�inas de escrever Facit-Olh'etti, Calculado�as Faelt, 'va de Trabalho obrii!a todas as indústrias da

Sharn e Dismac, Móveis Estil e Imalasa, MóveiS de aço construcão e do mob. sediadas em Jaraguá do SU;l.
, I' &ão também convidadas as firmas d<? .ramo não
I Mojiano e Pandin. Assistência técllica e equipe de ven-

'lssociadas a este ?indica�o. Dara Dartlcma.r.em qa
I de<lores. Consulte-nos! discussão da materia obleto da AssembleIa Gé-

I Filial: Rua Preso Epitácio Pessoa 723 - Fone 72-1398, ral Extraordinária. '

i em Jaraguá e Matriz oa Av. b. Pedro II, n9 166 -I�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��I1 '.

São Bento do. Sul - SC. �

FOto LOBs' 1:-

�r�����!AN2�TO!�����S IRua -Guilherme Weege, 34 _ 1° andar '

"} ... Fone ,2.,25ÖO _ Jaraguá do Sul _ SC. ,

,

a vendaJaraguá. perde o Dr. O t 8 a

.. Jaraguá do Sul perdeu terça-feira, dia 25, a
figura humana carismática do Dr. Alexander O�
sa, médico que por 26 anos clinicou na cidade"

.

fazendo da profissão um verdadeiro sacerdócio.
O seu desenlace da vida terrena aconteceu 11 1h
25min, no Hospital São José, deixando enlutados
a esposa D. Ruth Jahnke Otsa e os filhos Bettí
na, Martina e Werner, ambos solteiros. Desapa
'receu o Dr. Otsa aos 60' anós de idade, sendo o

corpo sepultado na mesma data no jazigo da fa
mília, no Cemitério Municipal, onde seus amigos,
familiares e clientes prestaram-lhe a última ho-
menagem. \

Nascido na Estônia, aos 19.0'8.1924, partící
pou da 2a Guerra Mundial como integrante da .

Marinha alemã, a bordo de submarino. Chegou.'
ao Brasil (Rio de Janeiro) em 1953 e depois trans
feriu-se para IÜo do Sul, em 1957, chegando a

Jaraguá do Sul em janeiro de 1959, onde perma
neceu até então, prestando 9S seus inestimáveis
conhecimentos da ciência como médico, profis
são que desempenhou com raro zelo e brilhan-
tismo.

.

Jaraguá do Sul está empobrecida com a perda
de um valoroso cidadão, prestativo e abnegado,

. que o povo aprendeu a conhecer e amar. Hoje'
no seio dos anjos do céu, o Dr. Otsa continua a

zelar por aqueles que tanto se dedicou, na vida
'profissional, social e comunitária.

AUGUSTO SYLVIO PRODOHL
Outra flgura proeminente desapareceu do!

nosso convívio. Vítima de pertinaz moléstia, Ia- I
leceu às 4: horas de quarta-feira, dia 26, o soció-j
logo, professor, jornalista e historiador Augusto i,.

Sylvío Prodöhl, aos 69 anos. O sepultamento deu-I
se na manhã de quinta-feira, no Cemitério Muni- !
cipal. Na próxima edição' o "Correio do

povo"!fará o necrológio daquele que foi, dentre outras,
'o diretor de redação deste semanário.

.

Agradecimento, e Convite para Culto

- A Família Enlutada do sempre saudoso

DR. ALEXANDER OTSA

táxi, Ford Corcel II, ano, 83,
com ponto ao lado do Bra

pelo telefone 72-2790, após

agradece sensíbilizada aos médicos que o assís
tiram, ao Corpo de Bombeiros e Líons Clube Cen-'
tro pela homenagem prestada, além do Coral E
vangélico, Pastor Lohmann e aos que enviaram
'coroas, flores, mensagens e acompanharam o fé
retro, dirigindo-nos palavras de consolo.

, Outrossim, convida a todos para o culto em
sua memória" a ser realizado na Igreja Evangé
lica Centro, domingo,. dia 30' de junho, às 8 horas.

Jaraguá cj.o Sul. 27 de junho de 19â5.

COMUNICA-ÇÃO DE FALECIMENTO

Com pesar, a ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE
JARAGUÁ DO SUL, comunica o falecimento de
seu mais antigo membro ainda em atividades,
Dr. Alexander Otsa, com mais de 25 anos de ser

viços _prestados à comunidade. Outrossim, con�
vida colegé!s, amigos e pacientes, para o culto de
sétimo dia, a realizar-se' domIngo, dia 30' de Ju
nho de 1985, às 8 horas, na Igreja Evangélica
Luterana, Centro.

,NO de canário encerra-se

domingo,
neste domingo, no Parque Agropecuário,
ão Regional de Canários de Cor e Porte,

Jaraguaense de Canaricultura e .Orní

a dia 22, com a presença de autoridades,
SJCO e convidados. Neste sábado' e do

'posição estará aberta à visitação pública,
horas, sem cobrança de ingresso. o

da abertura, o Dr. José Fernandes Neves,
lis, fez o julgamento .dos 250' canários

o, de dez criadores associados, no tocante

e, cujos resultados são: 1.Nébon Barg, 2.

ski, 3.Orlando Spézia, 4.Alibert Ewald,
tprecht, 6.Valcir Cimardi, 7. Ivo Pradi,
ollí, 9.Rolf Dams e 10'.Artur R. Ortmann.

ipação do público está sendo considerada
além dos canários, estão à, venda e em

ores e plantas ornamentais, aquários, aves

de vários países, pombos, coelhos, fai

sões" outras.

AS" O' novos juiz 8 promotor
rrencia das férias dos juízes e prometo
das la e 2a Varas da Comarca de Jaragué
s juiz e promotor vão a-ssumir, como subs
rtir do dia 19 de julho. O juiz substituto
ogério Mariano do Nascimento e o pro-
ítuto, o Dr. Antônio Carlos Brasil Pinte,
a de membros do Ministério Público, em
día 14 de junho, do qual fazem parte tarn- .

enses Drs. Victor Emmendorfer Filho e

to Grubba.
o lado, na sessão do tribunal do júri ha-
o réu Luiz Nícolíni, foi absolvido por 5 a 2.
egativa de autoria apresentada pela defe
a pela maioria os membros elo corpo de

COMUNICADO
A Diretoria do 'Grêmlo Esportivo Juventus

solicita dos associados o especial obséquio de en-
.

tregar ao Sr. Ambrósio Nass, cobrador 40 cluber
uma foto tamanho 2x2 ou 3x4, a fim de que a'

secretaria providencie çom a máxima urgên
cia a entrega da CARTEIRA SOCIAL. Alerta

"

a

Diretoria que em hipótese alguma o associado

,participará de promoções do ,clube sem apr�sén-
tar a carteÍra social na portaria. . '.

Antecipadamente agradécem,os
. ,.Cláudio .Ollnger Vieira . ., PIeside.ute.

------------------------�

EDITAL
MüLLER GRUBBA, Tabeliã

Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
do Sul, Estado de S. C�tarina, na forma, da

her a todos quantos este 'edital virem que
este Cart6t:io para protestos os títulos contra:
oU, Estrada Pedra de Amolar, sn, Co
aldo Luiz Bregochi, Rua Leno Nico

nesta _ Alfredo Schiocket, Av. Mal.
247, nesta "- Elmo Mathias, Rio Cerro
ta _ Helmuth Gard�Iim, Rua Pres� Bpi
a, ac. Metal. João \"'lest SA, nesta _

JKWitschal Rocha, Rua J()�nvme, lateral
680 Cesar Dominoni, Estrada Felipe
sn, Corupá _ João Orávio da Silva Fi
ada Roseira, nesta _ Luizfnho Odoriz
Itapocuzinho, sn, nesta _ Norberto

, trada Rio da Luz, sn, nesta _ Norberto
t, Estrada Rio Cérro, km 10, nesta _

atia Feltrin, Rua João Januário Ai1roso,
- Rosemary Pedri, nesta' _ Wladislau
e Cia Ltda, Rua Senhor do Bom Fim,

o os ditos devedores não foram encontrados

d
aram a aceitar a devida intimação, faz por
o prese!lte edital pina que os meSmOS com

le/e C�t6rio, .na. Rua Artur ��ller, 78, �oa fim de lIqmdar o seu debIto ou entao

po� que o não faz, sob pena de serem os referi
p otestados na forma da lei etc

n:�ar:f�á 'do SU(27 de_' jU�hO de-19·S5.
Pr

a iiIle.. Grubba - Tabeliã de Notas e .

°testos de Títulos da Comarc� de J.d'a
-

Sul'

P�DB_PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁ
TICO BRASILEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO

Nos Termos da legislação em vigor, ficam
convocados, por este Edital, todos os eleitores fi

líados ao Partido do Mo-vimento Democrático'
Brasileiro - PMDB - neste Município, para a:

CONVENÇÃO MUNICIPAL que será realizada
. no dia .7 de julho de 1985, com início às nove

(9)horas e encerramento às dezessete (17) horas,
na Rua Reínoldo Rau, 299 - 2C! andar. sala 4, nes
ta cidade, com a seguinte
ORDEM DO DIA

a) Eleição, por voto direto e secreto, do Dire
tório Municipal, que será constituído de 45 mem

bros e de 15 Suplentes;
b) Eleição, por voto direto e secreto, de 0'6 De

legados e respectivos Suplentes à Convenção Re.
o ,gional;

.

I c) Eleição, por voto direto, da Comissão Execu
tiva' e seus Suplentes, pelo Diretório Municipal

: eleito.
.

.

I Dr. ALTEVIR ANTONIO FOGAÇA JUNIOR

I Presidente do PMDB

Imob. MO.rada
Sol Lida.

de

SENHOR

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 72 - Fone 72-1250
CRECI N9 140-J 11 � Região

. �

V E r'LD E .

_ Um terreno com 60'0' m2, 'com casa de alvenarír
em cima, na Ilha da Pízueíra.

_ Uma casa em alvenaria com 120' m2 na Rua Ri
chardt Piske.

_ Um terreno com 864m2 (Próximo ao salão Bo
. Botaíozo na Barra do Rio Cerro).

_ Um terreno com 55üm2 com casa mista na RUê
Padre Alberto Jacobs (ótimo nonto comercial)

_ Um terreno com 450' m2 no centro de Itaiubs
.

beira mar.
'

_ Um terreno com 9O'9m2. com uma casa de alve-'
naría com 123,77m2 perto da 'Arweg na V.Lalau

_ Um terreno com 23.75O'm2 com casa mís.a. Das

tasem. lazoa de Deixe. em Ribeirão Molha, Ó
timo Dara chácara.

" .

_ Um terreno com 3üüm2 no Jardim FLANBOlNT.
Ponta do Jaaues - Picarras.

_ Troca-se casa em S.Bento, Dor outra em lata
Quá, contendo 114m2, contendo ter. 450' m2

_ TEirreno com lü.Oüüm2, nas Dfoximidades dE
Vila Lenzi. '

i NECESSITA PARA VENDA: Casas e Tenenos..

Blandenburg &Cia
Fábrica de vinagre e comércio de álcool à granel.

Prefira sempre "Vinagre Bra:adenburg".

.Rua Joinville, nC! 1.255 - Fone 72-0'239

,Jaraguá c;lo Sul _ SC.

" O SAMAE euer atendê-lo da melhor, forma
nosslvel. dentro de nossas nossibilidades. O nos-

, so obieuvo é aue nunca talte aoua em sua resi
dência. mas as vezes acontecem ímnrevístos os

jauais não nodemos evitar tais como: romnímen
to de um filtro. falta de enerzía elétrica na rede
aue serve a nóssa Estacão- de Tratamento de A
Qua fETA\. romnímento na rede de abastecímen
-to de ázua. limpeza dos reservatórios. manuten-

. 'cão periódica na ETA. alzum defeito no naíner
elétrico das moto-bombas. enchentes aue nretu
.íicam a nossa cantacão de água no Rio Itanocu.
vazamento das adutoras aue abastecem os reser
vatórios, troca de diâmetro de tubulacão ou àÚ.âri.�
do a Prefeitura Municipal está fazendo terranla-:
zem em determinada rua. Alsuns desses nroble-.
mas oermítem a comunicação de corte de água'.'
outros não como Dor exemplo: vazamento na re

de de abastecimento de água. sendo aue não há
como avisar Dois são ímorevísíveís e .a cualouer
momento somos obrízados a fechar a rede uara

efetuar o devido conserto aue uode demorar al-
2umas

.

horas. .

Portanto. zostaríemos aue cada usuário .íns-
talasse em sua residência uma caixa d'água. Se

,

á tem, verifiaue !'Ie é suficiente nara o consumo
das nessoas aue mcram na casa. Por exemplo. se.

moram na casa 5 pessoas multinlioue ôrcínco) nor
150' litros aue é a média de litros aue uma oesso
a pode zastar- durante o neríodo de 1 dia. O ré
rultado será igual a 750' litros aue seria a caixa
d'ázua ideal nara uma casa onde residem normal
mente 5 nesoas, Se não for nossivel instalar ü
ma caixa d'ásua de 750' litros, ínstale uma menor

nelo menos nara ter uma reserva na residência
Äoueles usuários aue iá nossuem caixa d'

água observamos a necessidade de efetuarem uma

límoeza neriódica na mesma de. nelo menos ume

vez ao ano. (Jarantindo- assim a notabilidade de
ázua aue consomem.
f

Queremos deixar claro aue o SAMAE não e�

tá obrigando ao usuário a colocar caixa d'áeua
Nosso obietivo é acenas de orientar e esclarecer,
de forma cue. num ínterromnímento ímnrevísto
no sistema de abastecimento de áeua o usuário
não se ache em situacão difícil com a Inesnerade
da falta de água.

Miromaq Equipamentos
Escritório Ltda.

FRANCISCO RODRIGUE�
Diretor Interino' do SAMAE

pl

Brindes na reyelação de st'l,lS filmes

Você escolhe: blusão de nylon, bolsa térmica,

máquinas Jiotográficas, ,luvas Oll posters.
.

Só o LOSS que dá presentes.
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o L e i to r ==�Escrevenldade. Tem prestado .,

bons servícos.
Paralelamente este ca

sal construiu sobretudo u

, 10-RUDIBERT E BERTHA dio das maouínas. há ma- ma família muito estima-
SCHMELZER ís três armazéns. O terre- da: teve, os sezuíntes fJ-

. Ele -

uaseeu em Massarau- no também nassou de um -lhos: Mírlan, casada com

duba-aos 22.6.31 e Ela am nara 17 móraos. Na éDO- José Hamilton Mattezzol
Jarafluá do Sul. em 12.12. ca da safra saem nara to- Ií: Rudllson; solteíro: E-
1931. fIlba do sr. Leonel- ra, até três caminhões se- dílamar, casada com Cláu
do Fiedler. comerciante de manais. O bom comece dio Finta: Neiva. solteira:
810 Joio. Ele foi balconis- tem bom funcionamento. Elemar. . casado com EU
la em Jarafluá e moiorrs- Em 1984 o Sr. Honório zabeth Denim e Maríste-I
ta no Waldemar Gumz. Tomelin comnrou a narte ia, solteira. Ao Sr. Rudí.
Em 1950 serviu o Exerci- de Waldemar Gumz. Es- como é conhecido. Cl co

to no RIo de Janeiro e Dera-se uma canacidade munidade deve muitos ía
auando voltou continuou maior. veres nessoaís. moraís e

aaut.
-

. No comércio. o Sr. RQ- esnírítuaís. Semure amíco
Em 1953 comprou ali di sempre esteve ao lado de todos e companheiro

onde mora, do' Alberto dos plantadores. oíerecen- de luta de todas as horas.
Bortol1ril. .A fertaria na- do boas condicões de mer- {No nróxímo canitulo: A
'rou 1020 e a tafona contí- cado. Concorreu também Emnresa Gumz ou Firma
DUOU DOr 10 anos. Em 19 nara vereador nela comu- (lo Gumz"].
54. atendendo as necessí-

,

dades dos COlOROS. m0!1-
tou. Jem - companhia dia

, Waldemar. o primeiro en
venho de arroz. As nrí

! melras máaulnas descasca
ViUll 1.000 sacos nor ano:
mals tarde trocou por ou

,

tras de 15 mil sacos Dor
: ano e hole.' 50 mil sacos
t.

DOr ano. No eomeco ha
via um prédio só. nara
tudo. Hole. ·além do nré-

"Os Herdeiros da Duquesa"

ce FRIGORíFICO G U M Z S. A.

ANO 40
1945 1985

PRODUZINDO ALIMENTOS COM QUALIDADE E
HIGIENE, . COM INsrnçAO FEDERAL SOB gº825
FRIGORIFICO-SUPERMERCADO-FABRICA .. RAÇOES

oBANCOTOTAL.

ZBEse �
.

i
I

T R A D I c x O
.

"Leio. muito.escuto muito. rádio. e assisto relativamente
a televisão, mas quando nesta semana lendo a

- ediçlo
nO 3.339, do. "Correio do Povo", em sua data de 25 .a

31 de maio, na página nO 03, me deparei com o título,
que me chamou muita atenção: A FESTA DO EsPt�
RITO SANTO DO BAEPENDl. Lí e reli, várias vezes, e

cada vez que lia e- relia, mais me despertou a atenção.
Primeiro, porque há poucos anos, quando tínhamos as

Festas de Páscoa, Natal e o. Espírito Santo, tínhamos
sempre primeiro e segundo. dia de festas destas datas,
e os mais antigos comemoravam até um terceiro. Os

·

dias santos eram muito bem guardados e ninguém tra
balhava. Se respeitava muito. a quaresma, o. _advent<>,

,. nos quais se esqueciam os bailes e as danças e todos
·

se preparavam para às FESTAS DE pASCOA e· NA
TAL, e daí eram muito divertidos os bailes de Páscoa
e Natal. Hoje em dia mudou tudo., tiraram de cada dia
o. segundo dia de guarda ou de festejos e por este mo

tívo, acredito, não podemos festejar no 10 dia e eur

tir porre no 2°. Também concordo, que em partes os
clubes se viram na pior das hipóteses a alugarem suas

dependências para outro tipo. de baile e que o. gaúcho
que não. é do. Rio Grande do Sul, impera em Jaraguá

·

do Sul. No ano passado, dia 14 de novembro. realiza
mos o BAILE DAS ,:FLORES, fei -uma parte das festi
vidades da FESTA aAS. FLORES que se viu lá, foi Ian
tástíco, torum baile-em que 'o povo rísnçou até o ou-.

tro día. e se poude notar que até os sócios da Socíeda
·dét25 de Julho. ficaram abismados, pois, há anos que
aquele salão. não. via tanta gente divertindo-se. Que
remos hoje aqui dar o nosso testemunho. Não. vamos
adotar costumes dos nossos vizinhos. Vamos reviver
úossos antepassados germãnícos e para isto o "CIR
CULO DE ORQUmOFILOS DE JARAGUA DO SUL .

"COJAS" _, já tinha discutido. numa de suas reuniões,
que deveríamos fazer 'U!D grande desííle das SOOIE.
DADES que talvez por algum motivo até estão éRqU�-
cídas ou até já desfeitas. Todas as sociedades de Jara-:- �

guá dó Sul, de munícípíos VIzinhos, que queiram com-

partilhar conosco neste desfile poderão contatar COlD:·· �:,

a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo - -

do. munícípío, e vamos mostrar à geração de hoje que
em cada cabeça um pensamento! e .então o nosso pen
samento é este, de trazer a colonía alemã de volta, E·
quando queremos a gente consegue trazer para a ave
nida todas as sociedades. com seus uniformes e meda
lhas, a marcharem para o povo. Mesmo as sociedades
[á extintas, lembrando a Sociedade Três Rios do Nor-
te, a conhecida Alemanha e a Sociedade -Esportiva e

Recreativa Progresso.
I

Oueremos convidar as sociedades, para que as
.

mes-

mas tragam carros folclóricos alemães, tróleis, bando
neões, etc. e tragam o "Opa", a "Oma" com trajes das
décadas em que eram a geração. jovem, carros carac
terizados com. pessoas realizando casamentos e outros

.'momentos para serem mostrados e que, certamente,
vão. deirar muita gente com saudades no próximo dia
'15 de.:Novembro, todos se confraternizando, quando
sairemos para a avenida, trazendo as magestades • Re- .

is e, Rainhas - e suas respectivas_ süciedades. VamQS
também convücar as Bandas e Bandinhas de Jaral?uá
do Sul e de municípios vizinhos para virem dar seu

testemunhü,· que ainda temüsraízes fürtes e que ainda
não. vamüs parar para dar lugar a gauchada, embora
nada temüs contra üs gaúchüs e nem cüntra nenhuma
üutra tradição.. Quem sabe logo teremos um museu

germânico.' em Jaraguá cio Sul: para lembrar üossos·

antepassadüs. Vamos lutar?
·
Queremos· crer que a SECRETARIA DE TURISMO-nos·
vai dar o. apôiü, para tornar realidade o encontro à-é!i
tas gerações num desfile grandiüso.
Pára isto., nüs' dias adiante menciünadosi reaUzar-sa-ão

- reuÍüões, para ampliar o assunto com quem nüs procu
rar, na Av. Getúlio. Vargas, pertinho do POP'S cabe
leireiros, defronte a Dalmar, sempre às 20 horas: ju.;
nhor dia 3; jul�or dia 1°; agosto, 12: setembrö.2 e '16;"

,-,

outubro, 7 e 21. Tüdas as dúvidas serão discutidas nes-
tas reuniões.
Queremüs crer que assim poderemos lutar para não dei•.
xar mürrer esta linda tradição das süciedades que oU- ..

tróra füram a cüqueluche da sociedade de todos ós Ja·
-

- raguaenses. Obrigada. Laurlta Frankowiak - .l'residen•

.

__
te do -�'COJAS'!."

'
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[i.) 9 jl ä (., tI.)�.lfl.]
FUCldado em 10 maio 1919. CGC 84.0436.59110001-34.
Diretor. Eugênio Victor Schmöckel - Jorn.Prof.DRT-SC
n<r 729 e Diretor de Empresa Jornalística n9 20. Mem

') bro "efetivo do Inst, Histórico e Geográfico de Santa Ca
tarina. Redator:F16v1o-t� Brugnago - DRT-SC n9 214/
8.4. 'Repórter: Yvonne A.s. Gonçalves - DRT-SC n9

tI 219/84. Redaçio AdminJsfração e Publicidade: Rua Co-
li fOIlel Procópio Gomes de Oliveira, nQ 290 - Cx.POs
',\ tal, 19 - Fone 72-()()91 - 89.250-Jaraguá do Sul-SC.

,

_
_,reno em GliDea Própria

,

Assinatura para Jarasuá do Sul ...•••.•. CR$ 20�000

�tJ1as cidades �
' Cr$ 30.000

l'�l1mero Avulso, Cr$ 500
Número Atrasado .•.........•........ Cr$ 700
Represeatantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.
,Ltda., Tábula Veiculai de Comunicação sic Ltda, e Pro-

pai Propaganda "Repreeentações Ltda.
Este Jornal é _oeiatlo a ADJORI/SC e ABRA.JORI.

Relojoaria AVENIDA
As mais fiDas sugestões para presentes,

jóias, rél6gios, violões,. troféus,
,
,medalhas e artigos de prataria estãó na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e aa GetúUo Vargas

,Funilaria, Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades.
Agora' também aquecedores a

eaergia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 724>448

,

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

ReJ6siOs, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

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

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERBLA. Vísta-se . bem com a

moda Ver ã o da
'

CINDERELA

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

TERRAPLENAGEM VARGAS

Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS . SANTA IlEtENA
Tubos de concreto para todas a. obras.

,

Consulte-nos!

RUI!! JolnvlUe, 1.016 - Telefone 72-1101

COMERCIAL FLORIANJ
Máquinas e equipamentos para escritório.

Assistência Técnica de Máquinas de Escritório
em Geral.

Rua Vea8eio da Silva Porto; 353 _ Fone 72-1492

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

•••HA 4ÓANOS
Eduardo Kellermann, requeria ao

prefeito a transferência do Imposto so

bre um terreno com a área de 546,10
m2., sito à rua Presidente Epitácio Pes
soa, vendido ao dr. Alvaro Batalha.
Situado ao lado da CELESC, hoje per
tence ao sr. José Marchí, que ergueu
811 uma moderna edificação.
_ Apesar do recuo de 40 anos dos
dias de hoje, já era moda fiscalizar as
atividades- do prefeito. No mês de ju
nho, de 1945, por exemplo, falava-se
do edUlcio escolar em Nereu Ramos.
Quem -sabe o ex-vereador Octaviano
'Tissi se lembre do episódio: "Já, vão
alguns anos em que a' população desta

localidade(então conhecida p/Retorcida)
vem pedindo um prédio para funciona
mento das duas escolas existentes nes

ta localidade; funcionando, com recur

sos desdobrados, uma num galpão e

outra numa casa particular: A prefei
tura que se prontificara a construir o

prédio, exigiu o terreno. Os colonos- o

compraram e fizeram a doação. Isso iá
faz' mais de um ano e até agora nada
de construção. Há tempos a prefeitura
desapropriou em Jaraguá um médio
para instalação luxuosa (olha aí' a po

I1tica!) e improdutiva de um clube.

COm o dinheiro ali empregado bem po
deria-se construir o.' prédio aue há

tanto tempo estâmos reclamando. O

emprego seria muito mais 'útil e patri
ótico". Será que os jovens de hoje co

nhecem esses lances dramáticos de an

tigamente?
_ Estava grassando violentamente no

munlc1pio a aftosa. que' então se grafa
va aphtosa que de ano em ano vem

completar a febre destruidora entre o

gado bovino, poupado pela raiva. Di

zia a noticia: "Já temos reclamado inú

meras vezes aos poderes munícínaís

para um maior. interesse pela deteza

agrícola e pastoril desses ramos bäsí

cos da econômía da comuna". Ainda

hoje se fala em' aftosa e raiva. Será

que a ciência .não consegue derrotar
os inimigos, dos bovinos?

'

•••HÁ 30 ANOS
Evelásio Vieira (pasmem os Senho

resl] ex-Senador da República por San
ta Catarína, requeria à prefeitura mu

nícípal de Jaraguä do Sul, para 'esta
belecer-se nesta cidade com tipografia,
Ilvraría e papelaria.
_ Mahnke & Marschall (sogro e gen

ro) requeriam à municipalidade para
estabelecerem-se com, oficina. de pin
tura para automóveis.
_ Guliherme Spengler requeria licen

ça para locar parte do prédio' de sua

propiedade ao sr. Evelásio Vieira, pa
ra instalação da Gráfica Jaraguá.
_ Renato Piazera requeria régistro na

prefeitura como agrímensor com Ilmí
te para trabalhar pelo processo geo
métrico, tendo em vísta a licença con

cedida-pelo Conselho Regional de En

genharia e Arquitetura.

A Prefeitura, pelo decreto n\l 5,
distribuia bolsas escolares para 85 in
teressados. Dentre os beneficiados .alí
nhamos os seguintes: Ademar Ruy
sam, Rigon Koetzler, José Demathé.

Horst Verch, Rolf Marquardt, Gerhard
Braatz, polibio Braga (candidato' a vi

ce-prefeito de Porto Alegre eil) 15.11.

85), João Renato Rocha, Mário Voigt,
Lino Voígt, José Leoni, Nelsío Henn,
Lino Meurer, Plinio Gerent, Mário To

melín, Célio Gascho, Bruno Henn, Dar
cy Franke, Reínoldo Murara, Therezi
'nha Murara, Brtca da Silva, Maria Má-,
daÍena Vasel, Dulce Rau, Carla Sch
reiner, Luíza e Clara Wiele e Irmã Ma

ria Julieta. E como foi proveitosa a

bolsa!
..•HA 20 Ai'lOS

_ Era comemorado em Jaraguä dQ
Sul o 259 ano de chegada dos Irmãos
Maristas. Em 1940 iniciava-se, a "mis
são educacional do Ginásio São Luis.
Para comemorar o efeito, em flns de

outubro e começo de novembro era re

alizada uma quermesse "Pró Constru

ção do Salão de Esportes", entrega de

Títulos de Cidadão Jaraguaense a di

versos Irmãos Maristas, Exposição e

uma edição especial do jornal "Correio
do Povo". Tudo aconteceu; apenas o

o' Pavilhão Esportivo foi concluído há

pouco tempo. Mas está aqui - majes
toso e imponente -, servindo à juven
tude dos dias de hoje. Graças à Deus!

...HÁ tO ANOS
_ O Presidente Geisel mstítuía o 144]
salário. Como?-perguntarão os leítcres.
Em vístá dê decisão tomada pelos Con

selho Econômico e Social, e com a pre
sença dos lideres do Governo, resol

viam o problema.' No entender do Pre
sidente da República, a partir de Julho
de 1976, sob a denominação de PIS e'
PASEP seriam criados- mecanísmos de

caráter redistributivos a servidores :

de menores níveís de salários, e o }4'
salário seria uma maneira de trazer be
neficios a longo prazo aos trabalhado
res ou, na sua. morte, ou na aposente-

,

doria. Ainda boje � assim e os ínteres
sados fazem fila-pra receber o que 'Ihes
é devido, ajudando a minorar' o sofri

do orçamento familiar. Mas a Nova
República já fala em transíormar tudo
em pecúlio. Mais um golpe contra os

assalariados?
.:'

_ O .Canal 6 TV Cultura de Floria

nópolis, constítuta-se em mais uma ep
eco aos habituês de televisão' em Ja-:

raguá do Sul e redondesas. liberta
va-se, no Norte, de Curitiba e, no Sul,
de Porto Alegre: Poucas pessoas sa-

bem desse detalhe!
'

_. 'O Preí, Eugênio Strebe sancionava
a, Lei n9 560/75, que autorizava o Che
fe do Poder Executívo iI., conceder i

senção de taxas de alinhamento e ni

velamento a serem aplicadas no pro-:
jeto que seria implantado pela, firma
Agropec. Com. e Frigorifico Gumz Lt-:

da., sediada em Itapocuzinho, no muni

cípio de Jaraguá do Sul.

Rua Gel. Procópio Gomes de Oliveira, na 290 - Fone 72-0091
Jaraguá do Sul SC.

, /

Faça o seu SEGURO OBRIGATÓRIO, CONTRA INC:�NDIO e de VIDA
EM GRUPO 'conosco.

Organização Contábil " A, Comercial" se Ltda.
,
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguâ do Sul

DÉCRETO N� 1.156/85
'Declara de Utilidade Pública, para fins de desa
propriação amigável ou judicial, o' imóvel que
especifica.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no lISO de
suas atribuições legais e nos termos do Art. 69 do Decreto
Lei N° 3.365, de 21 re junho de 1941;
DECRETA:

.

Art. 19' _ Fica declarada de Utilidade Pública para fins
de desapropriação, por via amigável ou judicial, a área de
13,50m2 do imóvel de propriedade de MARIO CESAR RIS
TOW, situado ao lado ímpar da Rua Particular - lateral da Rua
N° 141 - Augusto Mielke, matriculado sob o N9 6.641 no Car
tório de Registro de Imóveis dá Comarca de Jaraguá do Sul,
para fins de abertura da rua que dá acesso ti ponte nova, so

'bre o Rio Itapocú.
Art. 20 _ As despesas decorrentes do presente De

creto correrão' por conta de dotação própria do Orçamento
��. . .

Art. 30 _ Este Decreto entrará em' vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contr�rio.,.,

Jaraguá do Sul, 20 de junho de 1985.
DURVAL VASEL lVO KOrNELt.
Prefeíto Municipal Secr. de Adm. e Fin.

PÁQJNA

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal .de Jaraguá do Sul

DECRETO N° 1.157/85
,

Declara de Utilidade Pública, para fins de desa
propriação amigável Oll judicial, o imóvel que
específica. '

O Prefeito Municipal, de Jaraguá do Sul, no uso de,
suas atribuições legals e nos termos do Art. 69 do Decreto
Lei N° 3.365. de.21 de junho de 1941;
DECRETA:

,

Art. 1 f! _ Fica declarada' de Utilidade Pública para fins
de desapropriação; por via amigável ou judicial,

_

a área de
.

10 50m2 do imóvel de propriedade de LINCOLN ,DELMAR
RISTOW, contendo uma casa em alvenaria. Situado no lado

impar da Rua Particular' - lateral da Rua 141 - Augusto Miei
ke, matriculado sob o na 4.309, no Cartório de Registro de 1-
móveis da Comarca. de Jaraguá do Sul, para fíns de arruamen-

-

to do acesso para anova ponte sobre' o Rio Itapooú,
,

.

Art. 20 :- As despesas decojrentes do presente De
ereto correrão por conta de dotação própria do Orçamento
vigente. ,

.Art. 30 :_ Este Decreto entrará em vigor na data de
suä publicação, revogadas as disposições em' contrário.

,

,

- Jaraguá do S\,11, 20 de .
íunho de 1985.

UURVAL VASEL
'

IVO KONELL
Prefeito MlJoicipal .

Seu. de Adm. e Fm.

"

"

"

.
. Noyo J)iplomata. ...._

Categoria e pra quem tem.
-.__';'��="""""'·"""'-�N-��/'
1 n s e r 1 ç o e 8"
A· Secretariá da �dUCê�

çâo, através. tlã s\I� Uili;
dade de AdmÜlistráçãô
de Pessoal (UNAP), est(
divulgando edital, abrín
do inscrições e baíxando,
normas para o concurso
de ingresso no quadro de

pessoal crvíl dá admínís
tração direta. As ínserí-.
ções estarão abertas 11:0
período de 10 a 5 de [u
lho das B às 12 horas e

das' 14 às 18 horas" .nas
sedes' das UCR�s.

Podêrão se inscre�e(
todos os protessorês qu�
foram àdmititlos sbb o r��
gime da. UÜ n" 6.032/82;
que comprovam ter,- no

" mínimo, cinco anos min-'
terruptos ou' dez ínterca ..

lados de serviços presta
dos ao magistério público
estadual: estejam ocupan
do vaga. excedente fiO fê

gime mlnimö dê' �Õ horâs
semanàis; pqssüâIß. häbili
tação nas díscíplínás ou
área de ensino em qUé es

tejam lecionando é quê
•.............................................. satisfaçam os réqUisHös

da Lei n" 5.'205/'15. ,

Venha ser O primeiro:
Quem tem Diplomata. sabe ° 9ue é categoria �nica_ IsI,? é tão automático quanto a

� que 'li Diplomata tem . .Ali2s. ele tem ßIalS do que ISSO. Multo mais.
,

O Di�lOmata tem conforto. muito luxo e é prõprio das pessoas 9ue gostam de estar à frente.
. Como roce. E sabe de uma'Coisa? O Diplomata. além do motor 4 cilindros. também tern-a' nova
opçIO domolor de 6 cilindros a iIrool. O mais potente do Brasil, Mas. se ele é possante, também
�íOfisticado, Muito sofisticado. Por exemplo: ° banco traseiro vem com apoio para cabeça e

descama-braço central. Tem luz de leitura de duplo foco. Sombreira com espelho iluminado, '

ltCwstimenlO dos banros em veludo cotelê. Console com extensão. dotado de cmzeiro e acendedor
,_�IO�. Ar concliciof!2do e direçãohidráulica normal e de linha complementam
!JSla�commwlOconfi?no. MlISlStOsãoapenasaigunsdetalhes. l\v. Mal. Deodoro 557 - Fonca 72-0655, 72.,()()60 e 7�-O969,0mclhormCl5lJlO�prmsaverdepçno.Ponanto.rcserveumesJ.'a�o -Rpp-

•

J ....o!: d Sul Sc.'nasuaacmdaevenhaconhcceroJlO\lODlplomata. , - ar.a... o -

Vochai ganhar em luxo, confurto, potência e muita categoria. Marca devalor .

EmmendõrferCom, Veic. Iltda.

SE ahre

'\
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JOGOß ESTUDANtiS" ENVOL� ,

VERAM.973 ALUNOS
Os VI Jogos Escolares Regío-:

naís - Categorias Mirim e In
fantil de Handebol e Atletismo,
reali�ados pela Difid, da 19a U
cre. envolveram 973 alunos-atle
tas de 18 unidades escolares da
região, com' a dístríbuíção de
420 medalhas e 10 traféus. Fin
das as disputas, os resultados
finais foram estes: Handebol L

Mirim Masculino _ l.Escola Ja

raguá, 2.Colégio São Luís, 3.
Colégio Teresa Ramos; Mirim
Feminino' _ 1 .Heleodoro Borges,
2. Duarte Magalhães, 3. Abdon
Batista; Infantil Masculino __ 1.
1. São Luís, 2.Colégio Roland
Dornbusch, :3 . Colégio Miguel
Couto; Infantil Feminino _1-.Du
arte Magalhães, -2.Colégio Lau
ro Zimmermann, 3 . Colégio Ro
Iand Dornbusch. Atletismo.Mi
rim Masculino __ 1.Escola .Iara
guá, 2.Almirante Tamandaré.
3.Miguel Couto; Mirim Femini
no _ 1.General Ronden, 2.AI
mirante Tamandaró, 3,Hohmdo
Gonçalves: Infantil, Feminino .. _

l'.Alnürante Tamandará. 2.Mi
guelCouto, 3.puarte Magalhães;
Infantil Masculino _ l.Almiran
te Tamandaré, 2.São .Luis.S.Mi
guel Couto} Juvenil Masculino _
1.Holando Gonçalves, 2.Miguel
Couto, 3..Sao Luis; Juvenil Fe
míníno _ 1 .Holando Gonçalves,
2.Miguel Couto, 3.São Luis.
BOLÃO: TORNEIO "CIDADE
DlL,J.ARA\GUÁ" EM ._l(ULHO ;

q�éiube de Bolão 81 (bola pe
quena), .da S.E.R.Vieir�nse, irá
neste .sébado. á Blumeneu. para
uma competição amistosa €OR
tra o Vasto Verde" no Bairro da
Velha.' em suas .canchas. Além
do bôlãQ,. as equipes se confra
terIliz�rão no futebol suíço e
dentro em breve b Vasto Verde
retribui a visita, vindo jogar em

,

Jaraguá do Sul. Por outro lado.
íof oficialmente marcado para os

días 26, 21 e 28 de julho, o Tor
neio dê Bolão "Cidade de Jara
gu�:it illclufdo no programa de
cöineinpraçÕes dos l'ö9 .anos de
fuhdaçãp.: de Jaraguá,': do qual
partIdpa,rào.olto clubes, que dis
puteräõ- O troféu (rallsitóriö.
RBlIÚNÁL ADULTO OE VOLI-

'

BOt' A:tARDE
'

A'ugÁ Regional de 'Volíbol e'
Basquefebol, inicia às 14 horas
deste' sabado, dia 29,' na Armal
\\Tee",' b 10 Campeonato Regional
de' 'Vôlibol Adulto, com quatro
páiti'�as, pelo naipe feminino:
Helg'êl-Mar x 1<i-Kaska, Marcat�
to:x AGV; Clube das' Doze x Ar- '

w� e;, 'Menegbtti x- A�malwee.
A'segunda rodada, dia 06 de ju
llÍ-o;::n-ã AABB, mar'ca--os jOgos
entre 'AABB x AGy, Helga-Mar
x· Arweg, Marcatto x Àrmal
wee 'ê Clube das Doze x Mene
götti. A partír da quarta �odada,
os jogos serão sempre aos sába
dos e domingos, conforme deci
são -tomada durante reunião, ·no
sábado passado. ,

'

.

JUDO CLASSIFICA OITO PARA
O ESTADUAL
Foi realizado domingo, d'j.a 23,

no Ginásio de ESBortes do Sesi,
em�lumenau; ö- 'Campeonato Es __

tadual Regional Infanto-Juvenil
"A" e "B", idade de 11 a 14 a

nos, do qual participaram 16 ju
docas de Jaraguá do Sul, sendo,
que 8 conseguiram a classifica
ção para o final do Campeona
to, em Curitibanos, provavel
mente, no dia 25 de agosto. São
eles: Wilson Ricardo Salves,
Mauro Fábio Koch, Wilmar Bei
rão, Eduardo Neves, Cássius
Schioshet, Emerson Ernâni Sou
za, Mauro Mahfud

. e Tabajara
do Amaral Costa. A equipe es
teve comandada pelo técnico
e professor Sílvio, Acácio Bor-.
ges, que no día 20 de julho par
ticipa no Rio de Janeiro de Cur
so de psicologia aplicada ao ju-

.

dô e métodos de treinamento,
"paralelo ao Campeonato Sula
merico de Judô patrocinado

. pela Federação Internacional de
Judô. Silvio é um dos três cata
rinenses a participar do curso.

JOGOS REGIONAIS SERÃO
EM JOINVILLE
A Coordenadoria de Despor

tos da' Secretaria de Cultura,
Esporte �- Turismo do Estado,
reunida semana passada. em

Brusque, decidiu a cidade-sede
dos Jogos Regionais teste/Nor
te, última etapa de classificação
para os Jogos Abertos, em 1985.
Será na cidade de Joínvílle. de
14 a ia. de agosto, e reunirá 23

municípios. Jaraguá do Sul vai
participar

.

nas modalidades ,de
volibol, bolão e tênis de campo
masculino, além do 'atletismo
M/F, para aqueles atletas ,

que
'ainda não possuem índices, se

smndo informações do chefe da
DME, Raul Rodrigues, que adi"
antou os contactos que vem mim

tendo para trazer uma equipo do
futebol profissional de Santa Ca
tarina (Blumenau ou Paysandu),
para um amistoso durante a Se
mana de Jarazuá. em iulho. A

Liga de Futebol de Salão está
tratando a vinda de uma grande
equípe do salonísmo nacional.

. para julho também, cuia preli
minar será. entre a seleção de.
handebol de Jaraguá e uma e

quine de Curitiba.
ALVORADA CONQUISTA O
TURNO DA PRIMEIRONA
Terminou domingo. dia 23, o

primeiro turno <.lo Campeonato
da 2a Divisão na Liga Jaragua
ense de Futebol, que apontou o

.

Alvorada, de Rio Cerro, como.
o campeão, com 18 pontos con-'

quistados, seguido pelo Avai, de
Guaramirim ,com 13 e ,Malvice
com 12. Avai 1 x O Aliança,
Ponte Preta O x 2 Guarani, Crê
mio Garibaldi 4 x 2 XV de No�
vembro, Malvice 2 x 1 Vitória
e Cruz de Malta 1 x 2 Alvorada
foram os resultados da. "íltima
rodada da Segundona, que tem

duas partidas neste final-de-se
mana: Cruz de Malta x Avai

(transferida do dia 6) e Vitória
x'Guarani (paralizada nó dia 16,
aos 17 min do 10 tempo, por fal
ta de segurança). ü' re1:urno co

meça· somentei nQ dia 7 de jtllho.

BOTAFOGO DEFENDE POSI-
çÃO CONTRA EMBRACO
Apesar' de: não ter jogado no

final-de-semana passado, o Bo
tafogo segue lider do Campeo
nato Estadual Amador, Grupo 5,
com 16 pontos, contra 12 da Ém
braco, a segunda colocada, com

quem joga esta tarde na Barra
do Rio Cerro. Outra partida que
acontece hoje é Cruz de Malta
x D. Pedro, em Corupá- e, tarn
bém, Atlético x Tupy. Os rasul- '

tados da última rodada foram:
D.Pedro Ox3 Tupy, C. de Malta
1 x 2 Embraco e Ipiranga 1 x

O Atlético. Saem duas equipes
para a fase seguinte do Estadu
al e faltando ainda a realizar
três rodadas, a classificação' es
tá assim: 1. Botaíogo 16 pontos,
2.Embraco 12, 3.Tupy 11, 4.A
tlético 10, 5.Cruz de Malta 9,
G.Ipirenga 7 e em 70 lugar, o

D.Pedro, nenhum ponto.
NOVA RODADA DO VARZEA
NO SERA NO BAEPENDI
A quarta rodada do 30 Cam

peonato Municipal de : Futebol
Varzeano, da DME, realizada
domingo, no Estádio Max Wi
lhelm, do C.A.J3aependi, apre
sentou os resultados Rio Molha
1 x 1 Columbía, Olaria 1 x 2 Vi
la Lenzí. Pinheiros 1. x 1 Tuba-.
rões, Cantareira 1 x 2 Saturno
[este da Chave Amarela), Vete
ranos O x 4 Bangú, Floresta 1 x

1 Canto do Rio. Manchester O x

7 Santa Luzia e Brasil 1 x O Kar
kei, válidos pelas Chaves Azul
e Vermelha. Pelas Chaves Ver
de e Amarela, amanhã, dia 30,
no Baependí. jogarão Nova Ali
ança x Canarínho. Fluminense
x Cohab, Portuguesa x Corin
thians, Atlântida x Independen
te, Fruet x Arsepum, Cantarei
ra x S.Antônio e Saturno x Fi
gueirense. O Seara, da Chave
Verde, desistiu da competição.
JARAGUÁ NO EStADUAL A
TLETISMO MENORES
A Equipe C.A,Baependi/DMEI

Adote Trapp, de Jaraguá do Sul
vai participar neste . final-de-se
mana, em Blumenau, do Cam
peonato Estadual de Atletismo
Menores até 16 Anos. O técni
co Caglioni vai mandar a pista
os atletas Walmir Oestereich
(110m c/barreiras e 300 fi c/bar
reiras), Clarice Kuhn (100 lU cl
barreiras, salto illtura, 4 x 100m
e 4 x 400m), Itamar Schiocbet

. (100 e 200m, 4 x 100m e 4 x 400
m)" Zoraide Keunécke (200 e

. 400m, 4xiOOm �� 4x400m), Mar
ciana Fogolari (100m c/barrei
ras, salto distância e 4 x 100m
e Rosa Diomar Venturi (100m,
salto disfância e 4x400m):
URBANO CONQUISTA O JU
VENIL. DECISÃO/INFANTIl.

.

Com a vitória ele 3 x 1 sobre
a Arweg. a equipe da Cerenlis-'
ta Urbano conquistou dia 21,
sexta-feira, o título do Citadino
Juvenil de Futebol de Salão,
desta temporada. As duas mes

mas equipes, voltaram às qua
dras terça-feira e ontêm, para

Tendo em vista a .realíza-.
, ..

cão do Festival da Canção In
fantil, na tarde deste sábado, no ,

Ginásio de Esportes Artur Mül- .

ler, não haverá' rodada do
,

Cam
peonato Bancário de Futebol de
Salão, conforme estava progra
mado, mas sim, somente no día

'

6, com' as partidas Bradesco x

Bamerindus GM, Bameríndus JS'
x Besc, Nacional x Sulbrasilei-"
ro,e Mercapaulo x Unibanco. A,
rodada de sábado passado apre
sentou os resultados Mercapau-:
lo 8 x 4 Sulbrasileiro, Nacional y

9 x 4 Bamerindus GM, Bradesco
1 x 7 Besc e Bamerindus JS· Wx,
O Uníbanco, cuja classificação
ficou sendo: Mercapaulo 16 pon- .

tos, .Bradescó 13, Besc e Sulbra-.
sileiro 11, Nacional 9, Bamerín-.
dus JS 7, Bamerindus GM 3. e' �
Unibanco 2. O· goleiro menos

vazado é Alceu, do Mercapaulo
e os artilheiros são Celínho, do :

.

Sulbrasrleíro, cOln.28 e, Alvaro:
.(Besc) e Ricardo (Mercapauloj.j-
com 16 gols.

- .

WEG VENCE' OS JOGOS SESI-:
ANOS DE SALÃO·

O Conselho Desnortivo e (),

Centro de Atividades do Sesí ríe
Jerasuá do Sul realizaram no fí- .

nal-de-semana nassado. os 2°s
Jozos Sesianos de Salão. nas mo- ,

dalidades de canastra M/F. do-.
minó 'M/F. zeneral M/F. tria M/.,
F. tênis de mesa M-F. truco M. '

sinuca M e xadrez M. Abos 'à Sé-
<

ríe de tozos, .a ·classificacão río:
Masculino foi a sesuínte- 1.. E-·
letromotores Wep, 2.1nd._Reuni-,
das Jaraauá; 3;CorDO de Bom-"
berros. 4. Seara Industrial. 5.- :

Maouínas Indumak. 6.Metalúr-:
pica João Wiest. 7.Carrecanas
Argi e 8. Dalrnar Contecões.No
Feminino -1.Eletromotores We'p ..

2.Dalmar Confeccões. 3.HeIQa-'
Mar. '4.Met. João \Afiest. 5 Mar-:
catto e 6.Gráfica-Avenida; ,

O Sesi. em comemoracão ao.

seu dia, Dromcive aD;,lanhã.. dia
30, uma orova rústica. com saí··
da defronte a iQreià da Barra dó
Rio Cerro e chegada na rua- Rei- .

noldo, Rau. .

_ . .. ,�.' .

FUTEBOL SUlCO :eM GUt\�
MIRIM

'

,Bancos 1 x. 1 Móveis Berlim.
Casa Martini 1 x O Ajax, Imam,
3 :i. O Vila e Rudnick O x W'
Wagner' TransDortes. foram os

resultados do CamDeonato de
Futebol Suíco de Guaramirim no

final da semana Dassada. Hoie
e amanhã ioparão, "Va�mer :lO
Bancos. Aiax x Berl'im. Imam :x;

Martini e Rudnick x Vila. A
classificacão

.

está assim: Chave
.

A - Wapner 11. Berlim 7, Marti..'
, ni 6 e Vila '2: Chave B - Imam
6. Bancos 5, Rudnick e Aiax 3
Dontos.
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As Anotacões de Flávio José
I

** o dever do jornalista é informar tudo o que obser
va e ouve. Pois bem, Na sexta-feira, 21 de junho no

Itajara, o que, vejo? Na entrada do salão principal con
versam o nosso Diretor e o dr. Cassuli, novo presidente
do Lions Clube-Centro. Naquele instante entra o dep.
Roland Dornbusch e todos se cumprimentam respei-
tosamente. O início de um inverno quente?

'

•• Mais tarde, no bar, os convídados "aqueciam as tur
binas", comentando os últimos acontecimentos, reu

n_ndo o,' dep. Dornbusch, atual presidente da Assem
bléia Legislativa, nosso Diretor, Olavo, Marquardt, Or
lando Bernardino da/Silva, Osmar Vaílattí, Alidor Lue
ders e Aryberto Bartuscheck, da Rádio Jaraguá. Na
maior cordialidade. :er O mundo dá voltas e morro sem

ver tudo..
,

.

I
•• O sino do. Líons soa chamando para a festiva de pos
se da diretoria. Começam as gentilezas: Por favor, o

Senhor prímeírol. O Diretor deve começar: Aí o Pre
sidente da Assembleia Legislativa se chega e diz: Por
favorl. O jornalista titubeia: Mas o sr. não é o .. �? _

Não, nãol, diz Roland - O sr. primeiro. Eu sou sôcío
do clubel, Esta foi de arrepiar ... depois da guerra dos
30 anos.

'

•• Descambou - e feio - 'o estremecimento de rela
çõ&i entre o prefeito Durval Vasel e o deputado Roland
Dornbusch. Dois violentos pronunciamentos na Rádio
Jaraguá, segunda e, terça-feiras, provocaram os mais
diversos comentários na cidade. Trocá de acusações,
denúncias, insultos foram a tônica. A política local,'
como dantes, cóntínna uma verdadeira gracinha.
... Como a coluna. previra, o PMDB vai' mesmo bater
chapa para a eleição do Diretório, em 1uiho. O acerto
inicial foi desfeito e agora é guerra declarada. A ala
do Prefeito afirma convicta que' fará o Diretório e a
Executiva e a ala díssídente não deixa por menos, con
tando como certa a vitória, .para a qual diz contar com
alguns trunfos, que não revela quais.
•• Está cada 'vez maís próxima a parição do Partido
da Frente Liberal na .região. Dävío Leu deverá ser mes
mo o coordenador, ao lado de Salim José Dequêch,'
muito embora não tenha, havido confirmação oficial.
Dávlo e Sal1J1l foram vistos dia 21 à Pnoite no Cavalinho
Branto e' lá-, certamente, os esquemas começaram a
ser . maquinados para o PFL entrar de sola na região.

·

.. ·0 POT também está se mexendo. Após as netas di
vulgé;ld;as aqui, semana passada, muita gente ficou cu

riosa' para saber quem são os artículadoras. Tudo bem.
Um dos que assumiu publicamente a coordenação é
Altair Augusto, Pieper, antes pedessista convicto, a-

,

gora. símpatízénte do socialismo moreno (não seria
galego?) de Leonel Brizola. Deverá ser o presidente.
... A CeIes<: Já Iniciou a construção da nova rede de
transmissão de energia elétrica, ligando -Jaraguá do
Sul' a: Corupä, cujas obras deverão estar concluídas
.�té meados 'de: setembro. Os investimentos ultrapas
SiUJI Cr$ 500 milhões e com' isso os corupaenses ficam
mals aliviados da tensão de um possível "bleck-out",
causado por ruptura da rede. Multo bem, palmas!.
... A estiagem que se verifica na região, há cerca de
dois meses, tem provocedo sensível diminuição nos ní-

,
veis dos .rios. e dos mananciais. Os rios Itapocu e Ja
raguá, por exemplo, estão quase secos, dado o baixo
v�luine de água. A situação tende a se agravar, caso
lião chova nas próximas' semanas. O desmatamento.
das 'margens dos rios e das encostas, cohtribuem para-

esta situação.
'

•• O· deputado Octacllio Pedro Ramos deixou a Assem
bléia Legislativa. Ele agora: vai ocupar o cargo de con
selheiro do Tribunal'de Contas, por Indicàção do go
vernador Esperidlão Amin. Com isto, Jaraguá' e região
ficam com um representante a menos na Capital. :e
�a 'a menos'na nossa já fraca representação estadual.

BALAS 'E CAm SASSE

O PRAZER DE FAZER
BEM FEITO
PROVEI

Porque
Leio cheio, de surpresa a

notícia de que o vereador
Errol Kretzer, do PDS e o

vereador Orival Vegíni,
do PMDB ,apresentaram à
Câmara Municipal, um

projeto de lei, pretenden
do mudar o nome de um
logradouro (que já se. de- '

nominou de Leônidas Ca
bral Herbster � seu cons

trutor - e, depois, de Pra
ça do Expedicionário) em

Praça Montese, à pedido
da Secção Regional de Ja
raguá do Sul, da Associa
ção Nacional dos' Vetera
nos da Força Expedicioná-
ria Brasileira.

'

Telefono para diversos
expedicionários 'que não
sabem explicar o porque
dessa decisão e, alguns
até não tem conhecimento
do movimento mudancis
ta.

Rapidamente procuro o

.livro de Ferdinando Pis
ke para reler o capítulo
de Montese. Lá encontro
o Piske dizendo que, "se
essa cidade caísse, os a

lemães ficariam em Situa
ção desesperadora. Daí
porque se agarravam com

unhas e dentes a Monte
se",
Sabe-se que em Monlese
se feriu a maís . ferrenha
das lutas, mas . sabe-se,
também, que Monte Caste
.Io era a mais estratégica.
Difícil compreender d ra

zão de incluir numa co

munidade brasileira a ci
dade de Montese que, sal
vo melhor juízo, não faz
sentido p/os dias brasilei
ros de 1985. -

Embora, veneremos ós nos-
.

sos expedícionáríos pelo
que de bravura mostra
ram no campo de batalha,
que aplaudimos todas as

vezes que aparecem em

público , marchando nas

datas
. civãces, porqu.e,

Montese para Jaraguá?
Com o respeito que de
vemos à decisão dos vete
ranos expedicionários ao

assim decidir, assim mes
mo nos empenhamos na

permanência da denomi-l
nação de PRAÇA DO EX
PEDICIONÁRIO. Diz-nos
mais. esta denominação
que Montese, desculpem
nos os nossos heróis de
1945. O "sentimento é
nosso e só a nós cabe
julgar os nossos

'_

heróis.
Herói não pode auto-jul
gar-se.
Sabem porque? Questão.
sentimental nos move, a

rever essa. decisão. Mon
tese é seguramente um

'dos 700 e tantos montes i
talian0s catalogados pelos
·americanos que deveriam
ser conquistados. Ou ma

is? Pis�e conta este deta
lhe, ele que viveU' ö hor-'

Em deresa da tradição

,Praça Monlese?
ror da guerra em pleno nunca. Numa cidade co

campo de batalha. '.
mo Jaraguá do sei. que é

Jaraguá do Sul é uma cí- conservadora, isto' repre
dade conservadora e anu- senta uma verdadeira ví

dar o nome (já aconteceu olência, uma real derru
com o ex-prefeito Leóní- bada das coisas de nossos

das Cabral Herbster) de antepassados. Um desres- .

novo? Em menos de 40 a- peito aos que, terminada
nos? Ligeiramente fazemos a guerra, aqui tentaram
um levantamento dos 57 implantar a, democracia
expedícíonárãos que s�'__' que hoje se renova atra
ram de Jaraguá do Sul e vés de Tancredo Névesl
procuramos encontrar as José Sarney. Onde é que
suas origens: 32 descen- já se viu não consultar o
dentes de alemães, 14 des- povo que aqui habita, an

cendentss de portugue- tes de levar o desejo de
ses, 7 de italianos e 4 de mudança' como projeto
descendência húngara. de lei?
Todos brasileiros,

.

natu- Não vamos nos transíor-.
ralmente! mar na cidade que está í
Se Jaraguá do Sul é tida mitando uma' outra, no

como colonizada por des- Nordeste brasileiro, onde
cendentes de alemães, o o preféito e os vereado
que. representa para esses res têm o hábito de mudar
a palavra Montese? Sabi- o nome de sua rua princi
do está que, passados 40 pal, todas as vezes que
anos do término 'da 2a muda o Presidente' da Re
guerra mundial, a atual pública.
geração' pouco ou nada Senhores, vamos ser mais
sabe' sobre essa guerra sensatosl

que ceifou maís de 50 Porque não pensar me

milhões de pessoas. Expe- lhor?
dícíonérios, nossos reco- Por exemplo: deixar a

nhecem essa triste verda- Praça do Expedícíonáríö
de, mostrando que o. tem- com .esse nome.' É nosso..
po está sepultando esses É legítimo. É brasileiro: É�··
vultos de nossa história jeraguaense.. :e do nosso-
contemporânea. _ntimento.

, Mas há que se reconhe-: Querem dar o nome de
cer, também, que mudan- Montese. 'a algum lugar?'
do o nome de tradícíona- Muito' bem. Porque não,
ís logradouros públicos denominar de Montesa o

em nada se ajuda a mu- Cemitério que abrigará
dar a situação da coisa. . todos os expedicionários,
Apesar de reverenciar- os já, falecidos e os que se '.

mos os nossos heróis, não juntarão àqueles? O pró
devemos mudar as idéias prío granito encomendadó.
dos que nos antecederam. tanto poderá ostentar as
A Pça do Expedícíonário, figuras na Praça do Ex
no nosso modesto enten- pedícíonárío como pode
der, revela'mais amor aos rá ornamentar a .entrada
nossos' expedicionários do da Necrópole dos Heróis
que Montese. Porque? de' Jaraguá do Sul. A cí
-Porque, 'situado o logra- dade . está em franco de
douro entre a Rodoviária senvotvímento e poueos .

e ia Ferroviária, daqui são os logradouros publí
partiram os nossos quert- coso Porque não denomí
dos pracinhas ,não pare o nar de Montese uma da
campo de' batalha, mas quelas praças a serem
sim, para seus batalhões construídas no futuro, nes-
e que seguiram de Curítí- sas áreas em desenvolvi
ba ou de Caçapava, ou menta? Quando muito,
diretamente para o porto não destruiria o que nos
de embarque. A marca .sos antepassados já realí
"zero" 'do expedicionário zaram de reconhecimento
jaraguaense é sempre a ,aos nossos bravos homens
Praça do Expedicionário, da Força Expedicionarlij..
uma lemb\fança p�rene Parte daqui um apelo ao .

dos atuais expedicionAri- bom. senso da Regional
os e uma lembrallça sem- dos Expedicionários e dos
pre renovada de seus des- Senhores Vereadores, que
cendentes: - Aqui pap'ai deverão tpensar mad:U(a}
embarcou um dia para: o, mente antes de tomar u

qmirtel que depois o le- ma tão importante deci
varia até o teatro da guer-, são de mudar as coisas
rar na Itália'! Netos' e bis- já .postas. Afinal, tudo fi
netos seguirão esta idéia. ca no mudar de nome,
Montese

.

é unia palavra ,que de .resto o sentimen�
fria para o nosso clima e, to é o mesmo! Não de�
lembra muito sofrimento trllam a tradição, que se

que queremos esquece�. não a próxima vitima 'pc'
Nestes tempos de Nova derá ser você!

.

Repúplicá o autoritarismo
est;! mais forte do que',. ,Eugénio Victor Sdunö�J
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