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Jaraguá do Sul - Semana de 06 a 12 de JUlho de 1985.

A INTERCLUBES DE ROTARY CLUBS

Nos tlagrantes, duas tomadas ua �·ecen.e leU
nião interclubes que reuníu no Beira.Rio Clube
de Campo, rotarianos associados aos Rotary Clubs
de Jaraguá do Sul, Guaramírím e São José dos
Pínhaís; O Rotary de Jaraguá do Sul, aliás, em
'bonita festa, empossou terça-feíra à noite, no

Itajara, o novo Conselho Diretor, que tem na

presidência Nélson Tabajara (Nininha) do Amaral
.

Costa.'
.

Decorações de Igreja e salão, buquês e

arranjos para aniversários � casa

mentos, plantas ornamentaís é na

,Casa 'das' Flores
(com entrega à domicílio)

Av; Mal. Deodoro n9 1.121, ao lado da Praça
Paul Harrls

'Mamãe Coruja
Artigos infantis, bijouterlas, perfumes e

cosméticos
Promoçãci . especial de férias. Tudo com 30% de
.desconto ou três vezes sem acréscimo.
Rua Barão do Rio Branco, 168-Jaraguá ão- Sul-SC.

"Celina Cabeleireiros
,

' ,Ao 'lado da Caixa Económica. Um requinte
.em cortes' nOvos, 'tratamentos capílares e, para,
melhor':atendê-los', ·em breve, atenderá em. nosso.
salão 'a Nezita. () esteticista Dr. Raul estará nos
dias 16, 17 e 18 de. julho aqui.

Reserve já a sua hora pelo Pone 72-2165 ou
na Rua Gumercindo da Silva; 119.

.

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças, prataria
e artigos em ouro é na

Relojoaria AVENIDA
"Sempre um .bom presente à su,a escolha"

Na Marechal, 431 e na Getúlio Vargas, n° 9
--_ '�'-- --_ - - �._.- ..

COItRBIO DO POVO PA.GJN� ot
.��
l'

Informações-," I
} � -.

-'·'p·a·i·x·ão-·p·el·a-P·o·rm·.·a·"-é-·a!llp·r·e·ci�a·r-u·m�b�o·m-·e·sp·e�t�á·--�ç:õe�s�'t�ra�d�i�c�io�nais, Ó 'Sinbl! "

o nome da Exposição de culo. � sínhõ, quadril\1a," �i �,
Artes Plásticas de Vera caria, barraca da ._�h(}neótf �'Casam-se às 17h15 de

e baile.' Prestigief"- ----�-==tDornbusch, de 19 a 28
hoje, naMatriz S. Sebas- .

" .. �:de julho, no Salão Nobre
tião, Egon Neumann/Sa- Estão partícípendö ,� �ido Sesi. O coquetel de a- lete Maria Wrechinski e,

.... Cu�!tf!l�, _ .. des�e q�l�t"=Jbertura está marcado para às 18h, Marcos Antônio' feira, da, I" çonY�!l��'o dia 19, às 20 horas, e a BrunsjOrlete Alves de Je- NaCionª1 dos Pr()du�9�J�"'�",.Jexpô estará aberta à ví-
sus..Na Capela N. Sra. A- turais"O Boticário",

.

"It �isítação pública sempre .parecída, na Pigueira, às senhora Odila Bertolí M&- J.

das 14 às 21 horas, 18h, Geraldo BernsjSilvia
.

rettí e suä 'filha J�ê. N6"'�'"
Anote na agenda. Para Jagelskl e, às 18h, na 1-' retomo; multaS' -*ov:.aá.:.::: i

quando agosto chegar, na greja Evangélica, Nilson à sua clientela.
'

:: " -: ::;:,:' ':::.
data 9, no local C.A.Bae- Rode/RoseU Rickert.

Aguardando ..• ansíosõs: .a' ,;-::
pendi, a Noite do Prato Sociedade Vieirense rea- visita da cegonha!'. parärltJf::'J.Tipico Italiano, com [an- liza día 13 de julho, o mês de janeiro, o iovéht;::"ter-dançante. O custo do Baile da Rainha do Tiro -casal Guido (Eliane Hörs'tíF?convite é Cr$ 25 mil e a. com o conjunto "Os .0- Lindemann. E ';eufôr1cÓs�Ltdiretoria ,da SCAR, pro- ríentais". .A marcha em 'também estão' os hÔSs('S�i�fmotora do tradicional e- busca da rainha Gerii Car- ,'leitores Ewaldo, (Efi�J ,,(
vento, está acertando to- dozo sairá às 13h30 e as HOTst, os futuros. v6v�'S::·'�dos os detalhes.

'

mesa-s estão a venda na corujas.
.

" ,,"t-
.

secretaria. E todas as , i:O Baependí inicia dia p .....
15 fi venda demesas para

sextas-feíres, às 20h, há
.

ara comemorar o. �'t"
bingo na sede ·social.

'

aniversário, reeebe ·tei:�a':' ,o Baile e Concurso Rai-
feira os seus amigulnhoSi''9 ':", nha dos Estudantes, que Bastante concorrido, garotão, Sandro Schm�&'�;':' Jserá 'realizado dia 21. Me- . sábado à noite, o jantar o segundo coloead« ':ii() ;j

sas para SOCIOS Cr$ 40 das teletonístas, oferecido Festival infantil da';ca. '�mil e não-sócios Cr$ 60 pela Prefeitura. Concorri- ção. Será na residência '11.;: :
.

mil. Ingressos índívíduaís .das também estiveram as "opa" e da �ioma'f AlI,,�:'.·.:Cr$ 10 mil para associados posses das novas direto- to e Olga. :,.,..; '_.�;.·I;e Cr$ 15 mil à não asso-' rías do Lions Cidade In- •
'.' ,':' <'�';;:i1r;j�

cíados. dustríal, Rotary Club e O Con<;ursg $inhiiJ� �k':':I
Clube de Diretores Lojís- ,nhô do Colégio j ".lio�-\",.,Bola branca para o a- 'tas, esta semana, onde do Gonçalves, en.çerrildp'; 'L�migo Sebastiãoo Kr.a\lSe,·pe- di 15 pa ado' teve ,.0 ..... - .

marcamos presença. la .. ', ss
.

' '" ..!UKt> .n.;'Ia abertura da Casa .. das
os três. pri�:tl�l:OS: <:Q,i�à>. ,�

.PIores, na Marechal· Deo- A Escola' Reunida AI- .

dos Píevíané Rloeirö!Mai-' .:,dom .1,':12tt!, próxima "', berto Bauer, entrega lies- kon Mauérberg.. : R�Sjäne; :.;Praça P,aul Harris. Bu- te sábado , na Sociedade Schmídt/Marcelo .'.S,a.beLe >;'quês, arranjos, plantas or- Amizade, a faixa à "Raí- Isabel �Ciinard{';lHç8.r�o 'i"�namentais, decorações, nha das Estudantes da Es- Pachini... '
.

" �:, ;:,"1:�:::e��àsa �o:��:o· eC�:,' ���a"� � ��:��àcO:���é�: Neste "-dókingö, às' li)�:.:��
çamento grátis. Confira! o convite da diretora Ro- 30min, iIO' C.AB�epe�4rK.�.

, semeire Puccini Vasel. às 15h30min, no Ginasiit.:'; .Completou sábado,' dia de Esportes de Cortj.pá;rp'.29, . os seus bem vividos O Superíntendente .da
.

palhaço Zás Trás 'em "P,':?80 anos de idade, a Sra. Fundação Catarínense de Rapto da Zastrínha"; 'Qs,
.. ,

Paula Doubrawa Wíele, Cultura, Udo Wagner,' espetáculos _' prôrii�t%ill.:�;:A tarde reeebeu um gru- entregOU-dia 2'1'à Bandi- grande movirilelita�â:�; :"=::��po de famíliarss ; para o nha Universal, de Massa- , "... ..

qual ofereceu gostoso ca- randuba, mil elepêse fi., Nossos ..cUmP��_.-·
fé e no domingo, foi ho- tas cassetes,' cujas grava- aos amigos .da querl,a.:�cf.«::
menageada pela família ções tiveram ,o patrodnio. , dadé de Corupá,. �I_*.r:?
com um almoço, no C.A. do Governo do Estado. ' anos de fundaç.�,:.e �.�''\\
Baependi. Parabéns Dona 28., anos .. de ��tiD.çl.:!; >
Paula. O Diretor-Presidente do 'i politica' do �uQ.lclplo':1At)::Sistema Besc/Codesc, Car- program.çãº ,�esttva, P.'_')\'Do 'Grupo Serenidade los Passoni Júnior, confir- ; bllcamO$ . 'na 'págiDa 'tJêtkde Älcoól1cos AnOnimos, mou presenÇa em Jara-, ; d�t� �içío� ,

,,' ".�'; t,':,,,:�
- de Jaraguá do Sul, che- guá do Sul, no dia 7 de a-

.

',"
'.

'.

'. ,- �,v._'�gando convite para as fes- gosto ,para proferir pales�· I; �sta.mös �bendo .....que,'.tividades da data de fun.. tra durante o encontro de .,

empres!is do tam'O, :��y�';'� �:,
dação do Grupo, dia 14 de empresários, na Assbcia- 'leiro' {I!i 'tegi.ão ,Vã(l iDj1��;':;:julho, na Matriz São' Se- ção Comercial. . car presença de Q3., (l TL<
bastião. Do programa de' agosto,'

.

e�', 'GUgw,)�� ... ,

consta culto festivo às O farmacêullco' João na Fêira Naciona� �..e;V:ep��·""10h30min, 12h almoço e·, Lyra, de Guaramirim, foi das e EJeportações de .��';"�,'reunião festiva às 14 h. homenageado sexta-feira, veis, que 'trará exwst.t«>��:;dia 5, durante o jantar res
..

"de todo O ·Pái.�,.....
.,. < ' •.•• ,

festivo da ACIAG, 'pelos
'

"",/.

seu� 5'1. �os .
,de, atlvida- A ArsepWil prollloveJáJ' f

des' profissionais, que no próximo dia 12, sexta;�:
C,Q��et�rá . .no, próximo feira, com Inicio:" 1_
dia'l'f. Parabéris.Sr.. Lyra! a, sua I' Festa ,J'ullv.;li.:H.;;
A Escola Básica Heleo- Agropecuário.· .. 1Jl�}..-:;�

doro -Borges, da Ruà Join- atrações serão cu�,"..I�..!,:;
ville, realiza dia 13, a sua inclusive. 0.. ·.casameatO�('''j
festa julina, a partir das caipira. O aóónteclm�to�."
lS' horas. Além das atra- é aberto. A_ ·co1iluDld.� i �

., ._---_._":,_.,-,,,:,.,:,:.:'- ... _.�:
.

..::-,._._':.. ':�.

Gente &

A AABB de Jaraguá
do Sul traz neste sábacio,.
às 17h30, no seu ginásio'
de esportes, a Orquestra.
Educação do -Talento, do
Centro Suzuki, de Ploria
nÓPQlis, formada por cri,
anças e jovens. O ingres
so será g.ratuito e a opor ..

tunidade é excelente de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- :,'C_.r�pá :' comemora sua

"8m:ancipação, e fundação
o :mt,micipio de Coru

pá veP:l- ,�umpríndo desde
domingo, día. 30; extensa
'prog�mação (que 111\3.lf<:a\
as comemorações dos 88
arios _<le- fundação e _28 a

nos .de emancípação po
lítlce. k abertura deu-se
dia. 30, .com passeio cíclís
tíco e 'prova cíclística, na

querte 'e sexta-feira, hou
veràm retratas no coreto
da: Praça Artur Müller e,

para ;�ojef·· sábado, a pro
gI:ariiaç�Q' prevê para às
14 horas" a prova rústica,
com .saída do ginásio de
esportesj 15h-esportes

à

cargo da CME, com as

partidas decisivas do Cam
peonato Inter-Firmas de
Fute))pl de Salão; 19h30,
no gínäsío. de esportes, a

presentação do Boi de Ma
m�o,.�o .ltacorubí -,(Floria-
nópoli,s); 21h - espetáculo

TrabalhoCriada a Bolsa de
Durante os debates, foi

aprovada a criação, pela
ACIAG, da "Bolsa de Tra
balho", facilitando o in
tercâmbio entre as empre
sas associadas quanto ao

preenchimento de vagas,
bem como, abrindo à co

munídade um canal de in

formações sobre oferta de
trabalho.
A Associação, em au

diência com o preieito
José de Aguiar, discutiu
a elaboração de documen
to, conjunto pela Prefei
tura, Câmara de Vereado
res, ACIAG e outras enti

dades, solicitando ao Go
verno do Estado a reali

zação do projeto mícror

regional à Guaramirim,

'que objetiva a realização
do diagnóstico de situa

ção e potencialidades e

partir para um, po�teri�r
trabalho de apOlO as ati

vídades produtivas da mu

nicípio.

de julho para a realiza
ção do curso de Vendedor
Lojista, que será patroci
nado pela Agência do Se
nac de Jarnguá do Sul.

A Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de
Guaramírím, na reumao

da diretoria do dia 25 pas
sado, definiu a data de 22

pirotécnico, pela vez pri
meira em, Corupé, com a

queima de fogos de arti
fícios; 22h-baile na Socie
dade Atiradores com fIOS
Sonatas" e discotéque no

Salão Novo, com Sweeter
Som.
No domingo, dia 1, da

ta maior de Corupá, às 6
horas, alvorada festiva,
seguindo-a, às 9 horas, i

nauguração da pista de·
bícícross nos fundos do gi
násio de esportes, com

competições; 14h-finalís
sima do Campeonato In
ter-Firmas de Futebol de
Salão e, às 15h30-apresen-

- tação do palhaço e come

diante Zás Trás, que vai

apresentar a peça "0 Rap
to da Zastrínha"; ·no Giná
sio de Esportes- "Willy
Germano Cessner". com

entrada franca.

/Novas
básicas

escôlas
eDl 86

o Governo do Estado,
através da Secretaria da

Educação, vai construir
duas dependências para o

pré-escolar junto a Esco
la Básica Julius Karsten
e no Colégio Estadual Ro
land Dornbusch. Cada

qual constará de unia sa

la, sanitários e área co

berta. Para tratar sobre a

questão, bem como verí- .

ficação das obras em. exe

cução e das necessidades
de reformas e ampliações
da rede pública oficial,
estiveram dia 28 em Jara

guá do Sul engenheiro e

arquiteta da Secretaria da
.Educação.

Os profissionais visita
ram também o terreno on

de serão implantadas as

Escolas Básicas de Viei
ras _e da Ilha da Figueira,
esta última, recebeu da
Prefeitura Municipal, em

doação, 8.750,OOm2 para
a construção. As obras de
vem começar ainda este

ano, para funcionar a par
tir do ano letivo de 1986,
em. função da grande de
manda de matrículas que
tem se verificado.

Câmara de Vereadores
de Corupá

Prefeitura Municipal
de Corupá

'.� ..f .

. ',;' .. �

Quando olhamos IJara traz e vemos o

. progresso alcançado nestes

.

últimos anos, não podemos duvidar das

grandes coisas que o

homem

A CÂMARA DE VEREADORES DE CORUPA se

une à comunidade para juntos

comemorarmos os 88 anos

de fundação e 28 anos de emancipaçãoé capaz de realizar.

PARAB:eNS CORupA PELOS 88 ANOS
DE PROGRESSOI

_

política de nosso Município.

_ Corupä, 07 de julho de 1985
Corupá-�C, 01 de julho de 1985

. ALBANO MELCHERT
Prefeito Municipal

,
.

-.
�

.

OTO ERNESTO WEBER
Vice-Prefeito Municipal

HERRMANN SUESENBACH
Presidente

O. ORQUIDEARIO CATARINENSE, ATRAv:eS·nO COMENDADOR Al.VIM SEIDEL,
PRESTA SUA -JUSTA HOMENAGEM À PASSAGEM DO 28C} ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO
POUnCA E 88C} DE FUNDAÇÃO DE CORupA. E �E ALIA ÀS DEMAIS COMEMORAÇÖES,

REJUBILANDO-SE COM AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS E O POVO,
QUE FEZ E CONTINUA FAZENDO O PROGRESSO DESTE MUNIClpIO.

.-.- r

, :

ORQUIDEARJO CATARINENSE
4;' ��"', ..

.

��.;:���.,. - � . :
. _

" Rua-Roberto Seidel, n9 1981
•

� " '."
.

l
• , Corup� SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguã do Sul - Semana de 06 a 12 de Julho de 1985. CORREIO DO POVO
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deNASCIMENTOS

Dia 17� de junho
Edílson. filho Claudíno
(Janete) da Silva.
Dia 19 de iunho

.

Débora Crístíane. filha de
Ivanor (Roseli) - Peiter.
Cristiano Rafael. filho de
Jackson (Maristela ) Drews
Alessandro. filho Renato
(Cristal Lescowícz.

Dia 20 de junho
Cristina, filha Francisco
(Ana Lúcia) Alves.

Dia 22 de junho
Pebíane. filha Nívaldo
qaaueline)Ronchi. Cíntia.
fIIga .Ruivo (Helga) Zeh.
Cr:s!Iane Prancíne. filha
Mário [Ivonel Camnresti
ni. Viviane. filha Mário
(Genv) Scramm.

Dia 23 de junho
Keetlin Mara. filha Este
fano (Miriam) Ölos, Wan
d�rlei. filho Elói Ilrací)
ZIls.

.

Dia 24 de junho
DanieL filho Marivaldo
(�osema.rie) Bornhausen.
I?Iesw, filho Taciano (Mar
lI), Danna. Jeferson. filho
Manoel (Apolônia) Kreff
KeUv Cristina, filha· a'l:r�
los (Marília) Kiatkoski.
Dia 25 de Junho
Ricat:do Lourival. filho de
Lourival (Nazerdinil da
Ro�a: Mavla Carínv. filha
Felícíano mete) UUer.

Dia 26 de junho
Daiane Cristina. filha Ru
bens Ilsolde) Schünke Da-

....... níel. .fílho Epon (Clélude
te) Síeves, Giovani. filho
Feustíno (Marcolino) Stolf.
Dia 27' de Junho
Jer.emias. filho Valmor
(lvéra) Laube. Renata Prís
cila. filha Paulo (Sandra)
da Silva. Adalto. filho de
Abraão (Adelaide) France
ner. Evandro. filho Edvi
no (Cristina) Rux. Séroío
Luís, filho Pedro fIvete)
Leithold. Talita Micheie
filha César (Rosem Maba:
Dia 28 de junho
Giofrancisco. filho VerpÍ
nio (Flávia) Pires.

Dia 29 de funho
Camila. filha de Walde-'
mar (Sônia) Borck.

Dla 30_ de junho
Marcos Odinir. filho de 0-
dinir (Doroti) Garcia. Eli
sanpela, filha Pedro (Ve
rônica) Bertolotti.

,
.

.

Dia 01 de fulho _

Janalna. filha Gervásio
(Márcia) Nicocelli.

Ciros

vai mudar

Edital 14.370 de 26.06.85
Oilton Ranghettt e Elfi
MUbratz
Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico, natural de Gua
ramírím, neste Estado, do
miciliado e residente em

Estrada Bananal . do Sul
em Guaramírím, neste Es
tado, filho de Mário Ran-:
ghetti e de Hulda Scabu
ri RanghetÜ. Ela, brasilei
ra, solteira. costureira, na-'
tural de Corupá, neste Es
tado, domiciliada e resi
dente em Barra do Rio
Cêrro, neste distrito, fi
lha de Lauro Milbratz e

de Lutzí Milbratz.
Edital 14.371 de 26.Õ6,85
Silvio Zappeline e Irací
Jünkes
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Luís
Alves, neste Estado, domi
ciliado e residente em Rua
310, nesta cidade, filho de
José Barth Zappelline e

ANIVERSARIANTES

Aniversàriam hoje: 06
Sra. Maria Gascho Henn em
Garibaldi: Sra. Ewanir êatto
ni, Sr. Ingoberto Braunsbur
ger, em Ctba; Júlia Fritzke
Vitor Machado, Valmir Cor:
deiro.
Aniversarlanl domioRo
Sr. Antônio Pedrí, Sr.. Antô
nio Vieira, Clacir Gesser, Con
cordia; Sr. Pedro Schmidt, em
Jaraguazinho; Isolde Lange,
em Itapocuzinho; Sr. João Nél
son Stávis, Sra. Elvira P. de
Souza, em JIle; Sr. Eliseo u
biratan Tajes.
Dia 08 t'le julho
Sra. Joelma Maris Píccoli dos
Santos, Sr. Werner Vasel, Sr.
Osmar Bartel. Sra. Ruth Sch
neider Schmalz. em S.Bento·
Maria Brock, Sr. Hélio Feil�
ler. Walderaar Konell, Sra. Li
li C. Stéphani, Mariana Liek
feld, Sr. Adílo Krueeer e Fá
bio Marcelo Pscheidt.
Oia 09 de julho
Sra. Inês esposa de Júlio Maf
fezzolli, Sr. Artur Emmendo
erfer, Sr. José Aucusto Stin
ghen. Sr. Martin Henn. ein
Jaral!lla7inho: Sra. Isa Martal
Mohr Ziemllnn. Ivone.te M:
J('rll1l�e. Carla Olska. Sandro
Schmitz. S�a. AQuelina Vol-
1'I'1to Altmann. em Fpolis.
Oia. lOde .inl.ho
Sr. Sm."ir Mattar. Sr. Tobias
Wa,rhaftiQ'. em Ctba: Sra. Ju
lieta. p.sno�'1 de Paulino Ped,.i:
ßr. Zeno Toroni. e,", S P�111o:
Sr. 011J1l Krlltzsch. Edir Ros-'
linno. Vito1"lria de Lima, Vai-r
)"Y>J)f· Augusto.

.

Ola 11. de iulho
Sr. Aírton St·ll"oskv.· ÍllOcioná
rio de "A Cnmercial": Sr.
Pedm Klei,n Filho. Sr. Harol-'
cl" H"nernllnn. Sr. Aristides
M�noel Goncalves, em me;
WIlson Gerent. 'em AstorQ'a -

P�: Artn'" KriiQ'er. Ivone Reck
Piva. Pedro Nahs Evandro
T.llÍS Silva.

'

Oia 12 de iulho
Sra .... Eliza Bertoli. Sr. Benedi"<l
to Joaouim Mascarenhas, na
na França; Sr. Henriaue Sch
melzer. em Itaoocllzinho: Sr.'
.ln;;n Pedro Ga"cho.Sra. Inl!l"iq.
SchnItz Hllfermann, Marli
Gessner, Devanir . Cdstelli
Denise Schiontek. James',Pé��
reira e Sandra Simone Kanz�ler.

Proclamas Casamento
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Oficial do Re

pistro Civil dó 19 I?istrito da Comarca de Jaraguã do Sul, ßs
tado de Santa Catanna, Brasil.vfaz saber que compareceram em

Cartório exibindo os documentos exigidos' pela lei a fim de se

habilitarem para casar, os seguintes:
- ,_...

de Elvira Jung Kroehnke.
de Bernardina Meurer Ela, brasäleira, solteira,
Zappellíne, Ela, brasileira, operária, natural de Jara
solteira, operária, natural guá do Sul, domiciliada e
de Luís Alves, neste Es- residente em Três Rios
tado, domiciliada e resi- do Norte, neste distrito,
dente em Rua Carlos Eg- filha de Haroldo Manske
gert, 387, nesta cidade, Ii- e Relinde Píska Manske,
lha de Bernardo Junkes e Edital .14.376 de 27.06.85
de Vanda Ziener Junkes. Alínor Oldenburg e Rose-
Edital 14.372 de 27.06,85 ta Liesenberg
Cópia recebida do cartó- _

Ele, brasileiro, solteiro
rio de Guaramirim, neste operário, natural de .Jara-
Estado.' guá do Sul. domiciliado e

Marinho Kraisch e Emilia residente em Estrada Ga-
Urbanski ríbaldí, neste distrito, '"fi-
Ele, brasileiro ,solteiro lho de Oscar Oldenburg
motorista, natural de Lu- e de Walli Mathias Oldén
ís Alves, neste Estado, do- burg. Ela.: brasileira, 'sol
miciIiado e residente em tetra, operária, natural 'de
Estrada Bananal do Sul, Maasarandúha; rieste Es
em Guaramirim, neste Es- lado, domiciliada' e resí
tado, filho de Aquilino dente em Ilha da Figueí
Kraisch e de Pedrina Bal- ra .neste distrito, filha de
sanelIi Kraisch. Ela. bra- Hermann Liesenberg e de
sileira, solteira,

.

-costurei- Renata Reck Líesenberç.
. ra, natural de Dr. Pedrí- Edital 14,377 de 2'7.()6.85
nho, neste Estado. domi- Cópia recebida do cartó-

. ciliada·e residente em 'Ja- rio de São Bento do Sul
raguá Esquertío: em Jara- neste Estado.

'

guä do SuÍ, filha de Adão .

Gilmar Voltolíní e Jeane
Urbanski '

e de Pelagia Carla Ehrl
Urbanski.

.
Ele, brasileiro,' solteiro,

Edital 14.373; de 27.06.85 bancário, natural de Coru
Arlindo Ropelatc e Alví- pá nesta Estado domíci
na Cempregher, liado e residente em' Ne
Ele, brasíleíro ,solteiro. reu Ramos, neste distrito,
motorista: natural de Ja- filho. _de. Audino Voltolíní
raguá do Sul, domícíhado e de Cristina

.

Schíochet
e residente em Santa Lu- Voltolíní, Ela brasileira.
zía, neste distrito, filho de solteira, auxiliar de car
Severino Ropelato e de tório, natural de São Ben
Sabina Cecatti Ropelato. to do Sul, heste Estado,
Ela. brasileira, solteira, domiciliada e residente
operária. natural de Jara- em Avenida D. Pedro '1I,
guá do Sul, domiciliada e 92, S. Bento do Sul. neste
residente em Santa Luzia, Estado, filha de Arlindo
neste distrito, filha de Ehrl e de Darcy Ehrl.
Laudelino Campregher e Edital 14.378 de 27,06.85
de Clara Nícolíní Campre- Marcos Mesch e María
gher. <:",� Helena' da �IIYa NeJa
Edital 14.374 de 27.06.85 Ele, brãsileiro,' solteiro.
Renato Zastrow e Vivian eletrecista, natural de Dr.
Hübner Pedrinho, neste Estado,
Ele, brasileiro, solteiro, domiciliado e residente
operário, natural de CO-' em Rua Antonio Ayroso
rupá, neste Estado,. domi- 539, nesta cidade. filhó d�
ciliado e residente em José Mesch e de Otília
Rio da Luz, neste distri- Ferrarf. Ela,. brasileira

. to, filho d� Alex Zastrow solteira,' operária, natural
e de Atilanda Zastrow. de Jaraguá do Sul, domi-

.
Ela,. brasileira, solteira, ciliada e residente em Av.
operária, natural de Rio Getúlio Vargas, 482, nesta
do Sul, neste Estado, do- cidade, filha de Leopoldo
miciliada e re.sidente em

-

Pedro da Silva e de Hilda
JaraQtl:Í Esquerdo, neste . da Silva.
distrito, filha de Arno Edital 14.379 de 01:07,85
Hübner ·e _de Irene Zimath. Lorjval Scbmidt e Marisa
Ei:lital 14.375 de 27.06.85 Kiatkowsky'
limar Kroehnke e Sueli EIer prasileiro. divorciado,
Manske ' ag-r.ieuitl!lT'; naturat de' Ja-
Ele ,hraf,ileiro, solteiro, raguá do Sul, domicilia
l3..çougueiro ,. natural de do e residente em Rua
Massaranduba, neste Es- Joaquim Francisco de
tado, domiciliado e tesi- Paula, nesta cidade, filho
dente em Três Rios de> cip. Willy Schmiàh . e� de"
Norte, nest� distrito, filho Hedwig Zinke Schmidt.
de- Roberto Kroehnke'- "e>·' Ela b ...·1· It

.

. ';' ra;:,l ena, so e.1ra,

.

E para que chegue ao cQnhef
cImento de todos, mandei P8$i
sar <! prese�� edital. qUlI .9
rit .pUt;lfcadci'i pela 'impraa •
em cart6rio, onde será at��

. durante- \S -diaa, ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.:�:" ,', O calendário marca 26
:;lH'i< de junho de. 1985. Próxi
...... , ','

mo das .9 horas a· teleío-
i:é":;'

.

nísta-cheíe liga pra mim.
S de Jaraguá. Atendo o

�:':' "

telefona 'e do outro lado
"f do fio' uma voz: _. Você
; �':, sabe quem' morreu em Ja
:,)',: ,raguá? Digo que não sei.
""',J/

.

'Como poderia saber? A
voz insiste: - Você não

:ê sabe? Não sei, digo. _ Po-,
is morreu (> teu amigo,
P-9. P-9? indago _.mas co

mo pode .se ainda há pou
co falei. com ele? - Pois

;��',
.�

e, . a vida é assim mesmo,
.!>

.

':

morreu· o '!Ftjt,z" do -Ita-
pocu.

:
.

" .'
Estou perplexo com a

o· "

.. noticia, vinda: assim de
·

" manhãzinha da cidade que
um díame acolheu. Cus-:

.

to acreditar. Quero saber
,dehtlhes, que.. se resume

. na informação de que
. 'morreu às 4 da madruga

r.

.

tia. e qu� vai ser sepultado
.' às, 9 da manhã seguinte.
:(',';�;.. , -Pôxa vídal ', penso co-

· ,�::��migo -, mais um golpe o

,:,' ,��ltíssimo aplica na mi
.:.,. nha benquerença. Por ins"_�f. ,: " •

,

"tantes fico a lembrar o ro-

.särío de, pessoas que dei
'xaram a minha convívên
,Cia!. meu. irmão Ewaldo,
'.jn�u 'gépr,o,' .

Antônio J0-
. �

_'Sé� o·
..·�f;�ötsa que tanto'

j:i:;', cufdad.ó tínhaicom meu
), ;.' Sogro: ,�mh6. E;!' sogra 01-
;:;,,::�,J�a. E 'a:gora ele?
,; .
", ',telefofto para a minha

",' .)��p�osâi 'para pegar dados
,,;, '," qv� pudessem fundamen

. tar. o<"'<hecrológio, logo
'".� ,:;,q�e chegue à .Jaraguä do
,;,.,.�1,lt <."
, j "."

Durante o dia não me,'c·'
.. sAfdo pénsamento a figu

'i" '.'

,

fã .de :Al:lgusto Sylvio, ho-
mem eónttovértido " que:!:: "

'.

Mi" dE{: tüdo em Jaraguá.
:",,-:, .. A,iites mesmo de eu bra-
-

:,>.dã;: o meu ,:'fico" nesta ci
:�,. '��de, nos ido,s de 1948.

•.• ;': Quase ào meio dia procu.".

". roo saber detalhes 'do sen

,.-' �',_"�p'ultamento � me dizem '

; ,�",qUe :.0 açQmpimhamento '

·

",Joí.,muíto r.eduzido para .0
"';.', Po�e do vulto que deve-

�., rfa_ ser reverenciado. -

., .... :

'" �

.�-�.

.•; r:�t. r"

.....- .. '
�.�

.

ProdöhlSylvioAug�slo
Nossal - penso comigo ele também não tinha a, Procuro pelos livros -de
nem depois de morto se sustentação que estava a Augusto Sylvío e tenho
reconhece o valer das pes- merecer no entrechoque nas mãos "O Engenheiro
soas ! Pois é, 'é assim

.

des poderes intelectual e Mísael", de 1956 e "Às
mesmo na sociedade ma- econômico. Margens do Cachoeira",
terialista! Assim mesmo -Fico a pensar nas en- de 61.. Leio neste último
procuro recompor o meu cruzílhadas que a vida nos a dedicatória "Ao meu
pensamento, Na esteira prega! - Porca la miséria. estimado confrade. Eugê
do tempo .ínslsto saber essa 'era a sua expressão' nio Vítor Schmöckel, _ à,
desde -quando o meu re- nos tempos áu.reos, quan- sua cultura, inteligência e
lacíonamento com o 'P-9, do se zangava com o que anos à Causa Pública; ao
assim o conhecí aqui, não era do seu agrado. seu espírito de Justiça e
O "Fritz do Itapocu" Ne relacionamento de ba- de Luta, por um-. . (He

foi o terror da época. Ho- talhadores da imprensa, gível), de verdadeira con
mem de mente privilegi- ele me proporcionou gran- fraternização entre os ho
ada - o intelectual - es- de aprendizado, tecido a- mens, povos e nações -

banjou durante anos o penas na base do bom en- com especial homena
seu saber entre nós.. Na tendimento. Tivemos n05- gern oferece o autor - Au-
década de 50 ele. chega- sas divergências. Mas gusto Sylvío - Jaraguá
va ao auge de sua atíví- quem não tem? do Sul - Natal de 1964",
dade. Arguto e íntelígen- Deploro o seu prema- . Vale lembrar que em
te ele reinava soberana- turo desaparecimento. Em 1958, realizavam-se elei
mente. Inegável o seu. vida foi um legítimo in- ções para deputado e era
grande prestígio na épo- telectual. Nada o fazia fi- designado pela UDN para
ca. O P-9 era o homem do car tão feliz como a eclo- concorrer às eleições,
momento. Bilíngüe, as on-. são das obras das quais tendo por 'concorrentes
das da Rádio Jaraguá o pacientemente alinhava Mário Tavares da Cunha
transformavam' no mais os seus primeiros traços. Mello, pelo PSD; Roland
recente idolo da Pérola Eu via nos seus olhos brí- H. Dornbusch, pelo PRP;
do Vale do Itapocu.

. 'lhantes. essa criação di- Príamo Ferreira do Ama-
Elegeu-se folgadamente vína. Era quando criava ral ,pelo PSP; dr. Fausto

vereador à Câmara. Muni- os seus personagens. .
Sei Brasil, pelo PTB e Paulino

cipal de Jaraguá do Sul. de .fonte segura que lia a- João de Bem, pela UDN
Ai, parece-me, começou té onde sua frágil nature- de Guaramirim. Empolga

o seu drama. Os interes- za o permítíae adentrava -se com a minha candida
ses feridos das partes in- noites debruçado sobre a tura e lança-se de peito
teressadas, começavam a máquina de escrevei', sua aberto na luta e premo
dividir o seu prestígio e velha 'companheira, enle- ve a campanha. Infeliz
veio o declínio naquela a- vado pelos personagens .mente.diantedo grande nú
tividade. Como acontece que desfilavam à

.. s_ua
'

�

mero de candidatos nín
com qualquer mortal!Por frente, figuras para 'ele vi- guérri se elege. Estávamos
instantes comparo-o com vas, a embaralhar 'o diiIid-- como estão hoje os can
o atual Presidente José go, referindo para 'o re- dídatos: lutar era o que é
Sarney que, saindo de um torno à própria' fonte de importante e participar
Estado como o Maranhão, suo õrte·.que't'llO" fundofçí da construção da comuní
lá no longínquo nordeste, a imaginação dela.mesma, dade em que vivemos ..-.:....:.::..__..::..�----=-...;...---�----__:.-.:--� Neste Instante pensoAgradecl-mento'

'

como devo fazer para 're-
.

'

,

,

'

conhecer a minha amiza-
de aos seus familiares, di
ante do "Correio do Po
vo", .do qual foi diretor.'

t:-Jem sémpe fomos unâ
nimes no 'pensamento.
Mas nunca essa autono
mia fragmentou a amizil
de. Até a sua morte!
Abro o livro O ENGE-'

NHEIRO MISAEL e nele
encontro o seu "curricu
lum vitae". Ele não sabe

.,

A Família Enlutada' do
PROF. AUGUSTO SYLVIO PRODöHL

nesse breve necrológio.
Um estúdo mais profun-:

� ,

do, quem sabe, com o seu

próximo livro, "post mor
tem", se dirá. melhor do
valor do extinto,
Do tempo de vereança,

ele fazia parte dos' vereá
dores Ney Franco, João
José Bértolí, Fidelis Wolf,
João Lúcio da. Costa, Má
rio Nicolíni, Artur Mül-
.Ier, depois ,Frandsco .Mo
drock, Dorval Marcatto
José Pasqualini, Raimun
do Emmendoerfer e Wal
demar Grubba.

.

Depois disso só lembro"
.

sua colaboração nas mi
nhas aulas da Faculdade
.de Estudos Sociais, que e-",'
le ajudou a animar com

Os seus sábíos.. conceitos,
nos anos setenta, dos qua
is sesaiu muito bem. Mui
to recent-emente, nos .de- ,

sencontramos, quando se

procurou. ,deftn-ir, fl data
da fundação ., de Jaraguá,
opinião . qu�. procuremos
contemporizar. sem .aíe
tar .a nossa afetividade.

S�U f;lep\l4tiJ?t-ento. deu-.
. -se na 'Ne�r6pQ��, de Jara

guá do �u.l,!,�,reppusa en

tre os. finados Angelo Me
nel .

e Antônio José Gon

çalves.
Que o Augusto Sylvio

tenha um., bom descanso, .: "

que .daquí há .pouco esta�,:, '.

remoscom ele: Requíescat., .

in pace" velho amigo].
. .

.�:.
Eugênio Vict.Qr Schmöckel,'

FPM AUMENTA / Jp'lH�,'
O Fundo de Participa

ção dos Municípios, a ser

repassado no mês de ju
lho aos muniCípios,

.

será
11% maior sobre' a parte
transferida em junho .e a

previsão é de que se man

tenha estável para os me"

ses de agosto e setembro.
No .entanto, segundo pre
visÕes, em função da de
volução do imposto .. � !te ,�.'
renda na fonte qJle deve
rá ocorrer em maior volu
me no!? meses. de outupro
e novembro, deverá ha
ver decréscimo, no entan

to, em dezemb:rro o FPM
deverá aumentar nova

mente. A informação foi
colhid-a pelo secretário-e
xecutivo da·Amvalí, Dá
vio .Leu, do representante
da Sarem que participou
semana passada do Semi
nário de Infonnátíca, Mu
nicípal, em Florianópolis.
Por outro lado,' Jara

guá do Sul se fará presen
te segunçla-feira, dia 8, na
Prefeitu.ra· Municipal de
Blumenau, da reunião de
assistencia técnica do Pro

jeto de Desenvolvi�ento
do Ensino Municipill - Pro

município, do qual irá re

ceger verbas no corrente
. ,ano .

ainda profundamente >€onsternada com seu fale
cimento ocorrido dia 26 de junho de 1985, agra
dece a todos que se fizeram presentes. enviaram
flores, coroas· e mensagens e' acompanharam o

féretro, prestando-nos o seu apoio.
.

Bem como, agradece especialmente ao Dr. Wan
derley que .sempre o assisitiu e ao Padre Maurício
pelas palavras proferidas.

-------------------------

EMMENDöRFER COM.
DE VEICULOS LTDA.

Av. Mal. Deodoro, 551 - Fones
. 12-0655, .12-0069-JoTf'.""';' ·"''''Sut..
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Becker pede recursos para a Corupá ..São Bento Fundiário
.

treina.Crédito
Foi realizado nos dias

25 e 26, 27 e 28, um trei
namento �a:ra dois gm-,
pos de famílias beneficiá
rias do Crédito Fundiário,
pertencentes à região ad
mínístratíva do Escritório
Regional da Acaresc de

Jaraguá .do Sul. O primei
ro grupo treinado foi em

Rio dos Cedros, no Insti
tuto Padre Pastoríno. reu

niu 16 participantes; dos

quais dois casais, com vi
sita à propriedade de Jo
sé Fuck e o segundo gru
po, foi treinado em Jara

guá do Sul, no Centro
Shalon, em Nereu Ramos,
nos

-

días 21 e 28, reunin-

Diz o telegrama ao Mi
nistro dos Transportes:
"Considerando que a BR-
280, nos trechos São Fco.
do Sul-Corupä-São Bento
do Sul-Mafra; Matra-Ca,
noínhas: Canoinhas-Porto
Unlião, este atualmente
em fase de execução, fo
ram implantados com re
cursos do Governo do Es
tado, exceção à parte do
valor correspondente .ao
trecho Mafra-Canoinhas;

. considerando que o Go
vemo do Estado está im
plantando o trecho Canoí
nhas-Porto União com re
cursos estaduais; conside
rando que o DNER assu
miu responsabilidade de
conseliVação dos �rechdS
São Francisco do Sul-Ja.
raguá do Sul-Corupá, Sã<;>

V e n de d o r e s
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES UNIÃO

LTDA, empresa estabelecida, no ramo de auto
Peças e representações a mais de 15 anos, está
selecionando vendedores para atuar em nosso
Estado.
J\ empresa oferece:
_ Condução
_ Salário fixo mais comissão
_ Registro em Carteira ProfiSSional
_ Despesas de viagem totalmente pa,ga

Os interessados deverão apresentar-se a ma
Reinoldo aau, 550, no horário comercial.

'Clínica Veterinária
SCHWElTZER

D'Il. W A L DEM A. R S C H W E I T Z E �
Clfnica de pequenos e grandes a,nimais, cirurgias, vàcinações,

raio x,' internamentos, boutique.
Rua JolnvUle, n' 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)

Pone 72-0919 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina,'

HOJE VAMOS PARAR UM POUCO. NADA MAIS JUSTO
, PARAR PARA FAZER A FESTA E RELEMBRAR O

PERCURSO DE MAIS UM ANO"ONDE O'TRABALHO FOIO GRANDE
DENOMINADOR. AMANHÃ A LUTA CONTINUA. LANÇAR
SEMENTES NOVAS PARA COLHERMOS. NOVOS FRUTOS

NO' ANO QUE VEM.
AO ENSEJO DOS 88 ANOS DE FUNDAÇÃO E 28 DE EMAN

CIPAÇÃO DO MUNIctPIO DE·CORUPÁ, SAUDAMOS
O POVO CORUPAENSE, AS AUTORIDADES E OS PIONEIROS
QUE COM DENODADO ESFORÇO E SACRlFlCIO LUTARAM
PARA QUE HOJE ESTA CIDADE FOSSE PROGRESSISTA

E DONA DE SEU DESTINO.

Carlos Siern & Cia Lida.
Confecções, tecidos, variada coleção de calçados e os produtos da

"Frigo-Hansà".
-

Av. Getúlio Vargas, n9 251 _ Comp� _ SC.

Siern Haus - Eletrodoméslicos
Av.. Gétúlio Vargas, n9839 _ Corupá _ SC.

"

-

:!.1 _"

Jaraguá -do Sul'- Semana de 06 a 12 de julho de 1-985. CORREI.O DO POVO PÁGINA 07

O deputado ' Otair Be- Bento do Sul-Mafra-Cano- o DNER está fazendo a
eker (PDS) solicitou' à inhas; considerando que' restauração do trecho Ma
Mesa da Assembléia, o o DNER executa obras de fra-São Bento do Sul a-
"enVio de mensagem tele- restauração no trecho Ma-

'.

través das empreiteiras
gráfica ao Ministro dos fra-Río Negrinho-São B.' Rodoférrea e Carioca que
transportes,' endossandp;' do Sul; considerando que poderiam executar referi
o pedido dos recursos do a complementação asíál- da obra; considerando
Governo do Estado para a tica do trecho Corupá-S. _que o traçado da BR-280,
execução das .obras no Bento do Sul complemen- 'trecho Corupä-São Bento
segmento rodoviário Co- tará a principal rodovia aproveitará o atual traça
rupé-São Bento do Sul, u- do Planalto Norte Catarí- do da antiga SC-301, sen-
ma das principais.rodovi- nense, que além de permí- do esse único trecho pen- Lions Industrial troca diretoriaas do Norte Catarinense. tir o desenvolvimento da dente de definição quan-
Sé associaram ao pedido economia local já signifi- to à pavimentação, com o O Lions Clube Cidade Industrial empossou segun
os deputados Octacílío cativa mas com amplo po- que completa a rodovia da-feira à noite a sua nova diretoria. Na presidência,
Pedro Ramos, Roland tencíal, consolidará o cor- BR-280, desde São Fran- substítuíndo a José Henrique Pereira, assumiu o radia
Dornbusch, Geovah Ama- redor de. transporte para cisco do Sul até Porto U- lista Aryberto Léo Bartuscheck, 19 vice-presidente Os
rante, Nagib ZaUar e Coe- o norte de São Francisco nião, apela Vossa Bxce- waldo Pereira, 29 vice Lauro Mengarda, 39-vice Valdir
lho Neto, do Sul, alternativa maís lêncía no sentido de que Valdemar Vicente, secretário Udo Ballock, tesoureiro

para a exportação de ce- sejam alocados recursos Décio Mengarda, diretor social Vitório Lazzarís, díre
reais produzidos em ricas para a execução das obras tor .enímador Jaime de Souza, vogais 1 ano Décio Men
regiões dos Estados do do segmento .

rodoviário garda, Alibert Ewald e vogais 2 anos - Jaime de. SouzaParaná, Santa Catarina e Corupä-São Bento do Sul e Onivaldo Stahelin. O lema deste clube de serviço pa
Rio Grande do Sul; con- no orçamento do DNER ra o ano leonístico 85/86 é "Amor, Responsabíltdede e
siderando que o Governo para o presente exercício. Autenticidade".
do Estado contratou a e- LeI?bra. que o mesmo

O, ex-presidente José Henrique Pereira, ao fazerlaboração do projeto téc- pleito fOI recentemente a-
a prestação de contas informou que da arrecadaçãocico no trecho Corupá-S. presentado pelo Governo
d C $ 20 998 165 do Concurso Bonecas Vivas e outrasBento; considerando que do Estado". pio;oçõe�, fo�am aplicados na campanha dé acuidade
visual que atendeu a .166 crianças de 19 grau da rede

municipal de ensino; compra de 42 óculos; compra de 2

aparelhos de surdez; compra 'de material elétríco na

ra família carente que teve a
.

casa sinistrada; const11l·

cão de cinco abrigos, em fibra de vidro. iá ímplentedos:
além de pagamento de consultas médicas, remédios e

contribuições às vítimas das enchentes do Nordeste,;
..._�_..

aos cegos de Minas Gerais, Apae, Ação. Social, Lar das
,

Flores e outros. Foram cerca de Cr$ 11' milhões gastos
,

e� campanhas, servindo o próximo menos favorecido.
.Recente

Encontro de Corais será dia 2O Ferroviária
A convite da Associação Coral -de Crícíúma, o Co- cedeu a su

.

.

d S 1 rtícín
.

b d dormentesral da SCAR de Jaraguá o upa. icipou sa a o ��.7, trilhos so
sado ,dia 29, do Encontro de Corais do Sul do Estado, de nível da

. onde encerrou o . programa que reuniu doze coraIS.
d

.

an'do a
1· à

_ elX ,

Os coralistas jaraguaenses teceram e OglOS recepçao ao uma v
e a organização do evento cultural q';le teve con:� palco � da:'

.:

o Teatro Municipal de Crícíúma, Alem da partICIpação A�é- certo
especial no Encontro, às 10 horas de domingo cantou ia' frear
na missa transmitida pela TV Eldorado, para todo o Sul � desatiC

. q �atannense.
des para as

PQf
.

outro lado, o' Coral da SCAR .está recebendo Mas ficou
da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, Cr$ 500 mil, por fazer: o
como apoio à realização do Encontro de Corais a ter roo .A Ma

-------------------------------� �guood�W�M�,�19���ooC��N��m��a
co Baependi e do qual participarão o Coral da Comuni- cld��e que
dade Evangélica, Corál Universitário da Furj, Cam�rata ment() ,tem
Vocale (Blumenau), Coral da SCAR e Coral Infantil da domingo.
SCAR. A entrada será franqueada ao público. seII:lpre ex!

.... , ma dos

Orquestra à tarde na AABB 'v�sMrem o
da " d� fel'rf).Numa promoção do Departamento Cultural. da A nA,ó' culc:14ABB de Jaragué do Sul, estará se apresentando as 11h .

·1,le fez coi30min deste sáb�do, dia 6, no Ginásio de Esportes da âiietoT, tf,tJaDII'�
Associação AtlétIca Banco do Brasil,. a ,Orque.stra Ed�- cio do ca,

. cação do Talento, do Cent.ro SUZUkI de_ Flonan?pohs. construísseO evento conta com o apOlO da Fundaçao Catannense
Fiagem lUD.de Cultura, Secretaria da Educação e �ultura d� Pr�fei- flol-eiras e

turaMunicipal, Sociedade Cultura ArtIstica, Grupo We� condlgnoe Carroçarias Argi Ltda. Co'mQ a r:

A AABB realizou um trabalho junto às escolas do ressa pelo
município, bem como com outras entidades, que foram lamolJ· ao P ,

mobilizadas para uma grande exibição da orIDlestra, 'que ordene
que marcará época no calendário' cultural da associa-

.

n�queles '
'

ção, assim como dá cidade. A orquestra é composta de do 4S pedras
36 elementos, na sua máioría crianças e jovens. Seu re- se 'tUna P ,

pertÓrio é variado, incluindo do clássico ao populaI:. pa�q pennt
:E uma oportunidade única para os apreciadores da boa nhar com,
música que a AABB de Jaraguá ,do Sul traz, cuja en- �i�daDl�,
trada é franqUeada ao público. .

'

,

;& -p<>JNlaçlO

__
r PERSIIN�S • BOI • ESO. DE AL.UIIHIO ..,

� .:R!!L��!:.U!�SC. __ \..
. FONE: 104731,72","" �

PerSianas horízontaís e verticais, vidros
temperados, box para banheiros,

divisões, toldos,'. portas saníonadas, luminosos
.

e serralheria em, alumínío.
Consulte-n�sl Qualidade e preço é conosco.

.
- EDITAL

AUREA MüLLER GRUBBA. Tabeliã
de Notas e Oficia'l de:Protestos de Títulos da Comarca
de Jaraguâ do Sul, Estado de' S. Catarina, na forma da
leí, etc.

F� saber a todos quantos' este edital' virem que
se acham neste Cartôrio para protestos .. os títulos centra:

ChelyS Ind. Malhas Repres. Ltda, Rua Joinville,
4353, nesta _ José Luiz Krug, Rua João Planlns
check; 29, nesta _ João Sérgio Cani, Rua João
Picolll, 166, n-esta _ Maria Luíza SchuItz, nesta.

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

E'areçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a 'fim de liquidar o seu débito ou então
dar razão por que 'o não faz, sob pena de serem os referi
dos ·títulos protestados na forma da lei, etc.

nslJaraguá, do Sul, 04 de julho de 1985.
,Aurea Müller Grubba· Tabeliã de Notas e

.)ficial de Protestos de Títulos da Comarca de J.do Stil

- - Presentes finos para todos, os gostos e
,

para todas as ocasiões, das

melhores procedências, 56, na .

OBstiI· Máquinas ltda.
'E.quipamentos para fâbrica de doces e frutas,
chêlpas de cobre, fundição de alumínio e bronze.

Rua Joinvílle, 433 - Fone 72-1564
Jaraguá do Sul _ SC

.'Brandenburg &Cia
Fábrica de vinagre e comércio de álcool à granel.

Prefira sempre "Vinagre Brandenburg"i.

Rua Joinville, n9 1.255 - Fone 72-0239

Jaraguá do Sul _ SC.

'Miromaq Equipamentos pl
Escritório

.

Ltda.
Máquinas de escrever Facit-OUvettl, Calculadoras Faelt,

�harp e Dismac, Móveis Estil e Imalasa, Móveis de aç('.

Mojiano e ·.Pandig. Assistência técnica e equipe de ven-
.

'dedores. Consulte-nosl. . '

,Filial: Rua Preso Epitáci� Pessoa 723 - Fone 72-1398,
_ ,é!1ll Jarag\l( e �btr� na Av. b. Pedro n, n9 166 -

,

_ Sl� Beilto do Sul - SC.
_ c

Imob, Morada do
Sol Lida.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 72 - Fone 72-1250
CRECI Nt 740-.' 11 \l Regjão

VENDE
_ Uma casa em alvenaria com 120 m2 ria Rua Ri-
)

chardt Piske.
.

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

_ Um terreno com 550m2 com casa mirta na Rua
Padre Alberto Jacobs (ótimo nonto comercíal).

_ Um terreno com 450 m2 no centro de Itaiuba
beira mar.

_ Um terreno com 909m2. com uma casa de a,venaria com 123.77m2 perto da Arweg na V'Lalau.
_Um terreno com 300m2-no Jardim FLANBO[NT.

Ponta do Jaaues - Piçarras. -

_ Troca-se casa em S.Bento. Dor outra em Jara
zuá contendo 114m2, contendo ter. 450 m2,

_ Terreno com 10.000m2. nas nroxímidades da
Vila Lenzi. -,

,

'

_ Uma casa com 80m2 e o terreno com 996m2 no

Bairro Amizade.
. Dois Pontos Comerciais na Marechal. c/instaI.
= Uma casa com 111.60m2 e o tereno com 779,50

, m2 na Rua Preso Enítácio Pessoa.
_ Uma casa com 81':pl2 nas ímediacões da Rua Rio
Branco.

'

NECES�ITA PARA VENDA: Casas e Terrenos..

MARSCHALL POLIMENTOS
Q

A especialidade esta
nas mãos -de um

profissional
POLIMENTOS

.........c;....(.. Lavagem, limpeza de
tetos e estofamentos.

•

Rua CeI. Procópio, Gomes de Oliveira, 227
�

Jaraguá do sul/se
COMPRA E VENDA DE CARROS USADOS

Veste bem Senhoras e Crianças
Fábrica e Loja 1

,

Av. Marechal Deodoo da Fonseca, n" 1085 - F. 12-0063
Jaraguá do Sul _ Sc. .

.

Loja 2
. .

Rua Reinoldo Rau, n° 530 _ F. 72-2911 -

Jaraguá do Sul _ SC. �

I
\_

Agropecuária
Lavrador

Casa
Lida.

do

Distribuidora exclusiva das rações e concentrados uGUABf'.
Mantém completa linha de defensivos, adubos, sementes'

,

e ferramentas agrícolas. .

Loja 1 _ Rua Joinvill�,l.I94-F. 72-0919:Jaraguá do Sul.

Loja 2 _ Ba�ra do Rio Cêrro _ Jaragua do Sul -SC
..

I
' JARDIM SÃO LUIZ

Conheça os nossos planos de pagamento e compre o seu lote no

JARDIM�SÃO LUIZ a sua opçao de morar bem.
,

. Empreend.· Imobiliários
Marcatto Ltda.'

Crt'ci 093 - 11 � Regilo ' '_ •. _

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fones 72-1136 e 72-1411 _ Jaraguá do Sul - se.
>

II
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piolho

necessário primeiro cor

tar o cabelo bem curto,
passar pente fino e, ero

seguida, fricionar o couro

cabeludo com substânci
as fornecidas e recomen

dadas pelas unidades sa

nitárias.

Ladese declara gu�rra à sarna ao
:À LADESC (Liga de A- DESC e vai envolver os cupação é quanto a higí

pciio
.

ao Desenvolvimento 7 CARS (Centro Adminis- ene na cabeça". Ele reco

Sqcial de Santa Catarina) trativos Regionais de Sa- menda que para eliminar
está iniciando uma cam- úde) do Estado. Ribeiro o piolho (pediculose) é
�a· junto às escolas esclareceu que a sarna ge
particulares e da rede 0- ralmente ocasiona uma

ficial visando eliminar á. lesão na pele provocada
sarna e o piolho que es- pela coceira, além de um

tão infestando os alunos. mal estar, enquanto que
principalmente no interi- o piolho acarreta fortes
er, com I. a dístríbuícão coceiras, roas no couro

gratuita; a cargo do De- cabeludo, e a "nossa preo-
partámento de Saúde Pú- --------....------------

blica, de pediculicida e es-
BESC PREMIA TRABALHO DE CORUPAENSE

cabecida, substâncías des- Em solenidade realiza-
tinadas ao combate dos da no final de junho, no

parasitas. A decisão foi auditório da Direção Ge
tomada durante reumao ral, foram entregues os

do Pró-Criança, presídída prêmios aos quatro pri
pela presidente da Ladesc, meíros colocados no Con
Angela Amin. curso de Cartazes Educa-
Segundo o diretor do tivos do Besc. O concur

Departamento de -Saúde so foi promovido pela Di-·
Pública, Diogo Ribeiro, há visão de Benefícios Socí

no Estado uma grande ais, Secção de Seguran
il'lfe�tação. de piolhos de- ça e Higiene do Trabalho,

.

vído. principalmente as e a Comissão Interna de

más condições de higiene. Prevenção de Acidentes,

A campanha, explicou, es-
e dele participaram todos

tará a cargo 'do Serviço os empregados do Banco.
Ao todo foram apresentadé Dermatologia Sanitária dos 42 trabalhos, dos qua-

do DSP cOIIi:,apoio da LA- iC!,,� '1""'+"''''' p�imp;TOS

colocados receberam pre
miação: Celso Vitorino
Soares(FpoU's),15 ORTNs;
Eliane Voltolíní (Corupá),
10 ORTNs; Tiago José da
Silva Filho (Fpolis]. 5
ORTNs, e, Arnaldo. Fer
reira dos Santos, Menção
Honrosa,
A iniciativa teve por

objetivo incentivar a cri
atividade.' inovação e . a

participação dos empre- .

gados do Banco na apre
sentação de idéias volta
das ao aprimoramento e

desenvolvimento das ati
vidades de prevenção de
;:lrinPTI+pc:

oBANCO IOTAL.

ZBEse �
• -1.- .-.

I

• F R I G O R í F I ( O su M Z s. A.:

"Os Herdeiros da Duquesa"�: ;��
. 69. A EMPRESA DO GUMZ OU FIRMA DO GUMZ

' i<

Este é o nome Que hole é dado à obra de 40 a-
..

t,
..

nos do casal Waldemar e Helena Gumz OlL em: \

familia. do Gumz e. da D. Ulian. Tudo comecou
no dia 28 de dezembro de 1945. Quando come
çaram .No começo era uma necúena casa comer
cíal de secos e molhados do interior nara ateJider:
os azrícuttores de então. Lentamente. fof tudo.
crescendo até o nonto de se ramificar em três'
setores diferentes. mas ínteerados nela nessoa do.'
Diretor-Presidente. Waldemar Gumz. "

O SUPERMERCADO:Era nequeno mas tínha'
tudo. O casal Viajava mensalsaente nara S."'aul�
de caminhão nara consezutr ii bom nreco ri es
toque necessário. Em 1965 suas instalacões fo
ram ampliadas nara atender melhor crescímen
to de Santa Luzia. Hoje alí. firme e forte. nara
sunrír as necessidades dos freauezes.

O FRIGORIFICO: Era Ulll neaueno abatedou
ro doméstico. Denoís Dassou nara 30 abates Dor .

�
.

semana. e. a nartír de 1975. 40 abates três "ve
zes Dor semana. Tem três fll!'anjas de suínos. Da
ra aarantir a matéría-nríma. Sua frota de cam!';
nhões-baús. abastece com de'uníados. coazeta
dos. írtos, salzados e racões,: os mercados de
Santa Catarina. Paraná.R.Jáneiro. SP.. Pará e 'A- 'ii i
mazonas. ·A iaturacão média .nös.meses de jaDei- .) 1

'ro/maío de 1984 foi de Cr$ 718.857.061. E a, ar- .. ,.,�:jt'
recadacão nara o Estado. nos últimos m� .de .. ,.,'".
1984. foi numa média de Cr$ 20.589.106. :e ii 22' _

'
. "�

empresa catarinense na ordem de lmDortanc1a. ;: ,. s!

no setor al1menticio.
' ,

,: ·'il
AGROPECuARIA: Este setor da empresa tem .",";;)

como finalidade a exnloracão econômtca.de. suí
nos: Tem três unidades de material flenético DU

ro e em cada uma delas são desenvolvidas três
raças: Landace. Laree Wbitte· e Duroc .. Durante
o ano de 1984 foram vendidos numa médía.vcde
1.100 suinos Dor mês. Isto corresnonde a um.,fa
turamento de Cr$ 100.000.000. .

Importante. Esta obra do sr, Gumz e da D;
Lili. hoje, com a forca dos fílhos, Ilenro e nora:

nromoveu um vízoroso imDulso no··crescimento .

e fortalecimento daauele "ducado". hole· Sola
Luzia. {No nröxímo caDitulo:Waldemar e H�Ie- '';

na Gumz}.
. .. - . -

..
1

ANO 40
1945 1985 .

PRODUZINDO ALIMENTOS COM QUALIDADE- QE Ie

., ')f. i'

ffiGIENE, COM INSPEÇ:A.O. FEDERAL SOB N 82!, ',[!i1h

FRIGORIFICO-SUPERMERGADO-FABRIC� ,�ÇÕES ':f;�,:,

,
VERBA PARAVISITA-AS-::-BASES ><4�i

Esta deu na coluna do Carlos Castello Branco: " Há u�r,<";1 b

ma nova verba na Câmara dos Deputados, de pouco
menos de 5 milhões de cruzeiros mensaís-. destinada:3ir'd
a financiar a visita dos representantes do povo às SIl:t:i:;U:i
as bases eleitorais. Essa verba, como. as, demais; ..io"t:!',j.

«,
sofre incidência do Imposto de Renda ", ,(gtifamosk:vd
Enquanto isso o Minitro Dornelles disciplina matêríe=o:
em que. os empregados que vendem um terço de suaSdIiir!1
férias, porque a carestia já não se satisfaz com o q\lQ!tJ'}Si
ganha, obrigando a retenção do Imposto de Rendéh0 ,;1

dentro do mês em que recebe o "tutu", antes mesmovoc
de entrar em gozo de férias. Curiosamente o IAl>AS
não computa os dez dias vencidos, incidindo apenas n()3:!'li
salário do mês, Porque? Porque aumenta o satátfó d�,âdJlq
contribuição para- fins de aposentadoria Iutura, E :para,:rt.:l
o Fundo de Garantia também não contríbúet caram�,:<);;M.l
ba. em que País estamos que só os pequenos lév,amj�:;�:�,
fumo? Onde está o tão decantado rigor Iínanceíre da,tL:i
Nova República? Perguntas que ficam no .élr pará iS�f'i(:a
rem respondidas pelos nossos salvadores da·'1>átrié). ;:':,1·��
O Presidente da. Câmara, Sr. Ulysses Guimarães, :,cotl:·U!>,'!ll

. testa a informação de que,· depois de ter assllmjdo att'f
Presidência. da -Cámara, tenha sido criada qualquerr;llil
espécie de ajuda financeira aos deputados. Nã?, exis�;!�J4
te, . assim, afirma, a verba de ajuda a par1a,mentare.t')�·

. para visita às bases. Quem estaría apertando um �;,ú'
tão diferente? ,;�'fE: '

ENG A N O _ O Governador do Estado Esperidi�<:;&'i'
ão Amin, foi criticado pelo líder da Frente ,Liberal:�!lid!�
na Câmara, José Lourenço, sobre as .mélnobr.é:l's que te·'I",,\f

. ria feito dentro do PDS do Estado resultändo. no afas-,:y;(Í' �

tamento de um suplente na Câl1;l�ra'-:F,eder"a('míado ao:ci,Wt
PFL o líder chamou o Governadôi ·do' Estäqó: (;Je "I4.b!:.n
Amin" e constatado <) engano, tratou· de ,�or.dgir -olA·!
nome, embora acrescentando Jogo em, seguida: ,jNQ:",;"'�ê;�
flJll,dó _é a mesma·.çoi.sa:'. Se a.moda_p_ega"._.M.a.,colun&J�Y
dô --Miro) �

-
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'Füridâd<; em 10 maiô 1919. CGC 84.436.591/0001-34.
: �iietbr:.· Eugê�o Victor Schmöckel - Jorn.Pro.f.QRT.-SC
�"'.íi9 729 e 'Diretor de Empresa Jornalística n9 20. Mem-

"'!i)io efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca

:Ltârina. Redator:Flivio José Bmgnago - ORT-SC n9 214/
�;84. Repórter: Yvonne A.S.. Gonçalves - DRT-SC nl?
-"i1'9/84.· Redação Administraçio e PobUcidade: Rua Co
',ronel Procópio Gomes' de Oliveira, nl? 290 - Cx.Pos
:lal-, 19 - Fone 72-0091 - 89.250-Jaraguá do. Sul-SC
.•

� ;";i"
. lP1pr�� em Gráficll Pr�pria

"�sinätura pára Jaraguá do Sul CR�20.00(:)
,;,ÔlltiiJiS· cidades .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 30.000
: Número,' Avulso. Cr$ 500

, 'Númeto Atrasado. Cr$ 700
,- ··R"presentantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.
..Ltda, Tábula Veículos de Comunicação S/C LIda. e Pro
. p;al Propaganda. Representações Ltda.
: Est� Jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

.R�lojoaria AVENIDA,,-:,.,.

.':"
.

-As mais. fiQa& sugestões para presentes,
j6ias, . relógios, violões, troféus,

medalhas e artigos de prataria estão. na

- �. �'"

..

,
.

REOOI0AiUA AVENIDA

Na.Marechal e na.GetúHo Vargas

.
-.

':: .'., :-

',,",:-'

;, ..t·........ :; .. ')1 ••

'

. Calhas para todas as finalldades

Agora também aquecedores a

energia solar.

b.a PeH,pe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lailzna;ter . - O SEU RELOJOEIRO

�

'

... ;:�·.f:,. ieI6gio�,· .ct:istais, violões, troféus, medalhas e
I'
._-_.... .:._. __ -

!i

artigos fines para presentes em todas

as ocasiões.

F·.".
J A m�d�' .certa em roupas e calçados está na

j CINDEREkA. Vista-sé bem com a
t .. �.

V;t; moda Ve r ão da
,�..

CINDERELA

";.,)� T.E!UtAPLENAGEM VARGAS
: J{�ryiç()S de terraplenagem e aterros

"
. .';:1..

.

\�: tUBOS. SANTÁ HELENA
•.:1Ju&os d,ê; eo�cret0 para todas as obras.

.

,� : "

.

Consulte-nos!

R�
.

lOIDVUIe, 1.016 - Telefone 72-1101

COMERCIAL
. ·r�,..·' FI,ORIANJ
Máqu.inas e equipamentos para escritório.

AssJstêIicia Técnica de Máquinas clE: Escritório.
em Geral.

.

.Rua ·Ve_â:neio·da-Sil.va-Porto., 35S._ Fone �2-1492"

:� ..

..... :: ......�"!"I!-o ;__ _

-

CONFIRA A HISTORIA ... Barão de Itapocu

...HÁ 40 ANOS
O sr. Manoel Ribas, Interventor no'

Paraná, também conhecido por "Mané
co Facão", comentava o discurso de
Luiz Carlos Prestes, que o chefe comu

nista pronunciou há semanas no Rio.

Depoís de declarar que o socialismo
no Brasil, em vez de ser um programa,
é um homem e o que se esboça não é

, de comunistas, mas- sim de "prestístas",
poís é movido pela fascinação pessoal
que resulta de seu feito revolucionário
e do sofrimento do condenado que a

anistia libertou. Dizia aquele chefe de
Estado: "Encontro no discurso do sr.

Luiz Carlos Prestes, ao lado de certas
verdades e algumas observações, não

menos certas, erros de apreciação que
dificilmente se poderão explicar. Fre

quentemente o líder das esquerdas o

lha para o fenomeno brasileiro, mas

fecha os olhos, a seguir e a memória

ilude-o, mostrando-lhe o fenomeno rus

se. Estas míragêns repetem-se e difi

cultam-nos a compreensão das suas

criticas e analises. O problema agrá
rio, por exemplo, aparece, nos comen

tários do chefe comunista, com solu

ções que são. perfeitas nos campos da

Ucrânia, mas são de todo ínadaptäve
Is à. glebas do. Paraná. "Terra aos cam- .

nonezes" é umajdívísa sem sentido".

Pois é; dr. Pedro Schütz, lá de Luzerna,
o assunto comunismo e camponeses
nunca tícouéseuecído. Veja a invasão

dos "Sem Terra", no extremo Oeste d6.
Santa Catarína, milhares de pessoas
entrando pelas Iazendas, que o,Gover

no Estadu�l acompanha com atenção,
porque o assunto fundiário é da com

oetêncía do governo central, mas os

primeiros passos já foram dado�, no
sentido de uma solução que socíal

�ente atenda à' todos, sem o uso da

luta e da violência preconizada pelos
orogramas comunistas. Está ai uma

lição, não acha? Tardía, é verdade,
mas em execução, servíndo de mode

]0 a outros recantos do Pais. O INCRA

tnstítuto Nacional de Colonização e

Reforma Agrária, agora, depois de

1964, está sendo olhado com mais se:
riedade, apesar de alguma revisão' nos

conceitos da época do Preso Castelo

Branco.

. :.HÁ 88 ANOS
_ \0 Centro Ageopecuärto "Jioãcl

Cleophas", hoje ParQuê Agro Pecuá

rio "Ministro João Cleophas", distri

buiu no mês de maio/55 as seguintes
mudas: 4.380 eucaliptos, 840 sucuru

juva, 60 acácia negra, 16.715 café ca

turra, 1.505 couve-flor e 3.200 de repo.,.
lho. Eram realizadas. :28 inseminações
e inscritos no registro 22 bezerros nas

cidos de inseminação artificiaI:
O João Pessoa mantinha-se firme

;;a llderanea DO ·campeonato· da 2l,l di

visão, derrotand.o o Baependi-Extril
.

pela-contagem de 4 x 2 em seu próprio
campo, mesmo emp..atado de 2 x 2 no

final do l' 'tempo. Os quadros: -reae
Pessoa" _ Tomazellí, Chico e Alidio,
Ploríaní II, FIQrianl I e MaJfe�zolli, Vi
tório, EUi, AUredinho,

-

Solano e Nes
tor: "Baependí" Extra _ Maníredo, Ba
rato 'e Rainer: Mário, Edgar e Zíco

(Chico); Adolar, Horst, Silveira, Ama
deu e Chico (-Zico). Júiz: Arthur Zim
mermann. Renda: Cr$ 1.600,00. E J.
Andrade reclamava a melhor sorte do

. Baependí.
'

.

. �.
_ Irene Pedri Guént.herj _9flcial do

Reg. Cívtl do 1 Y Dtstríte publicava os
,

proclamas .da semana, EÍltre os preten
dentes: n' 3.805 .lo Aristides M. Gori

calves e Erica Horst e ne:» 3.806 - Osny
Cubas D'Aquino e

.

Erecê < Stephanes
de Oliveira.

.

. .•HÁ 20 Ai'JOS .

_ Joinville � seu povo e sua históría
era o titulo do maís novo .lívro, escri
to pelo historiador Carlos Ficker, ven
cedor do concurso ínstítuído pela Fun-:

dlção Tupy, por ocasião de seu jubileu
de prata, em homenagem' a. Jolnville
e a seu povo.

.

., A Convenção Municipal da '. UDN

lançava Victor Bauer candidato à su

cessão municipal,· com a presença de
altos proceres da politica catarínense.
Antonio Carlos _ e Bender eram muit1Jl
aplaudtdos, A eleição?! 3�10.6�;

•

. •.HÁ 18 ANOS' 'i" .:

..;.. Napoleão Teixeirarlií�ci.tc6, prole,,
sor catedrático da. Facul!Jade de Medl
cína da Uníverstdade do Paraná, cola
borava com seus eruditos escrítos no

"Correto do Povo". Médico; da Rosan

ne. Beatriz. SchIQÖÇIÇ�I{ 40fe Senhora

Irineu Buerger, ele. se entusiasmava
com os, escritos do

.. Líons e Rotarv.
clubes de serviÇQ que mantínham per

.

mànente coluna .no". l!maJs.· antíco".

Com o titulo de CLV.»ES.DE SERVICO
. escreveu longo- artígo., abordando as

pectos. dessas assoc.aeões: l' - A cría

tura humana não -pode víver sozinha:
2C1 ..; A palavra Servíco vem do latim -

SERVIRE; 3' - "Conipé\nhelro", na !'IU�

origem: 4� _ Há muitos clubes de Ser

víço:
.

5' -. O. Homem nem semnre P. Jo

bo do homtm e 6' - NUNCA OLVJ

DANDO, não esquecendo nunca, lemo

brando sempre Que "somos tão res

ponsáveis pelo mal Que .fazemos, co

mo pelo bem Que
. deJxamos de fazer'!

Geraldo José comentava na· coluna

;'-Correlo do Povo" n_9s E.s�ortes o a

certo da decisão dQ- Juventus, ao j)aT�

ticipar das disputas da Taça Governa-

dor do Estado.
. .

Estou com a Arena Jovem, afirma
;a José Alberto Klit-zke, aluai Pre�J
dente do Diretório Municipal dó PD�

de Jaraguá. E mais: O jovem J;lão po·'
de ficar alheio ao desenvelviD)ento', na·
donal. O convite; participe você taJJ1 .

bém jovem jaraguaense do MAJ; fa

zendo sua InscrJ,ção:" . p:roC\lrando ',o
Presidente da Camara Municipal. de

Vereadores - José Alberto Klltzke.

Faca o seu SEGURO OBRIGATúRIO, CONTRA JNCSNDIO e de VIDA

EM GRUPO conosco.
.

Organ:Ízação 'Contábil
" A Cornerc�a�" SCiLtda.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, nO 290 - Fotie 72�0091
J_raguá do Sul . SC.
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,.f�ráguá do Sul - SepJana de 06 a 12 de julho de 1985� CORREU:> -bo -

POVO

I. '.:
,Estado de Santa Catarína
Prefeitura Municipal de Jaraguá do, Sul

,E D I T A L, DE C, U S TOS 'N9 16/85
.

A Prefeitura Municipal de -Jaraguá do Sul, através da Secretaria de Pla
nejamento

-

e da Secretaria de Obras e Viação, divulga pelo presente
Edital, os custos relativos as obras de pavimentação a paralelepípedos da
Rua 61 EXP. ANTONIO C. FERREIRA e esclarece que os valores abai
xo especificados constituem tributos estabelecidos pelo Código Tributá
Tio Municipal e Lei Municipal N° 945/83/ de 29 de dezembro de 1983,
que versa sobre Contribuição de Melhoria/ regulamentada pelo Decre
to N° 907/83, de 29 de dezembro de 1983, e é devida por todos os pro
prietários de imóveis beneíícíados por obras públicas.
a) MEMORIAL DESCRITIVO 00 :pROJETO E CUSTO DAS OBRAS

,

As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os cus
tos abaixo especificados':

ELEMENTOS'
-

,QTDADE P.UNIT. P.TOTAL

01-TERRAPLENAGEM: Escavação,
carga, transporte 2.160m2 2.190 4.730.400

02-PAVIMENTAÇÃO
2.1-Regularização e compacta-

ção do sub-leito 2.160m2
2.2-Base: Material de areia, aqui-

sição de materiais e execução 2.1!?Om2
2.3-Revestimento: lajota, meio-

-fio, transporte e execução .. 2.160:rp.2,

460 993.600

3.650 7.884.000

19:150 -41.364.000

SERRA CLUBE EMPOSSA GOVERNJ\OOIL-B ,

PRESIDENTE
.

O Serra Clube Internacional realiza anualmente i

a mudança de seus administradores, começando o eno- �
serra no mês de julho. E o Serra (oriundo de Frei Juni",,,
pero Serra, seu fundador) uma entidade le.iga .ca�óljc.·;,
que trabalha e reza pelas vocações sacerdotais. 'Para �
dar cumprimento às disposições estatu�árias do. org•.
nismo internacional; o Distrito 107, que compreendê.'
a área do Estado de Santa Catarina, realizou-se Às 20h .'
de 27 de junho de 1985, no Restaurante Monte Carió� ;

na Casa da Amizade, uma reunião festiva para a poS.. .'

se do novo Governador do Distríto e do Presidente dó .

Serra Clube de Florianópolis. A reunião contou com i):'.
prestigiamento do Arcebispo D. Afonso Niehues, Frei ;
Celso, Irmãs da Divina Providência, Sacerdotes, . de- :

mais religiosos ,companheiros serra e convidados. 'NiI
"

oportunidade, na presença do CS João Campos,
Presidente do Conselho Nacional do Serra do Brasil,

.

tomou posse como Governador .do Distito. 107 - Satt .. :
ta Catarina -, o companheiro serra João Zabot, ���

.

tencente ao Serra Clube de Florianópolis. Já na qualí- ,

dade de Governador do Distrito, empossou - como Pré-
.

sidente do Serra Clube Florianópolis 0-CS Jairo L�
boa, que sucede o CS José Lecks. Na oportunidade JilL
sou da palavra o CS Luiz Carlos Toledo Barros, Gover-

.

nador do Distrito 108 - Paraná -, com palavras de e.. '

· timulo ao trabalho em prol das vocações .sacerdoters, ;,
assinalando a importância do clube na vida dos que se I
filiaram à entidade fundada por Frei Junipero Serrá.

Após as palavras do Governador e do Presidente, u..:
sou da palavra D. Afonso Niehues, de apoio ao movi- �
mento serra e na sua fala aos presentes, cerca de cem r

pessoas, o Arcebispo de Florianópolis abordou o té- L
ma do equUibio sadio entre o temporal e .o.-esplrlttYI.,
Aos atos de posse se fizeram presentes, representantes i

, dos Serra Clubes de Lages, Crícíáma, Ararang!-íá, t\i- r
: barão e demais clubes da cidade .. Como convidado de )
; nosso diretor participou da reunião o Sr. Altair Aú-:
gusto Pieper. Aos novos admínístradores dos Serra'

·
Clubes os cumprimentos desta folhar com os votos de:

· uma profícua -gestão. ;_

CLINICA DE VA-RIZES,.,"__

..I'_:.'Dr. CELSO ORLANDO STOlUmR DA SILVA
_

Rua Guilherme Weege, 34 _ 10 andar
Fone-7L2500 _ Jaraguá do Sul _ SC.

SPEZIA &. GIA. ·lTOA.

,:
I:

I.�· 03-GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
I 3.1-Tubulação: .aquísíçâo de ma-

'1"'., , _...,-_t_er_i_ai_s_._e_ex__,e,...c_u_çã_O_._._._
..

_._._.�.2_.1,.....6_0_m_2 7_
r .

_03_0--:-_1_5_.1-:-8_4_.8_00• 3.2-Caixas Coletoras:" aquisição
de materiais e execução 2.160m2 1.040, 2.246.400

SUB - TOTAL ... • . . • . • • • . • • • • • • . . • . . • . • • . . . . • . .. Cr$ '12.�3.200

I,. ! ADMINISTRAÇAO (5%) Cr$ 3.620.160

r TOT A� L ••••••••••• � ••••••••••• ".. • • • .. • • • • • • . Cr$. 76.023.360

SERRAlUA E SERVIÇOS DE TRATO,R.

Madeiras para construção e' serviços de 'trätö'i-'
I

com profíssíonaís- altamente especíelízedos..

Rua João Januário Ayroso, 112 _ Jaraguá Es
querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC .

04 � CUSTO-TOTAL:, Cr$ 76.023.360 (Setenta e seis milhões, vinte e três
,

. ' .mil. trezentos e sessenta cruzeíros).
4.1 - Área à pavimentar: 2.160 m2
-4.2 «Custo por m2: Cr$ 76.023.360 dividido por 2.160m2 igual a Cr$

35.196 (trinta e cinco mil, cento e noventa e seis cruzeíros).
b) DELIMITAÇÃO DO TRECHO BENEFICIADO

E beneficiado o trecho da �ua 61 -Bxp, Antônio Carlos Ferreira. a

partir da Rua 37 - João Planinscheck, até o entroncamento da Rua 39�
Lourenço Kanzler.

.

c) CONTRIBUIÇAO DE MELHORIA
·A contribuição de melhoria será cobrada, por unidade, levando-se
em conta. a testada dos mesmos.

FÓRMULA: Testada do lote multiplicado por 1/3 da largura do leito
da rua multiplicado pelo custo do metro quadrado igual Custo Total.
-O recolhimento do. Tributo será diretamente ao Tesouro Municipal.

d) E fixado o prazo de 30 (trinta) días à contar da data de publicação
deste Edital, para solicitar por escrito pedido de informação, contes
tação ou impugnação de um ou mais itens deste Edital, cabendo-lhe

'. o. ônus da prova se necessária.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 21 de junho de 198[?,

, DURVAL VASEL
,.

ARISTIDES PANSTEIN AFONSO PIAZERA NETO
.

Prefeito Municipal 'Secr. de Planejamento Secr. de Obras e Viação

,� '.

�' ,

..... .........,_ _._'.- ... � ._. -,� ....._-�_. -_...--:-.-.. .......__ ._�_.:.�-,-_... __ . __ ._-� ...... -
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COMEÇOU ONTEM A D�CI- ESPORTES Floresta de Joínvílle e Rigesa
SÁO;:OO 'SALONISMO ADUL-

.

.

Flávio José de Três Barras.
TO ,_;;".Super�do o trapesse com' ' :::::::::::::;::================== CLUBE 81 VENCE JOGOS EM
a e�usão da -Uníbanco � da BLUMENAU
Cone�, '.pela Junta' Disciplinar rasos, 4xl00 e 4x400m). Arsepum, Cantareira O x 2 S. O Clube de Bolão 81., afiliado
Desportiva, porunanímídade de KOHLBACH VENCE A PROVA Antônio e Saturno O x 2 Figuei- à SER' Víeirense, jogou amísto-
vol@sr;,,'do .Campeonato :

, Oficial. R(JSTICA DO SESI rense, As Chaves Azul e Verme- samerite sábado,' em .Blumenau, '
.'

de l§85;":prívando.-as também de O Sesi de Jaraguá do Sul rea- lha cumprirão a quínta rodada contra o Vasto Verde, venceu-

dlsputarem'·'jogos' oficiais e a- lizou na manhã de domingo a amanhã, dia 1, no Estádio do Jo- do-o pela díferença+de 18'pali,
mistosos até 'que 'regularizem a Prova Rústica em homenagem ãoPessoa, a partir das 8 horas..

. tos (1.453 e 1.435) e, no futebol, '

documentação' exigida, a. Liga ao Dia do Sesi, no percurso' de São Paulo x Olaria, Vila Lenzi suíço, tornou a vencer, ,desta'
Jaraguaense:· de "Futebol de Sa- {) quilômetros, da Barra até a x Pinheiros, Rio Molha x Tuba- feita por 4 a 1. O ponto alto foi

.

lão,.deu>Jnicio na noite de on- Rua Reinaldo Rau. O vencedor liões, Manchester :ic Floresta. ãO confraternização e em novem-
tem.v, as-dísputes da fase final foi Antônio Sérgio Fortes, da Canto do Rio x Veteranos, Bra'- bro o clube blumenauense ví-

do eampe:onato. Citàdino Adul- Kohlbach, no masculino adulto, sil x Bangú e Karkeí x Santa rá a Jaraguá retribuir amistoso.
to. NaHlllarta�feirar día. 3, em com 11'minutos cravados, se- Luzia. HANDEBOL DE JARAGUA VAI
sua �e;�;a' LJFS reuniu 'repre-' . guido João André (Fabril), Jo- QUATRO JOGOS ÁBREM O RE-, A ITUPORANGA
sentantes;'.;da Jaraguá Fabril, A sé .André (Marcatto), Jaime Ne- TURNO DA SEGUNDONA

.

A seleção de handebol femi-·
ABB, Arweg' e Urbano, para de- 'gherbom (Weg), José Carlos Si- O Campeonato da 2� Divisão nino de Jaraguá do Sul, campe-
libera.r.�$obre as finais do Cam- .mões (Kohlbach) e Leonardo da Amadores da Liga Jaragua- ã dos Jogos Abertos, ano pas-

pecnator.Nos dias 10; 12também.. Gonçalves (Marcatto). Vetera- -

.
ense de Futebol, Troféu "Ade- sado, em' Concórdia, preparan-

haverão -rodadas, pela. decisão nos: Nílson Franz (Weg), Eval- mar Frederico Duwe", abre nes- do-se para o magno aconteci-.
do titulo;";; :;:_:' do Kanis (Marcatto) e Lourival te final-de-semana o segundo mento esportivo, desta feita em.

Porcoutroelado.. Urbano e Ar- Alberten [Kohlbaeh] .. Feminino; turno, com quatro partidas. Vão Brusque. participará nos dias

weg,':decidiram: ne semana pas- Karin Schweínle '(Weg), Rosi- jogar a partir das 15h30 de do- 13 e 14 de julho, de um qua-
sada"t) Campeonato Infantil. No méri do Nascimento (João "Vi- mingo, dia 1, Avaí x XV de No-' drangular em Ituporanga, do

dia"26,; Urbano 4 x: 9 .Arweg e est) e Clarícia Petry (Marcatto). ', vembro, P.Preta x Vitória, Alian- qual partícíparão ainda as CM..

dia;i.,28�"·Arweg·5 x 2 Urbano, sa- A eqüipe campeã geral recebeu ,e çaxGrêmio Garibaldí e Malvícex Es de Curitibanos e Blumenau,

graIido--se -campeã a Arweg e troféu e para os melhores colo- Cruz de Malta. No final de se: Para os' .dias 20 'e 21, Jaraguá
a l:1r.bänö fieou 'o vice, classifi-. cados, índívídualmente. meda- mana passado, em partida iso- deverá sediar um

.

"tríanguíar,
. cação oposta-do certame juvenil, lhas, além do que o Sesi ofere-. lada, complementando o primei- com _a participação de Ituporan-
queado- accempeã foi a Urbano ceu vales-compra aos melhores ro turno, o Cruz de Malta derro- ga e uma equípe de Curitiba_._.
e AfWeg�, víee-eampeä. classificados.

.

tou 'o Avaí, 4 a 2, resultado que E S P O R T ES'"
.

,

A11:ÃNTlCAiBRADESCO ' VIRÁ Os atletas. Antônio Fortes, em, nada influiu na clas.final.he- O QUE VAI ACONTECER
NO;FINAL DO� MES João André, José André, Jaime ja vísta que.Alvorada e Avaí 1) No próximo sábado, .dia 13, I
Ernr�çortjunto��om' "a Divisão Negherbom, José Carlos Simões, . ha\'iqnt .conseguído antecipada- o Jaraguá Motor Clubé:"val. rea'"

Muntdpal de: Esportes, ' a Liga' Leonardo Gonçalves, Nílson r ,-Jn,et1.�e .. a ölassífícação para a, fa- lízar mais uma et�p'a;: ,do',· 49
Jaraguaensevde Futebol de Sa- Franz, Evaldo Kanis, Karim Sch-, se ,final,., A . classificação oficial- Campeonato' Catatitiense' 'de '�i�' ,

11()'�prom'Ovel'á�nos días 26 e 21 weinle e Rosímérí do Nascímen- ,; .,49, pri:r,neiro turno é esta: Alvo- cícross. na Pista da Marcatto, na : .

de \;jütlIö, .. um' quadrengular, to, vão representar o Sesi de- Ja� r.i\c;la 1ß, Avaí 13, Malvice 12, Marechal Deodoro, ff. partir das
constallteeqia';programação dos raguá. do Sul, na Prova Rústícac]. GrêJ;lilip Garibaldi 10, Guarani 9, 14 horas. As inscrições serão a-

festejos:' dös.:·ilil9!- anos -de 'Iun- Estadual: '!.:_ ;!Cru� de Malta 8, Vitória, 6, A- ceitas somente até sexta-feira,
daçiO"''de''.1ara:guá do' Sul. A BOTAFOGO :E' GOLEADO- E, 'liança 5, XV de Novembro '3 e dia 131 às 18h, na Breithaupt
prinCipal :::a.tração'· será a Atlán- COMPLICA A SITI}AÇÃO > ',ponte Preta 2 pontos. Motos, defronte o Itajara.
ticaf:Btädesco, do; Rio de Janei- Uma goleada histórica sof.ri- LRVB INICIOU O REGIONAL 2) Já no día 14, o piloto Sávio
ro, atual campeã, brasileira e da em' seus próprios domínios, DE VOLIBOL ADULTO Murilo Barreto de: Azevedo, da
sulà-dletic'ana . dé futebol de sa-: sábado à tarde,' complicou a A Liga, Regional . de Volibol Equipe Kohlbach, competirá em

Ião. Participarão também' a Ti- -, classificação do Botafogo, derro- e Basquetebol, iniCÍou sábado, Inte.riagos, na prova de Stock-
gre (cam.peã de, Joinville), o tado pela Embraco por 6 a i, dia,29, na Armalwee, o 19 Cam- Cars, com o mesmo Opala da
Besc (Cäm.p�<t,a.e FlorianópOlis) . que: agora está a apenas um, pon-' peonato Regional de Volibol A- Força Livre. É a primeira parti-,
e a Seleção de Jaraguá do" Sul. to da., liderança, defendida pela dulto. Quatro jogos abriram as' cipação do piloto e da escude-,
O local dC8?ki�,gpnserá q Giná- .própria. equipe da estrela solto' disputas, pelo naipe feminino,' ria jaraguaense nessa modalida,-
sio de Esportes Artur Müller. tária. Outro resultado surpre- cujos resultados foram· Helga- de do automobilismo. .. .

Al'YlTlSM6;::VAl,AO TROFÉU endente foi a vitória do, Atléti- Mar O x 3 Ki-Kaska, Marcatto 3) Nos dias 20 e 21 de julhö,'
CA'FAlUNENSE:-NA: ,CAPITAL : co sohre� a Tupy, 1 a O. Em Co- O x 3 AGV, Clube das Doze 3 x fazendo parte dos festejos dos
Ar' .e,qJÜpe lG;A.Baependi/Divi� rupã, ,o Cruz de Malta venceu O Arweg e Menegotti O x 3 Ar- 109 anos de fundação de Jara-·

sã�'�,Mütlicipal :de Esportes/Me- . o D.Pedro' II, por 3 ai, e agora malwee. A segunda rodada, ho- guá do Sul, será realizada, aqui,
tal'!irtic:;a Trapp,' 'participa neste

.

a classificação está· assim: Bota- je, na AABB, a partir das' 14 a primeira etapa do 39 Campéo-
finat:de"':Semana,·'dias 6 e 1, na' fogo 16',' Embraco 15, Atlético horas, no feminino,' marca os nato Catarinense de Vôo Livre

Pista;it,da-.�UJl;iversidàde Federal )2, Cruz de Malta e Tupy 11, jogos AABB x AGV, Helga-Mar Pilotos de Santa Catarina e de: .'

deLSent(t�>C.atarina,� em Floria:nó�' Ipiranga 1. e D.Pedro II nenhum x Arweg, Marcatto X Armal- outros Estados para cá conver-

pol1S(,dQ,"[frofé,u '.CatáF-iliense de ' : ponto; Duas rodadas apenas fal- wee e Clube das Doze x Mene- girão para as disputa,s.
Atleti:smii>. ,:,O;:.'lé€l1ico' José, Au-.. ' tarn para encerrar o returno e' gottL A fase de classificação 4) Dia 21; no Autôdromo. Ar-
gustQ ,Caglioni já ,:definiu ,á sua para apontar as duas equipes termina no dia 19 de setembro, thur Breitha'llptr Jaraguá do Sul

eqUit>er':eOm�,,1doze,.')atletas:<Wal- classificadas '. à fase seguinte do segundo a tabela de jogos e, no sediará a 6� etapa do Campeo-
dirtG�:�HQ cibarre:ix:as�e-salt0 Campeonato Estadual Amador: final de julho, começa o Cam- nato Catarinense de Motociclis-
cAvara)" :Ça.tlQS''-AlrYes� ,Miranda . dia 0'1 - Tupy x Botafogo, Em- peonato Regional' de Basquete. mo-Velocidade.
(l1ß-:_e/ban:eiras,:<400 a[barreira;s ". :braco' x Ipiranga e Atlético x D. ESTADUAL INFANTIL:· WEG 5) E no dia 28; o Jaraguá Traíl'
e -4xlWnih ".,JQrge'" Luiz: Souza Pedro e, dia 14 - Embraco x A- VAI A CANOINHAS Cliube:, segmento do Jaragruá
(1QQm){ASQS,:�:sait0' t1'ijlIö e 4xl00', tlético, Ipirànga x Botafogo e, Como campeã e única repre- Motor Clube, promove o "Endu-
m),>:';&:l�mir',)R()esler' (2Ó{}';:e 400' Cruz de Malta x Tupy. sentante de Jaraguá do Sul (a 1-0 Mil e Uma Trilhas''', COm lar-
m !'t'1lS0s� <4x400m); Sérgio Mar- FIGUEIRENSE:e O LIDER GE� Urbano não participará), a Weg gada defronte ã Breithaupt ,Mo-
tins (100 e 200 m rasos'.e',4xl00 RAL DO VARZEANO .'. vai participar nos dias 13 e 14 tos e chegada defronte a.Préfei-
e _4x4�m), Jaime Dellagiusti- Com nove pontos, o Figuei- de julho, do Estadual' Infantil, tura M�micipaL Os orgànizãdo- "

na:;'T4'OO�ê';800rií.. tasos e 4x400m), rense, da, Ilha da Figueira, é 0-- na cidade de Canoinhas, . onde res, tendo a frente Sig;ffiar Lúcht,
' .

W'llté"rfj'SdooEmltolil(salto distân- líder geral do 39' Campeonato" se defrontarão os representantes acertam os últimos' ((etaUies ,do

clat,,�ltq ':!f.iPlo e 4xI00m), An- Municipal Varzeano; da Divisão das Ligas 'de Joinville, Jaraguá acontecimento.
.
.... ,

tõnlo� Fortes "(BOOni rasos, 1.500 Municipal de Esportes, após a e Rio do Sul. Nos mesmos dias 6) Na tarde deste sábado, no

rasôs\ e:14x400m), Cornélia 'Hol, quinta rodada das '€haves Ver- as cidades de Florianópolis e Arthur Müller, o 49 Campeona-
zmger'" (1'oo:'e; 400m c/barreiras,' de e Amarela realizada domin- Joa .•aba sediam com'rJetiçõeiri, to Báncário de Futebol de Sa.. !,
800trir�'�xl00 "é-é 4x400); 'Öarice, go, no Estádio Max Wilhelm. 'que apontarão as seis equipes Ião terá rodada, a terceira do re-

Kubb"lióonj>-'c!barréiràs, .

·salto Os resultados foram estes: Nova finalistas que vão disputar o ti- turno: 14h-Bradesco x Bametiu-
altüfa,'� 4'x1ÖO:<:ê 4x400m, saUô .' Aliança O x () Canarinho,. Flu- tulo nos dias 21 e 28 de julho,

.

dus GM, 15h-Bamerindus JS x

d.iSt4nCiah-",;;: Itamar:' Schiochet" tninense O x 1 Cohab, Portugue- em' Brusque. A Weg ,enfrenta. Besc, 16h-Nacional x Sulbr:asi-
(100 e 200 rasos, .. 4xl00:. ,e. 4x400' sa -Oé X O Corinthians, Atlântica', rá na primeira fase um dos re- leiro e 17h-Mercapaulo x Uni-

,.

11\), Zoraide KeuDecke' (200 e 400 1 x 2 Independente,'Fruet O x O 'presentante� de, Rio do Sul, _b_a_nc_o_. _
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As Anotacões de Flávio José
I

Praça Montese: Anvfeb contesta artigo do' ··CP�·' �,
porque na batalha de
Montese tombaram, no

cumprimento do dever, os

jaragueenses Antônio C.
Ferreira e João, Zapella.
O que se quer, portanto,
é perpetuar uma homena
gern da cidade aos seus

pracinhas, pela sua parti
cipação, no fato -históri
co: a Batalha de MON
TESE.
3.Ao invés daquela ba
boseíra sentimjmtalóíde
"Aqui meu pai embar
cou um dia pará ír pro
quertel. .. ", preferimos
qus os descendentes dos
pracinhas possam �dizer
aos, amigos, apontando
com justo orgulho a pla
ca PRAÇA MONTESE:
"Meu pai (avô, etc.), foi
expedicionário da FEB e

participou da batalha e

da conquista dessa cida
de italiana, durante a

Grande Guerra".
4. Em se tratando de pre
servar tradições, V.Sa. an
da desinformado. Quando
os rotarianos batizaram u

ma praça da cidade com
o nome de um estrangei
ro. Pau] Harris, que nun

ca esteve aqui, nunca fez
, nada por Jaraguá, pelo Es
tado e pelo Brasil, V.Sa.
não reclamou consulta do
povo; quando os politi
queiros locais' mudaram o

nome da Avenida Inde
pendência - a data magna
deste País � e penduraram
em suas' esquinas' o nome

do ditador cujo governo
é uma página negra em

nossa História, de perse-

O "Correio do Povo"
publicou 'na edição' pas

** Em surdina: muitos jaraguaenses já percorreram os sada, opinião' acerca da
caminhos que conduzem a um importante diretório po- mudança do nome de Pra
lítico, na Capital. Fica na Felipe Schmidt. 'Edifício Ali- ça do Expedicionário pa
ança, in. "3t, 5� 'andar, quebrando à esquerda 'do corre- ra Praça Montese, de au
dor, duas vezes, e a porta se abre para um simpático toria da direção, onde co

diálogo sóbre o momento político brasileiro estadual menta o projeto-de-lei
e municipal. Vai dar o que falar dentro, de pouco tem- propondo a alteração, dos

po. Ê só aguardarl vereadores Errol Kretzer
.. O PDS deu sexta-feira uma grande demonstração de e Orival Vegíní, A Asso

unidade. Reunido no Baependi, compareceram mací- ciação Nacional dos Ve

çamente todos os membros do Diretório, onde foram teranos da FEE - Secção
discutidas as condições e, principalmente, possíveis Regional de Jaraguá do

Domes para concorrerem a deputado federal e estadual. Sul, fez reparos àquela
Presentes, o presidente do diretório regíonal Vilson matéria e publica respos
K'l�intlbing e o secretário geral Celestino Secco. ta, conforme correspon-

dêcia encaminhada pelo** Com a ida de Octacílio Ramos ao Tribunal de Contas, presidente, Sr. Estephano
abriu vaga para outro nome a deputado estadual. Vá- Maier,·à direção deste jor
rios deles foram ventilados, como Dávio Leu, Udo Wag- nal, valendo-se do direi
ner, Eugênio Strebe e Loreno Marcatto, além de Aldo to de resposta.
Pasold. No entanto, pelo que se pode sentir, Udo Wag- ,"Senhor Diretor. Com
ner deverá ganhar a preferência. Fazendo a dobradí- referência ao comentário
nha com Paulo Roberto Bauer .este, a deputado federal. publicado na última pá-
** O PDS aposta na eleição de seus candidatos e, por gina desse jornal, edição
isto, breve inicia contactos com diretórios de munící- do dia 29.06.85, sobre a

pios vizinhos, buscando apoio. Nesse contexto,'não es- mudança de denominação
tá afastada a hipótese de coligação com outros partidos da atual Praça Expedicío
que vierem a ser formados na região. Os seus dírígen- náríos, a Associação Na-

,

tes estão convencidos de que hoje, sozinho" o PDS não cional dos Veteranos da

ganha nenhuma eleição. Logo •. "_ FEB, Seção Regional de '

� No encontro dos pedessistas jaraguaenses, foi basten- Jaraguá do Sul, valendo

te defendida a coligação. Kleinübing, por exemplo, se do direito de resposta,
acha interessante a coligação Jaíson-Amín, que não se solicita a publicação dos

trata de coligação ideológica, pois cada qual mantêm seguintes esclarecimentos,
os seus principias. Os membros do diretório local sai- visando desfazer equívo
ram convictos de que coligar é a saída para o partido cos cometidos,pelo autor

para disputar eleições em todos os níveis. daquela matéria.
t.A designação EXPEDI

*. Uma nova guerra de bastidores travaram, esta sema-' ClONARIOS não' nos diz
na, as alas cio PMDB, embolando ainda maís o meio do muita coisa, 'eis que' tem
campo. A. Executiva Municipal impugnou 331 nomes de significado ambíguo. Os
correlegionários inscritos pela ala apoiada pelo Preíeí- heróis da Guerra do Para-,

to e este, acusando de fraude, afirmou Que provável- guai não foram expedicio
mente a Convenção, marcada pata amanhã. dia 7, não nários? Os integrantes das
fria sair. Isto foi dito à imprensa, na quarta-feira. expedições fontra Antô-'
** Segundo o Prefeito, com a impugnação de nomes, a nio Conselheiro, da Guer
Executiva cerceou a vontade de ingresso de novos cor- ra do Contestado, da Cuer.
relegionários ao partido, atitude que Vasel repudiou, ra dos Farrapos, da expe
Também a chapa dos vereadores e secretários, apoía-. dição científica à Antár
da pelo Prefeito, foi ímpugnada na terça-feira. Ela con- tida, etc., não foram ex

tinha alguns nomes que foram indeferidos pela Execu- pedicionários? Há, nesta
tiva. O cipoal a cada dia enleia-se mais.

,

cidade mesmo, pessoas
** Houve pedido, ou tentativa, de suspensão da Con- que fazem questão de se

venção, ao Diretório Regional, em função dos aconteci- considerarem expedícíoné
meatos. O Presidente da Executiva do' PMDB,' no entan- rios, porque serviram o

Exército nos anos de guerto, afirma que a leí foi cumprida, pois as filiações to-
ra e/ou porque ficaram

_

ram 'feitas fora do .prazo legal. Fogaça Júnior garante tomando banho nas nos
que a Convençãó sairá domingo, na sede do Diretório.' ,

sas praias; destacadas comE ,assegura' a vitória da chapa dos dissidentes.
Su&S unidades para mís-

** Reginaldo Schiochet renunciou a Vice-presidência sões de vigilância duran
do PMDB e abriu mão de fazer parte do Diretório. Con- te a guerra. Alguns já
fessando-se magoado o ex-quase prefeito disse que o tentaram até desfilar com
'.'meu PMDB" já não é mais o mesmo ,de antes, franco, ,esta Associação no Dia
aberto, leal, desprendido, como fizemos na sua origem da Pátria. .

e iniciação em Jaraguá do Sul". Mas afirma continuar 2.Em tempo 'algum esta
no partido, agora apenas como um: simples soldado raso. Associação pretendeu co-
** O deputado Roland Dornbusch consegue unammí-. locar o 'nome da 'Cidade i

dade pelo menos numa coisa. Tanto o PDS (ai entrando taliana de MONTESE na

uma pössível coligação, fruto da aliança' Jaison/Amin) praça da rodoviária. O
como o PMDB (da ala do prefeito Durval Vasei), aär- que pretende é fixar na

mam,' uníssonos, que apoiar Dornbusch nunca. Nem mente desse povo e das
morto. Estas expressões, aUás, foram multo usadas nos gerações futuras um feito
últimos días, :e rejeição total. glorioso e heróico dos

pracinhas jaraguaenses,
durante a Segunda Guer
ra Mundial. Glorioso pe
la importância da batalha
de Montese, do qual par
ticiparam quase to(los os

so�dados jaraguaerises e'
pelo significado da vitória
aU conquistada. Her?iCo,

guíções, supressão de Iíbef
-

,',

dades e terrorísmo. niß.,-
': ,

guém falou em consulta'
ao povo. Mas quande
mandaram os pracínhas.
para o Inferno de Monte"
se, onde em quatro dias a
FEB sofreu 426 baíxes ,

t

entre mortos, feridos e

desaparecidos, eles eram:
os tais. Agora que se quer
homenageá-los, fixando ()

IÍno,I)Tidável feito nwnei

placa de praça públíca, ,

V.Sa. reclama a consulta;
popular e sugere que se

coloque a placa no pot-, 'I

tão do novo cemitério.
Por imoral, indecente e

insultuosa aos pracínhas
repudiamos a sua insinua.
ção com toda veemência:
5.A decisão de desenca
dear o "movimento mu�
dancista" , e de a constru
ção do Monumento des
Pracinhas, foi tomada ,em
Assembléia Geral, com: ",a

presença .de quase totali
dade dos associados desta
Regional, que aliás, " te'Öl-",
uma diretoria' e uma se...

de, onde está sempre al- ,

guém à disposição da'11,Ü
prensa' para quaisquer iJt-

'

:

formações que a ímprea
sa queira recolher sobre ':
nossas -.' atividades,'
Certos de que esse JOT'"

nal dará a devida divulga- . :

cão a estes esclarecímen
tos a que a opinião públi
ca tem direito, apresenta- ,

mos a V.Sa. nossas cordt-: -

ais Saudações Bxpedícío»
nárias.
ESTEPHANO
Presidente".

MAlER

Câmara quer
mudança

discutir
Dome'do

Através de requerímen- Winter, solicitou a im ..

to da Bancada do PDS, plantação de um parque
subscrito também por Jo- público infantil na Rua E�,
sé Gilberto Menel, do P rich Doubrawa; AlJ:niro

'

MDB, a Câmara de Vere- Farias Filho quer que.'
adores de Jaraguá 'do Sut Telesc implante um tele.. '

remeteu ofício ao deputa- fone público, nas ímedta- �
do estadual Roland Dorn- ções da Casa Comercial'
busch. congratulando-se de Pedro João PedrouI,' ;
com o parlamentar pela no Chico dé Paula e, tam
sua assunção; ínterínas bém, pediu a colocação
mente; à presidência da de uma cancela junto' à'
Assembléia Legislativa de passagem de nível da R
'Santa 'Catarina, "cujo Ia- FFSA, na entrada do Chí-" '

to dignifica e enobrece a co de Paula, haja 'Vista
comunidade jaraguaense". que o local é' de pouca vi- '

,

"Na última sessão da sibilidade e tem, colocadó '

Câmara 40 primeiro se.. em risco a vida de mui.. 'i:
mestre, foi lião o 'Oficio tas pessoas que por ati
endereçado ao Sr. Este- transitam.

' ,

phano Maier, Presidente
da Subseção da Anfeb de Lauro Siebert solicitou'"

,

Jaraguá do Sul, para que à Celesc a implantaçio' de
aquela subseção debata 16 luminárias na Rua ����i ;

com Os vereadores a ra- gusto Germano João fia"":
zão do pedido de mudan- nemann, na Barra' 'do Rio ,

ça de Praça do Expedicio- Cerro e, em conjunto, A·",
nário para Praça Montese. demar Winter,' Marin.<>',
Na mesma sessão, vá- Lenzi e Orival, y'egiilk':,

rias indicações foram a- pediram ao prefeito a· pa,,:, ,.
)

provadas. O vereador-' 'vimentação da Rua', Pran..

presidente Ademar Braz , �cisco Todt.,' "
h,

. -. __ ;,;. ",- _�
.

���-.2.��. C'R .}:;: :;j...�.. __.: .. -_ �.� "� �.;;,

BALAS E CAF:e SASSE,
O PRAZER DE FAZER

BEM FEITO

PROVEI

_

- .......
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