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JARAGUÁ DO SUL CIDADE SíMBOLO DA FAMíLIA JOURDAN

Guaramirim agora já tem, a sua' 'APAE Água: � ampliação .. d� e8ta���
.

Por iniciativa' do Cc 11- 'três associações congêrie- Especial, Dr. Alvaro José . eomeçä'
- -

""·logo �::.; ""� \:
selho Comunitário, com ses estarão reunidas em de Oliveira, já confirma- O Conselho -MuniCIpal ao Banco Nacional da ��-
apoio dos poderes consti- Jaraguá no próximo dia 3 ram presença no encon- ,de Engenha11ia Sanitária, bitação. via Plaria:sà�� �i·á
tuidos e das lideranças elo agosto; com a presença troo

.

órgão superíor do Samae. pós concluída a amplia
município, foi fundaria se- provável do governador CÓNGRESSO NACIONAL reunido extraordínaria- cão, acredita-se que os ín
gunda-feira dia 8 a'As- Esperidião Amin e da pre- A APAE de Jaraguá do mente terca-Ieira. definiu vestimentos devam ch�-
sociacão de Pais e Amigos sidente da Ladesc, Ange- Sul estará' representada 'detalhes acerca da .arnpll- gär a Cr$ 500 milhões. ",J
dos Excepcionais (APAE) la Amin, que na oportu- com sete professeras e ação da Estação de Tra- "'É: Ulna 'óbra cara m��.

de Guaramirim. Expressi - nidade deverão entregar técnicas, no 12° Congres- 'tamento de· Agua; que e- necessária - diz' O
. prefeito

.

vas lideranças marcaram verbas às APAEs. O vice- so Nacional das APAEs, levará a capacídàdé' ele Durval Väilef - pä.ra'qüém
presença no ato, em que presidente . nacional das de 16 a 20 de julho, em produção dos 74 lt./segun- 6 auméht.ó d� cäpad�aa�
compareceram a .díretora APAEs para Santa Cata- Salvador, Bahia. O tema, do atuais para '112 litros/ dec"produção

.

dä 'e�tàçã<?"da APAE de Jaraguá do rina Aldo Brito e o Supe- central do conclave será segundo, o que garantirá' suprirá' . á- demanda; -de
Sul, Josiani Toledo Soa-

. rintendente da Fundação "O excepcional e o de- um abastecimento tran- consumO para oFptõ:ld'-
res e a 'assístente social Catarinense de Educação senvolvirriento global". quilo à população para os mos a�()s:; ..E.. al�m ?�, a.�-Rosana Silva Coral que próximos anos. Nos 'pró- 'plíáçãc: .ja,:;;e pensa.vpara
fizeram' ampla explana- xímos, dias será lançado o . fufuro,. .na construçãö
ção sobre o que é APA E, edital de licitação para a dé novos teseryaf9r}Q.s,-,:€i
a sua instalação, funcio- contratação da' mão-de-o- de uma nova .açlJ.-Ltôt.ÇI.�(.Qd; ,

nabílídade. aspectos jurí-' bra, que será paga pela ra".supl-it as nec'es�i��desdicos e técnicos aspectos Prefeitura Municipal, -ca- de consumo do, hqu�d()l
administratívos . pedctgó� bendo os materiais ao Sa- �e!a; populaçã?:

. '. "

cos, de treinamento con- mae...
" >"l,vêníos com entidädes gõ- A mão-de-obra. censor- PLANº, DIRET()� , .

"

vernamentaís e assisten- ciada aos 'materiais ,': neo; Os .trabelhos iniciais de
ciais para recebimento de cessários. exigirão um in•. elabp�açãÇ> ,clq. Plano Di- I
recursos, dentre outros. vestimento

.

que· ,de,ve _:a., ,r�t0f: Físiso.T�rritorial dq ·l

No município, pelos le- tingir a Cr$ 200'milhões, Jaraguá do Sul devem co-

vantamentos 'preliminares,
. pelas previsões iüiciaip,. mecar na próxima, sema ...

existe uma clientela .:1 rer recursos estes' próprír-s na. O Caplan alem dos,
trabalhada ele trinta cri- da munícípalidade e' da recursos, entrará 'com doo!
anças das quaís sete Ire- autarquia, Para a, exeCü'; ·tê:ar.g-tütê-tós e a Prefeitu-
quentam a APAE (Ie Ja- cão do projeto elétnco e ra Municipal c�In .u e-;!
raguá. Caberá ao Conse- hidráulico. quê .são os quípe ·dé engenHeiros·, -to-
lho Comunitário, precur-

,

A realização da primeira etapa do 3° C.am- mais onerosos, será soli- �:';_:pögtafos, desenhistas e;

sor da iniciativa. ele dar peonato Catarinense de Vôo Lívre.: nos días 20 citado U'm�1ina:hcTan-iEüifc:i"�-c!.ämo-grâfõs:: � �--::
"

continuidade ao trabalho. e 21 de julho. abre a programação esportiva da JS: recursos do., Promunicípio\,'Na mesma oportunida- "Semana de Iaraguá". comemorativa aos, 109 a-
,

de foi eleita a diretoria nos de fundação da cidade .. O vôo livre será u- O município -de Jara- trucãe -de .. uma - -unidade]provisória que cuidará ma das etracões da Semana e o campo de pouso guá do Sul fez-se .Ç�eprec .. _,
escolar r " Ç�$.>2_:,�00.000t.dos trâmites para a lega- será o mesmo do campeonato' passado, na Vila sentar segunda-feira.' �Jó;·�;p:�:rÄ. ã 'compra 'de equipa-:

lízação da' entidade peran- Baependi. Blumenau, na reunião' dé' .rtie�f.Os . .u.�çe$,sá,riQS _ pa,ral
te os órgãos oficiais. A assistência téé: do Pro], d�.:.:O .ß:.Y. JUJl.d.Öl)�.m�ht<;j,: .:: l,
presidência ficou cöl'n Ja- Administração de E.mp'resas Desenvolvimento. do:'Etisi�:" 'No:'ano pãs�adci·,à .•. �ro-:
ir Tomelin, tambéni·' pre- no Municipäi '(> �Prblliü- jeto de' DésenvolvirneIl_tb):sidente do Conselno Co- seguiu a Brasília.' nídpio. Na opoTtunidade.' clO._'ßh_s.tI).()_ MuriicipaCdes,,;munitário, vice-presideft= foi iriformado ao ,secretá- tinara a Jar,ag\l� Cr$ 8.:
te Imelde Téstoni. secre- A 'diretora da Funda- contactos já mantidos. rio municipal- de Educa� .. 70Ö',OOO� "

.

tárias· Elisabete Varela ção Educacional Regional ção, Baldltino "Reiulih(>..;", .

. '. ' _

Branco e Verôi:lica' Albu- Jaraguaense, Profa. Carla Carla disse que o ace-
que Jaragüá dö Sul sera:'" ,,':'. '::' :. " 'd'" ",

...

querque, tesoureiros Ar- Schreiner :esteve quarta- lerainento dci processo contemplado com �éC1ui'l, .. .:CO�;tIJ?:l�� ,�,: '.:'naldo Krueger e Renilda feira em Florianópolis,' a-, deu-se graças a Secreta-
sos da ordem de Cr$ . 16": : ':Comliti'ícamo-s ·ao$.

Aguiar. Conselho Delibe- cerfando Os últimos deta- ria da Educação, Coorde-
milhões, dos' 'quaIs e-!r$" Jê�t<h:eS� ,�' ãlipn�lhn;\�:rativo: José Prefeito de lhes do curso de Adrninis- nad'otia de Ensino Superi-

.

1.400.000 do Ministério'da, � ·queS,o j�CotréIo 'do Po::"-

d' E' or e'Conselho Estadual de I 'Aguiar, Denise Varnter.
.

traça0 empresas, re-

Eda.ca"'ão, órgãos q\.1e fo- 'Educação, ,para, compra: '> ,vo:� :llã9 .:ciF.çuJa���;: no
I

Orlando Satler. Esmeraldo centemente aprovado'pe-.,. de material escolar ao.· a; pr(>xin,to �béJJ.l.O, r:U:a'��'k
C Ih E d I d rtim solíCitos à reivindiCa- . .

Chiodini e Salim JDSe De- lo' onse o sta ua e lunado .e -material didát-i; e sim;�soinente na 'qum;;
quêch. Educação. O processo foi ção da comunidade jara�

co á escola e Cr$ 14600'" la-feira,�'dia
o

25' de -j1í::
APAES REÚNEM-SE ÉM encatninhªdo em data de guaense e regional, que, mil do Göv.erhö do. Esta� Ibo, (01)1 um,a, . eq�çiQ: iJARAGUA'

,

ontem para Brasília, para deseja o curso de f.-dmi- eS'pec,ia,l,·· éO._DÍemoriltiva,· "
.

t
- ti' E E do, recursos .do salário e- -

- .. ICom a finalidade de dis- homologaçãO do Ministro 111S raçao' empresas. -

,

1 :'a_'os' 109 ánös .de"funda- ,

Ed'
-

M M Ie começará a fundonar ducação - cota estadua,
S \cutir a estrutura adminis-

.

da ucaçao, ,arco a-
. çãó de Jâraguá do ui.

,

trativa das' APAEs e a deI, cujo trâmite' deverá
.

em'mäiço do próximo a- sendo. que Cr$ 12.000.000
A.. J.mPAçÄO ,":. \

política de ação, vinte e ser rápido em função dos no. serão destinados à cons-, '':. .-'

r

Jaraguá é O 3L ICM do estado. Continuemos. ARTAMA Espositores CmmMJ
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AS BODAS DE DIAMANTE DO CASAL KLITZKE

Na última quínta-Ieírá,
dia 11 de julho, festejou
60 anos de vida'matrimo
nial, o casal Rudolf ,(Adé
Ie 'Todt) Klítzke. A ceri
mônia religiosa, aconte
ceu às 11 horas, na "pró
pria residência dos jubí-

"'
lares, com a presença' do
Pastor e do Coral' EVaIÍ
gélico, do qual Dona A
dele fez parte. Após, o

fereceram um lauto almo
ço e à tarde um saboro
so café aos familiares e

amigos, para a alegria de
seus filhos Loni, casada
com Zido Wachholz. Ru
dibert, casado com Lili
Fischer e Ingeruth, casa

da com Fidélis Carlos
Hruschka.

o casal possui oito ne

tos e sete bisnetos e do
"Correio do Povo" se

guem os cumprimentos
pela importante data, de
vidamente assinalada na

oportunidade.

Gente & Informações
No próximo dia 20, sá- ta Danna, Na Igreja E

bado, a Associação, dos vangélíca, 18h30, Nivaldo
Moradores do Bairro Vi-

'

Giese/Onélia Krause. E no

la Nova realiza festa julí
na, ,no Agropecuário. A
lém do strudel, marreco

assado e outros, o baile
e concurso de rainha, on

de concorrem as jovens
Sandra Mara Wulf, Jale
te Hardt, Isaura Karner.
Rosiléia Chiodini e Kátia
Tecilla. O Grupo, "Os Ca
veiras" fará o embalo da
noitada. Anote e, partici
pe.
Para a juventude, a

grande pedida no próxi
mo día 22, feriado munici
pal, é o show no Ginásio
de Esportes Artur Müller,
reunindo os grupos Mac

Rybell, Grifo e Arco Iris,
de São Paulo, Blumenau e

Jaraguá, respectivamente,
a partir das 19 horas'.
Muito rock e som manei
ro para ;igUar a galera
que comparecer ao Artur
Müller. O ingresso cus

tará somente Cr$ 5 mil..
Também domingo, (Íia

21, no campo de pouso
das asas deltas ,a partir
das 15h30, o Show Blume
nália, 'que reunirá quatro
grupos musicais que não
ficam devendo nada a

ninguém. Semente da Ter
ra, Folha, Realce e Códi
go das Águas, durante
cinco horas balançarão a

cabeça da moçada, num

espetáculo jamais mostra
do e visto em Jaraguá. ,

Como se vê são grandes
promoções.
Na, área cultural, a Se

mana de Jaraguá mostra
rá, dentre outras, a expo
sição de fotografias de
Pereira dos . Santos, no

Centro de Informações
Turísttcas e a expô indi
vidual de pintura de Vera
Dornbusch, no Sesi, que
iniciarão sábado próximo.
E além disso, no Baepen
di, a SCAR promoverá
sábado, o Encontro de
Corais, a partir das 19h.
Contraem matrimônio

neste sábado, na Matríz,
1.Oh - Daniel Klug/Usete
Santos, "16h15"Luís Carlos
Zapella/Díomar Schíochet,
Brais Mechado/Ivonete'
Frotscher, Albano Sch
neíder/Lucí Leister e An
tônio

'

Carlos Gomes/Tâ
nia Maria' Bruch. As 17h

.

15-Márcio Hintz/san.dra
dos Santos, e, às l8h - A
mauri Francisco Steinma
cher/Rosana Conti.
Na Capela da ßha da

'Figueira: casam-se hole
José Kazmterskl/MafaldéJ,
Ribeiro às 1 '1h e, é\'S 1 '1h
30, na Capela da Barra,
Braulino Alegrl/CarmeU-

CASAL HESSE; 60 ANOS DE VIDA MATRIMONIAL

Outro acontecímente
'marcante na comunídade,
são os 60 anos de vida
conjugal do estimado e

benquisto casal Herald
(lIca "Illi" Buerger) Hes
se, a serem completados
no día' 18 de julho. Fa
zem a Ielicidade dos Hes
se, a filha Brunhilde, ca

sada com o Dr. Inneu
Passold, as três netas e o

netinho. A comemora..

ção do. acontecimento foi
antecipada para o día 14,
domingo, na residência do
casal jubílar, onde ami
gos e parentes se confra
ternizarão durante um

grande almoço e café.
Da nossa trincheira de

trabalho, externamos os

efusivos cumprimentos e

que prossigam juntos por
muitos anos, ainda. Felí
cidades!.

o "t ANJYERSARIO 00 "CORREIO DO POVO"

Lauro Caldas Lopes - Ca
xías do Sul - RS: "A fun
dação desse conceítuedo
-:-jomal em 1919, constítu-:

.

íu-se num novo marco
para a história da sua 're

gião de influência e da

própria Santa Catarina.
Na pessagem dos 66 anos

de fundação desse jornal.
congratulo-me com este
congratulo-me com esse

prensa".

Decerações de Igreja e salão, buquês e

arranjos para aniversários" e casa

mentos, plantas ornamentais é na

(com entrega à domicilio)

Av., Mal. Deodoro nt 1.121, ao lado da Praça
,

Paul Barris

Casa' das. Flores

Mamãe Coruja
ArtIgos Infantil, blJouteriu, perfumes e

.

comnéttcoS
Promoção especial de férias. Tudo com" 30% de
desconto ou três vezes sem acréscimo. "

. Rua �rão do Rio Branc!), 168-Jaragtiá do Sul-SC.

Celina Cabeleireiros
Ao lado da Caixa Econômica. Um requinte

em certes novos, tratamentos capilares e" para
melhor atendê-los, em breve, atenderá em nosso

salão a Nezita. O esteticista Dr. Raul estará nos

días 16, 17 e 18 de julho aqui.
Reserve já a sua hora pelo Fone '12-2165 ou

na llua Gumercindo da Silva, 119.

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

Relojoaria ,AVENIDA
"Sempre u.m bom presente à sua escolha"

Na Marechal, 431 e na Getúlio Vargas, n" 9

Edificio Cristo Rei, hoje,
curso d,e' batismo' e nos

dias 27 e 28 de julho,
curso de noivos, com ins
críções abertas na secre

taria paroquíal,
O Grêmio Recreativo e

Cultural Marcatto reali
za neste sábado, em seu

complexo esportivo, no

Jaraguá Esquerdo, a sua
festa julina, com atrações
variadas como casamen

to caipira, danças típicas,
jogos, além de serviços
de bar e cozinha, chur
rasco e strudel. Agrade,
cemos o convite.
No próximo domingo,

-ínícíando às 23 horas, o
'baile' oficial de anrversä
r,'o da cidade' será no C.
ABaependi, com o Grupo
Musical 4� Redenção. Co
rno ponto alto, o Concur
so Rainha dos Estudantes,
com candidatas 'de edu
candários da cidade. Tra
je esporte e as mesas es

tarão a venda a partir do
día 15.
A Sociedade Atirado

res Diana; de Guaramt
rim, presidida pelo ami
go Jair Tomelín: convi
dando para 'o Baile de Fé
rias nêste sábado, día 13,
com início às 22 horas. A
nrúsíca será de ' 'Os Lide
res", de Çriciúma. As re

servas de mesas' poderão
ser feitas nas Lojas Klein,
Comemora neste do

mingo, dia 14, os seus
bem vividos ,84 anos de
idade, o Sr. Bruno Mahn
ke. Sua esposa Olga e as
f1J.has Brunhilde Manhke
Schmöckel '

e Relinde
Mahnke Marschall e Ia
miliares, lhe oferecerão
uma pequena comemora

ção, para marcar a data.
Parabéns Sr. Bruno e fe
licidades. '

Convite chegando para
o coquetel de abertura
da exposição de pintura
"Paixão pela Forma", de
Vera Dornbusch, dia 19,
às 20 horas, no Salão No
bre do Sesi. A exposição
permanecerá aberta até
o dia 28, das 14 às 21 ho
ras. A coluna agradece o

convite e se fará presen
te ao, acontecimento.
As damas' de Caridade

de Jaraguá do Sul, tendo
a frente a dedícada Sra.
Otilia Erschlng Ntcolíní,
entregaram ,à Associação
Assistencial para Idosos
Lar das Flores, Cr$ 300
míl, quantia arrecadada
dos trabalhos mannals re
alizados pelas dedicadas

integrantes do grupo. No-

ta dezl.
'Receberam com lanche

as suas amigas, esta sema-
.ne. as prezadas senhoras.
Edit Grubba Cleoníce
Marcatto.. Diva Tavares
da Cunha,MéUo e Regina,

, Dellagíustína nesta. últi
ma todas vestidas ii. mo
da caipira.
Deverá assumir dentro,

em breve como juiz de
direito títular da Comar
ca de Guaramirim, o Dr.
Artur Jenichen Filho, de
Balneário Camboriú. Es-"
ta semana esteve visitan
do a cidade, da qual fará
parte, brevemente.
A Associação de Senho

ras de Rotarianos da Gran
de Florianópolis elegeu e

empossou' a nova direto
ria 85/86, que tem. na pre
sídência a Sra.Roseli Laus
da Luz, Na próxima
coluna comentaremos mai
ores detalhes.
As senhoras da OASE

da Rua Joinvllle promo
vem neste sábado, dia 13.
a partir das IS' horas, o

seu bazar e café, para o

qual convidam a todos..
Fazendo bastante suces

so os tênis Snake, da Cal
çados Jaragué, que fica'
na Rua Bernardo' Dorn
busch 479, bem pertinho
da Marisol.
O ,casal· Aldo e Prtscíl

Ia Píazera, ofereceram di
as passados jantar em su

a, nova residência" para
um grupo de amigos. A
nova casa é uma, beleza.
Neste sábado, a partir

das 15h, tem festa julina
na E.B. Heleodro Borges,

,

Atrações diversas e mui
ta animação estão reser
vadas. Compareça!
Os garotões Alessander

Lenzt, Wanderlei Modro,
Fábio Ronchí e Danou'
Lueders, estão disputan
do em Blumenau, a eta

pa estadual do Circuito'
Sul América de Tênis, re
presentando nossa cida
de.
Festeja neste sábado,

no Baependí, o seu pri-.
meiro .anínho, a Daniele
Cristíne, filha de Antônio

[Marcí Olga Mascarenhas) /

de Oliveira.
'

E hoje também, troca
idade a Sra. Maria Euni
ce Barbosa e día 14, o si.
Raul Driessen. Dia 20, D.·
Diva Cunha Mello e 'dia
21, o Sr. Mário Müller�
Está provocando um bo

nito visual na cidade, as

floreiras implantadas pe
la Prefeitura, defronte a

Rodoviária, e ao Super
mercado Breithaupt, na

Getúlio Vargas. Bola Bran
cal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul - de 13 a 24 de julho de 1985.

ANIVERSARIANTES '

Aniversariam hoje: 13
Sra. Maria Eunice Barbo

, 'sa, Srta. Jacira R01.za,
Clécio . Sidnei GOl1('fllw'<!

.

Sra. Natália K. Morbís
Sr. Erolf Funke Sr. Gun-

. ther Raeder. em Corupá;
Leonora Boshamer Luzia
Dematchi em Itapocuzl
nho: Mariza de Lourdes
Morbis. Sra. Sílvia Klein
Sr. Alfredo Oestreích.
Aniversariam domingo
Sr. Bruno Paulo Oscar
Mahnke Sr. Roberto
Grandberg. Sr. Victor Vi
ergutz, Sra. Norma Suely
Hoeft. Lení Prestini, Sr.
Henrique Seick. em Ser
ra Pelada - ES.; Sr. Raul
Driessen, Krísmatra, filha
Waldemar f'. Magda Rau.
Ola 15' de julho'

.

Sra. Marli. Staroskv Pre
uss, Sra. Ana R. Scheuer.
Sra. Helena Wolskí. Dani
ele Janice Kreis, Dirce.
esposa de Adelíno Volk
Jti.ann· Adolar Reese Aí-
Tarn Gomes Júnior. Híl
�rt Karsten.
Dia 16 ,de julho
Geni Lindemann Alcides
Dias Raimundo, Valdemar
da Silva, Harrv Beck, Sra.
Edir Sasse Wíttkowsky. '

,Márcia Rosani Krause.
Dia 11 de julho
lLo:fi Splitter Mundstockj
Sra. Ellen Sílvia Prodöhl
Hansen, Jaime Antônio
Bortolíní Álvaro Bassani.
Osni Winter:
Dia 18 de julho
Sr. Eugênio Gasehe em

Jaraguazinho; João WeI
ter .Landrr Dalniaz
Valmira Bussarello'�
Felipe Jorge Meyer. Rei
noldo Die!.
Dia 19 de Iulho
Sr. Osnír Meyer Diego
bjönes Brandenburg. Pau
la Ribeiro, Pedro Schmidt
Mônica Zilz. Paulo Lange
Ivo Kamchen,Rosani Thei
lacker, Sr. Levínus Krau
se.
Ola 20 de julho
Sra. Diva Sabino Tavares
da Cunha Mello, Sra. Te
rezinha Reck Dumker, Ar�
no. Junge,. em Jlle; Sr..
Rudolfo Keiser, Júlio Cé
sar Morbis, Alvàrn Go-

. mes, Sra. AlzenL esposa
de Edílson M. dos Santos.
Sr. Wigando Pscheidt.

.

Dia 21 de Julho
Sr. Mário Müller. Sra. lí
dia, esposa de Hans Bey
er, Sra. Gerta Wielke La
win, Sr. Reinoldo Bartel.
Sr. Adernar LoHn Frasset
to, em Criciúma; Srta. Ca
rim Leithold, Sr.' Guido
Franke, Sr. Edgar Eggert.
Dia 22 de julho
Sr. José Ersching, Sr. Jo
sé J. Bragé!., Sr. José Mül
ler, em Corupá;, Sr. Gil
mar Edson Lietz, Sra. Ma-

·1

ria Magdalena Freiberger,
Sr. Alfredo Neitzel. Emi
Iene Andréia: Krause.
Dia 23 de julho
Sra. Yolanda Wilhelm
Dríessen. Sra. Marly Mat
tar Silva, Sra. Margit
Mey Odebrecht. em

. Rio
do Sul; Sr. Pastor Egber
to Schwanz, Sr. Pastor
Hermann Waídner, na A
l��nha; Sr. Ismar Anto
nio Schwartz, Sr. Edson
Duarte, Sra. Angelina, es

posa de Pedro Schmitz,
Keüy Cristiane Branden
burg, Viviane Maria Pie
truza, Sr; Guilherme Spen
gler, em Blumenau.

NASCIMENTOS

Dia 07 de junho
Leidian Mara, filha J::mdir
(Catarina) Bernardi

Oia lOde junho
Diego, filho Einiliano rser,
ma) Ayala,
Dia l4 de junho

,

Caroline, filha Edio (Nocli)
Gíanesini,
Dia 25 de jUDbo
Adelson, filho Adelrno (Gise,
la) Hornburg.
Dia 26 de jUJIho
Jeferson, filho João (Ivone)
Martins. Maicon Dirceu, fi
Iho Márcio (Elia) Gutz.

Dia 27 ele jaBho
Renan Alberto, filho Wilmar
(Margid) Ulrich.. Priscila Ma-

.

noele, filha Genésio (Irma
Nair) Marcellino, Suzamar,
filha, Gildo (Juceli) Cristofo,
lu..�

.

Dia 28 de juIdlo .

-Sandra Mara, filha Domingos
(Albertina) Corrêa. Patrícia,
tilha Tarcísio (Iracema)' Les,
cowícz, Marcelo, filho Ilário
(Ingrid) Modro. Paulo, filho
Adolar (Lurdes) Roweder.
Leandro, filho Alcido (Ir�
ma) Maass.

.

Dia 29 de juDho
Eduardo José. filho Dalmo
nir (Rosângela) Schmitt.

Dia 39' de ja••
Djoni Elias, filho' Rafael
(Marelene) Schulz, Rogério
Leomar, filho Rovino (Leoni.
da) Kuester, Víviana, filha
Janío (Fátima) Wisnieski.
Dia 01 de jUlho
Josi Andréia, filha JQ5é Car
los (Nadir) Líborio, Adriana,
filha O:SI)i (Merith) Vasel.
Cristian Adam, filho Vilmar
(Cellna) Berão.

Dia 01 de julho
Osmair, filho Ademar (Elmi
ro) Mauris..«ens.
Dia 05 de joIho
Daiani, filha Braz (Ivone) Mo_
reira. Acácia Daiane, filha de
Acácio (Lourdes) Leite. Flávio
Gust-avo, filho Oswaldo (Mi.
riam) Pomianowsky. FCl!ll!an
da, filha Carlos Alberto (Mar
li) Plebani.
Dia 06 de julho

, Claus C�ano, filho Adíl
son (Marlise) Porath. Ander
son Luís, filho Aloísio (Iliane)
Atanazio. Bianca Beatriz, fi
lha Mário (Hani) Rückert.
tMa 07 de joJho
R08ângem, filha de Genésio
(Rosália) Stenger.
Dia 08 de julho
Nilcéia Elizabeth, filha Mau
ro (OUvia) Dias.

CORREIO BO povo PÁGINA ta
::' .

Engenheiros e

atuar
A ASSOCiação dos En

genheiros e Arquitetos de
Jaraguá do Sul. elegeu e

empossou sua diretoria'
para a gestão 85/86. As
sumiu a presidência subs
tituindo ao arquiteto Car
los Baratto. o. engenheiro
civil Rubens Missfeldt,
vice-presidente o enge
nheiro elétrico 'Eduardo
Luiz Gomes, 1 e secretá
rio il engenheira civil A
na Maria Badure. 2° se

cretário o engenheiro flo
restal Ingo Paulo Robl e

tesoureiro o engenheiro
civil Mikio Homma.

A nova diretoria tem
como propostas a integra
ção do associado às ati
vidades . da Associação;
promover campanha d'e
aumento de associados
visando o fortalecimento
da classe; agilizar o pro
cesso de registro da As
sociacão perante o Ctee]
SC e Confea.: dinamizar' o
intercâmbio com o Sen
ge/SC. para desenvolver
fl valorização e a defesa
dos interesses do associa
do; criar departamentos
para atuarem em assun
tos específicos, como en

Renharia sanitária meio
ambiente, trânsito. .

enge-
. nharía civil social e ou

tros, onde os
. membros

nomeados possa atuar
conforme os interessee da
Associação; 'integrar a'

Associação às demals as
. sociações de classe da re

gião, para em conjunto
assessorar e desenvolver
as reívíndícações da co-

munidade; atuar e se po
sicionar como entidade
crítica de todas as ativi
dades concernentes às o-

bras e decisões de órgãos
públicos e particulares,
.qua visem o benefício ela
comunidade; afirmar-se
como organismo atuante
nas questões relacionadas
ao meio-ambiente; promo
'ver o entrosamento dos
associados através de reu

niões festivas. desporti
vas e culturais; reforçar'
o interesse de

.
empresá-

--c i ro s

Lavandaria

,vai mudar

arquitetos .

querem
comunidade

,

rios, técnicos ou bancári
[,S para a p .esentacão de

pe lestras r-. bn� assuntos

de interesso social; es tu
dar a criação de sócios
ir-antenedores da Assoei

<,\,ãci; desenvolver e �se

possível apresentar um

projeto da sede social; e,
atuar e se posicionar co

mo órgão de defesa' dos
associados' perante os ór

gãos de ííscalízação . e
mercado de trabalho.

Proclamas de Casamento
MARGOT ADELlA GRUBBA LEHMANN, Oficial do Re

gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguâ do Sul, Es
t:1clCl dc S�lT:+:1 Cat:rii.l. Brasil, faz Saber que compareceram ·cm

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

h"biiit:l[cm para casar, QS seguintes:

Edital 14.384 de 09.07.1985.

Cópia recebida do cartório de Guaramirim neste Estado.
HEINZ KQ.ÜGEP e EUSABETH ·WEISS

Ele, brasileiro, solteiro lavrador, natural de Jaraguá
do Sul. domiciliado e residente em Rio da Luz, rieste

distrito, filho de Erich Krüger e Frieda Zinke Krüger,
Ela brasileira: solteira do lar, natural de Guararnirim,
neste Estado, domiciliada e residente em Estrada Ba
nanal do Sul. em Cuaramirím. neste Estado. {ilha ele
Wilhelm Weiss e de Allida Guiseler Weiss.·

E para que chegue ao conhecimento de todos;
mandei passar o presente edital que será �)lib1icadõ'
pela imprensa e em cartório, onde será afixado duran
te 15 días, -

ao homem

do campo
.confortos já
usufruídos

pelo homem

urbano"
f

Carta dos Catarinenses �
A ERU sc comemora '1 O anos , r
de atividades em 1985. '

33 cooperativas distribuindo energia
elétrica a 95 mil consumidores,

600 mil beneficiários atendidos com obras
subsid iadas pelo Governo Estadual.

Esse é um patrimônio do povo catarinense.

ERUSC
EletriiJ.CaÇãoRural de santa Catarina

Gabinete do Vice-Governador

�
GOVERNO ESPERIOiAO AMINIVICTOR FONTA�A· ANO 3,

Foto ·Loss
,

Brindes na tevelação de seus. filmes
Você escolhe: blusão de nylon, bolsa-térmica,

máquinas fotográficas, luvas ou posters.
Só o LOSS que da presentes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul - de 13 a 24 de julho de 1985. CORREIO DO POVO' PÁGINA 04

Em Jaraguá, com satisfação,
podemos notar o ensaio .de, tí
midos passos no sentido da
formulação de uma

. política
urbanística, que, esperamos,
veilha a ser efetivamente efi
caz. Visluinbrà-se um esboço
mudancista 13. nível local. A
aluaI A�tlração Públioa,
após ordenar o fluxo do trá
fego ,·1tâ11s�té .11as�':principais
TUas do nosso.. sist�ma viário;
proporcionar,>a 'segunda pon_
'te de concreto ,armado sobre
o Rio Ltapocu; , pavimentar
vias que .atendem bairros den
samente povoados; dotar de
saneamento - básico e equipa
mentos comunitários regiões
que

.

abrigam trabalhadores dê
baixa renda; impedir a cons_

trução, ampliação, Teforma e

instJa1ação de liIianspor'tadoras
e ofici'nas de veículos de gran_
de porte: numa ampla área
central' da· cidade; propor a

óbrigatoriedade da reserva de
áreas para estacionamento em

prédios (projeto de lei que in_
compreensiV'ellrnente encon1Jra
se estagnado no, Legislativo
local); projetar o Passeto Pú
blico Municipal, eic ... , con
veniou há ,pouco, com o GA
PLAN, o �lano Diretor de
Jaraguá do Stil. Contudo, toda
cautela é pouca. Plano Diretor
é coisa séria. O nosso Mruücí
pio muitO mais. J&raguá tem

peculiarilades próprias, foge
à reg'ra,dos ,municípios con-

viveneiern cotidianamente as

dificuldades de nossa cidade' e
de SEUS integrantes, cujos de
sejos devem ser soberanamen
te prevalescentes sobre toda e

qualquer ingerência externa.
Acima de tudo deve vigorar
o poder de autonomia do- nos,
:':0 Município na solução de
seus problemas, o . que é. ga
rantido consütucionalmenze.
Essa é uma de nossas preocu,
pações. A outra é como tornar
exequível o Plano Diretor de
Jaraguá do Sul no exíguo
prazo de. tempo anunciado,
frente aos fatores acima sa

lientados. É questão a ser es.

clarecida à nossa população.
O Plano Diretor Ffslco-terri,

, torial, como dizem uns,' .ou
Plano Diretor de Desenvolvi,
mente . Integrado, como

.

p�e
ferem outros, por ser lei ' mu
nicipal com preeminência so
bre todas as demais, que b.o;
ta dos anseios da comunidade
norteando o futuro da cida
de, é um autêntico e verdadei,
ro 'compromisso com o 'povo,

.

não podendo estar restrito
somente à gestão que o criou,
mas atrelando as vindouras
quanto ao seu cumprimento.
'Embora susceptível de : sofrer
adapt'3.ções . às novas exigên
dias decorl'en�es' do pro ')'f,es_

so, é legislação .que· não 'pode
e nem deve ser modificada
de maneira iinpensada, impul
sIva',' leviaIli3., atendendo a in.
toresses mercantilistas de g"lI_
pos ecctnômicos <>li conveni
ências eleitoreiras de majoría�
ocasionais. e- forjadas artifici
almente, como temos visto'
fr'equent�mente em outras cÍ_
.dades. E tendo como desidera_
to o bem_estar social e a qua
lidade de vida urbana dos mu
nícipes é imprescÍlldível que
seja seguido, cllmprido, apli
cado e não se converta em le-
1 ra morta ..

Some.'1te com consciência

MARSCHALL POLIMENTOS
.

A e!Jpecialtdade está
nas tnãos de um

priftssional
POLIMENTOS

'c::;...-L.-.,_.-'Lavagem, limpeza de.
tetos e estifamentos.

-Rua CeI. Procópio 'Gomes de Oliveira, 227
. Jaraguá do Sul/SC

,COMPRA E VENDA DE CARROS USADOS

EMMENDöRFER .COM.
DE VEÍCULOS' LTDA.

Av. Mal. Deodoro, 557 - Fones
'12-0655. 72-0060-JaragUá do Sul

mas também. tema, envolveu
te, atraente, ordenada, huma,
nitária. ". .

'.. : .

' ,

munitária, despr-cendimento' e
isenção .é que, conseguiremos OSMAR. Gt;rNJ.E:U�R 7_Eng.
legar às gerações futurase aos Civil Chefé do Serviço de A,'
nossos próprios 'rebentos uma nálise e Aprovação de Proje,
Jälragu:á dinâmica, produtiva, tos. da' PMJS.

.

,

·RegiãO- escolíir desenvolve o PEE
A 19a. UCRE 'está enca- estão abertas e sendo rea

mínhando o Boletim dois lízadas nos municípios se
do- Plano Estadual de E- des de supervísoríes »

ducação/85�88, cujo objé- Massaranduba, Guersmí
fivo é continuar :··prestà::h- rim e Jaraguá do ,'Sul.·Se
<tendo dnformações sobre rão atendidos - 85 profes
as atividades que estão sores da rede estadual -e
sendo desenvolvidas' na 20.da .rede munícípal-da
região, visando dar 'con- região, que estejam: atu
tinuidade .

a
.

execu,- ando em escolas reunidas
öão dó mesmo. No dia 13 e -multísseriadas,

.

de junho" foi realizada no .Comíssão de Fiscaliza:ção
Colégio .São Luís, a .pri- : .• Está sendo criada na .re

meira etapa-dó Seminário gíão . escolar. de
.

'Jaragu-á
de -Divtrtgaçãb do Plano -do -Sul, a Comissão Regi
Estadual ,de': Educação, .onal de Implantação' e

'com a participação de 120 Piscalização .do Plano, Es-
.

delegados' quando foi a-, tadual de Eq:l;ICa,çãof85,-i\t8.
certada a realização -rla Já a. integram, várias ins

segunda etapa do Semi- títuíções, representades
nário no dia 30 de agosto. pelos educadores -Cleíde
Outra ínfermacão refe: Gonçalves Lauíer, .

Delmrn
re-se a destinação, qe Cr$ da S. .dos Santos, IH;nã
19 'milhões à 19a veRE, Cleófa Hoepers; Iria :Ta,n
para a aquisição de mate- con, Eimelino. c.", SilVil,
rial esportivo ,para o ano Leonida Fidlei;..... '

de 1986,' pela Secretaria Vanete Steil Carvalfr�,
da Educação ,para ·aten- Luiza Dutra .da Fonseca.
der as necessidades que as Marisa ,Pradi Floriani, ,h
unidades eSCGlaies· pOlisuc mão Arcânglelo' Po.staj.

···

.•e
em, E na segunda; quiriiEi- Iris ,Barg Piazera. Outr.as
na de julho será realiza- institu�ções poderão fazeJ"
do ,o curso de Psiéomotri- parte da .Comls�.ão; Q,lie
.cidade, cujas. inscrições ,está em fase de fonnaç&q.

Fecija' áhtevê grande... ê:xitQ
Corri a participação. de tftB.J\ulius. Karsten)',.:•..�

trinta' e um insétrtos, fbi colocado Gunther·;e,··Jçu;,ne:s
[(�àlizado na trnal? ele ju" (Colégio São Luís) e 'qHirr

.

:n:lJO, no ,.Ç;ínáliio de Espor- to. colocado Rodrigo": No:
'teso Artm Müller. 0 .. 2Q vi,tk. (CIP}, 'este ',�ndtj:Sive
FestivaJ da Canção Estu- é .cego.
d1\:ntil Jâraguaen�e'," pio� Além, dos trofé�(,' ,'Os
moção da Academia de cla,ssi,fl'ia\ios .' r�'Ceberam
M)j.sica Caiii'eirinho, Ml1;'-' também prêmios," elIl '01-
skaÍ ArçÜ)ris Centro Cí� . nheiro. A melhor �orcida
vico do CoJ,�g�o São L\1:ís, föi a, 'da :esc<llla Básica EI:
:Rpt�ract.,: .1�npren�é,· com �a . ..,Granzotto .,ferraz.,.·.., de
apojo:da Secét e Prefeitu- ·Santa·:Luzia.. E os' promo"
Yª,'MimJcipa(. A vencedo- tores, g;raças ao··êxite··da
1'a foi 'Sara.Siebert, da Es- iniciativa,_:já 'pensam no
cola 'äasit'� Duarte: t�fàga_ 3g:F9cija, :em 86,'",onde e{i"
Ulã�s, �eglrnä5 :"colocado peram reunir màior núme·
Sancitq

.

Schmitz '(Cotegio ro de participalltes·... ·
,Aboim BaUsta). 'terceiro
colocado . Celso da Silva

'-I " -:

::a::p�!re_� �!rr?\�! ��s� Reflexões' sobre o Plano Dírelorcrescimento, pelo que parece,
tenha até o momento se cons, templados com . o assessora
tituído ein motivo de preocu, mente do GAPLAN· na ela
pação: para os seus conduto- boração de seus Planos Dire
res. A nossa cidade ressente, tores. É cidade, de porte rné,
se da ausência de planificação dio, pólo microrregional, .3°
no ·direcionamento de seu es- parque industrial de Santa Ca
pJ1�amento, no.adamente em tarina e; principalmente, por
sua periferia. Isso reflcte.se ter o seu espaço; urbano OCll

negativamente, no comprorne- pado e utilizado de· forma
timento, em seu aspecto qua- mista e promíscua em ativida,
Iitativo, das ditas quatro tun, des, a exigir um 'procedimen
ções sociais Iundamentas do to diferenciado, de exceção,
homem. em seu "habitar" ur, na feitura· de sua lei máxima
bano - habitar/circular/traba, e suprema, necessariamente
lharjrecrear, O fenômeno da precedido de um levantamen,
urbanização desordenada das to de dados bastante amplo
cidades, desde longa data, tem e criterioso quanto à sua rea,

intrigadO mundialmente tanto lidade físieo-territorial.. psico,
engenheiros, arquitetos e ur - sOCÍJal, econômica e

.
admínís,

banístas (vide a Carta de Ante- -c,

trativa, interpretação desses
nas, documento resultante dados,

'

estabelecimento de
do Congresso Internacional prioridades governamentais,
de Arquitetura Moderna, re, instrumentação jurídica e fi
alizado na capital grega ein xação de metas de atuação do
1933), como até religiosos Executivo. Sem' contar nos e

(vide a Carta Apostólica "Oc- Jementos. integrantes ou coro
togesima Advenicns'", do Pa_ lários do Plano, ou seja, Lei
pa Paulo VI). É problema que de Uso e Ocupação do Solo,
afeta a todos nos e portanto Lei, de Zoneamento, 'Lei de
merecedor de toda atenção Parcelamento do Solo e Có,
por parte daqueles que sc digo de Obras. A considerar
propõe, a administrar a vida também a preservação da
do cidadão nas urbes. memória do Município e a sua

Ecologia. Jaraguá, com ruais
de um século de existência tem

.

a sua história, a sua arquite
tura, a' sUJa paisagem natural,
os seus recursos naturais, sua

fauna, sua flora, seus rios, se

us morros.
_
É tópiCo 'de, suma

importância na concepção do
Plano.
Este deve ir de encontro às'
oarências, às deficiências d,)
nossa urbe, traduzir fielmente
o perfil do conjunto cldade
campo, as tendências já con

solidadas de alastramento, a

particuLaridade da superveni.
ência na aplicação 'de seus

preceitos, e, primordialmente,
ser gerado da maciça partici
pação de representantes de to_
dos os "segmentos constituti_
vos da sociedade local, que

---_- ------ - --- ----

,

MIJDAS 'DE, ::CITROS,· NÁ'
�',

....

-�'. ÓDA�C
.

. �A AgênCia ga·· ÇíçléjsÇ
àe' Jaraguä· dO' 'Sul coiriu.
níêa 'que dispõe

. de' nni,
das �ode látäíijii (rima, va

l'ênCia, hanlin" e· b(ii�) ;ber
gamMa ou' tiuigerina
(pankan,

.

moh,té·*egii.nh�,
do rio'· e milreott) e limão
(tahiti), öriúndéis' dós p'ro
dútores da: reg'iãO de Riö
do Oeste,' que serão éo
merciálizâdas à�· preço 'de
custo 'Ci-$9 ·niil· 'cada qual.

. Os. pedidos -de'Verão' sé
feitds na Cid'asc/ Av."Mä1.
Deodoro da: Fonseca;: 1086.
até o dia 25 de julho.' A
cobrança: será.· ",efetuada
somente no' ato dá entre

ga das m;\lda;; .. ',
"
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Apesar de tudo o PMDB
Sob um clima tenso,

garantído pela
força policial que per
maneceu à porta do dire
tório e graças a liminar
concedida pelo Juiz de
Direito em Exercício na

Comarca, ,o Partido do
Movimento Democrático
Brasileiro, PMDB, reali
zou domingo a Conven
ção Municipal, após sema

nada de intensa movi
mentação, tentaüva de
ímpedímento, cassação-da
Executiva pelo Diretório,
entre outros lances dan
tescos.
Uma .úníca chapa con

correu, encabeçada pelo
presidente do diretório,
Altevír Fogaça Júnior,
com o, apoio do deputado
Roland Dornbusch. De
forma surpreendente, a

chapa
'

�.e, teria o apoio
do ptefeilo Durval Vasel
e na qual constaria o no
me de sete vereadores,'
dos secretários municipa
is e de outros "próceres
do partido, não concorreu
e .Iícou fora do Diretório'
Municipal., caracterizan
do-se de vez, o "racha"
existente no partido' go
vernista em Jaraguá do
Súl
"lipOi a maior conven

ção já realizada pelo PM

elegeu Q' Diretório NicolodelU
DB em Jaraguá do Sul - cão do novo diretório
disse Fogaça - ao comeu- munícípal. Chapa, única
tar que 191 convencío- concorreu e foram eleí
nais ,votaram para eleger tos os 31 membros dos
o novo diretório local. quaís 20 efetivos, 7 su

Na presidência, pela quín- plentes e 4 delegados. E
ta vez consecutiva; per- para a presidência da Co
maneceu o advogado AI- missão Executiva foi elei
tevír Antônio Fogaça Jú- to Antônio Carlos .Zim
nior, vice-presidente 'Or- mermann, que substítuíu
lando Bernardino da Sil- ao vereador Orlando Sa
va, secretário 'Osvalina tler (Gúia), více-presiden
Vargas Rodrigues e te- te Ivaldo Kuczkowskí. se

soureiro José Gilberto cretário Nilson Bylaardt e

Menel. Suplentes - Osmar tesoureiro António Val
José Vaílattí e Valdir cir Stringari. Delegados:
Octavio Rubini. Mário Marcos Ayroso e

EM GUARAMIRIM /' João Vick: Suplentes de
Neste município foi Delegados - Orlando Sa

das mais tranquilas a elei- tler e Rodolfo Jahn Neto.

Amvali poderá ter o sistema ePD
A microrregião do Va-

,

Ie do Itapocu marcou pre- ,

sença de 26 a 28 de junho,
em Florianópolis, do 10
Seminário de Informática
Municipal Sul/és. atra
vés do Grupo de Partlei

pação formado por DMri:0
Leu (coordenador é secre
tário executivo' da Amva
Ií}, Valter Francisco >Rê�
gís-Barra Velha, Aritóníd
Carlos Blunk (relator' � de
Corupá). Jair Tomelín -

Guaramírím. Renato José
Bortoliní Jaraguá do
Sul, Hilário Fritzke - Mas
saranduba e Carmelo Pas-

DE AGRADECIMENTO

qualli - Schroeder.
Os representantes elos

municípios do Vale elo I

tapocu tiveram participa
ção assídua nos trabalhos
do Seminário, através os

painéis "O Planejamento
da Informática no Muni

cípio", "Gestão dos Re
cursos de Processamentos
de- Dados" e "Controle
das Receitas Municipais
através do Computador".

' .•
Terminado Ç> Seminá

rio, o Grupo de Participa
ção chegou a estas con

clusões: 1) Que a sua par
ticipação foi de relativa
'importância, tendo extra
ído alguma noção sobre
informática a nível muní
cípal/mícrorregíonal, mor

mente a reduzida didáti
ca de alguns palestran
tes, o que dificultou a ab
sorção de conhecimentos
maís aprofundados; 2)
Tendo em vista a evolu
ção da informática no
mundo moderno ser uma

constante, é de extrema
importância. a capacita
ção de recursos humanos
na área especifica, bem
como a conscientização
em todos os níveis da ne

cessidade de Implantação
de equipamentos que pos-
sam concorrer para a e-

, TEMPo QUENTE NO GELO DA PRÁÇA Ietíva adoção da informá-
MON T ESE", tíca nas administrações

O "dono:' da coluna OBSERVADOR em A 'NoÜ- municipais.
eia',"de sábadO' passado, deu um passo maior que E em função do relató
a "perna e esbravejou: "Os confrades- 'do "Coúeio rio apresentado aos res-do Povo" arranjaram uma briga feia com ,ti Se-

pectivos mandatários mu-I ção Regional dos Veteranos da .FEB". :f:, o homem,
nicipais e levando eme posudo, imaginando que SÓ ele é dono da ver-
consideração a afirmdcão:dade. Fala em Nota Oficiál, quando quem' subs- f I

,creveu o escrito foi, em forma de carta. Toda Ja-
eita pe o representante
da SAREM, referente a:raguá do S�l sabe quem escreveu aquela carta.
disponibHidade de recur-

.E metendo os pés pela cabeça leu o que não es-
sos na área federal' paratava escrito. Em outro local vai o resposta ao Sr.
implantação através do

Estephanó Maier, que entrou gratuitamente' na associativismo microrre-
festa. Mâs a ele deve-se responder, é claro. Por

gional:. de sistemas de
favorl Ferdinando, pisque' um pouco pra enxer- computação. o' Grupo su-
gar melhor! E olhe que ele arranjou um. p... geriu a contratáção de
inimizade com suas discriqlinações a civis e mi-

um estudo' de viabilidade
litares. Só faltou a br-onca nos religiosos. Como

,para tmplantação de um'pôde acertar tantos em tão pouco espaço. Iinpres- sistema à,nível da micror-

_s_io_n_a_n"",�e...}.;..,.. ,-,-,�_;__:;
..

,�,_;:_'�'__
'

'_"�'_"_'_'_'__'_'_'''_'',_:__-_"'_-_,,_-,_,-_,,_, "'regiãO''"'tlêr'Amva�'' .�"":-'

NOTA

A familia enlutada da Senhore

ZULMA' MARIA, LUIZA EN1UCONI VALDUGA '

falecida no día 08 de julho de 1985, às óhí ômín,
'aos :71 anos de idade, deixando enlutadas as fk
'lhas,'Anna Maria. casada com Nélson, Furlanetto
Ei Lurdes, casada com José Ferreira Cruz. além
de sete netos, agradece sensibilizada as maniíes
tacões de carinho e amizade '€! a todos que de
uma- forma .ou outra .se associaram ao pesar da
tamíüa. por ocasião de seu falecimento e das ce

rímönlas . de 'sepultamento.
Outrossím, agradece aos que participaram

ontem, sexta-feira, da Missa de 10 Dia e em es-.

pecial à direção do Hospital São José, -Médicos
e Enfermeiras, pela dedicação e atendimento:

.

Jaraguá do Sul, 10 de julho de' 1985.

Na presença de autori
dades, associados e con

vidados .ó' Clube de Dire
tores Lojistas de Jaraguá
do 'Sul empossou día 3 à

noite, durante jantar fes
tivo no Clube Atlético
Baependi, a sua neva di
retoria:' O e�-pres'jdente
Ildo Domingos Vargas íez.
na oportunidade,' o rela
to da sua admmístração.
onde se destacam cursos,
encontros. palestras 'e trei
namentos. além da parti
cipação em Convenções.
tendo também' conseguido
para Jaraguá. em 87, a

Convenção Técnica do
CDL. O novo presidente
Luiz, José Nicolodellí pro
pôs a 'conttnuídada do
trabalho, ; integrado com'

à comunidade entidádes

assuma o _COl
de classe e alltoridades
constituídas.

'Usaram da palavra
também o prefeito Durval
Vasel e o diretor técnico

da Federação do Comer
cio Lojista de Santa Cata

tarina, José Dias. A díre
toria do CDL que assu

'miu é composta dos se-

guintes ,empresários: pre
sidente Luiz José Nícolo

delli, více-presídente .1-
vo Ewald, tesoureiro' Ser-

. gio Nagel, 'relações .pú
blíces Mauro Koch díre

tor social José Ramos de

Carvalho, diretor 'secre

tário Wilmar Hörner,' di
retor do SPC Rafael Di

mas Nazario e diretor

sem pasta Ildo Domingos
Vargas.

Aproveite a grande Promoção

Baixela 8 pç
,

: Cr$ 72.800

Faqueiro Valnof 5:l pç. . ' .. ',' "
. c.s.. 75.600

Jogos de panela Irmgrantes (6,pç),:" .. ,

'

;

e Trofa (7 pç). . , . ', , . ," ,d . Cr$ 47. . .800

Jogo de jantar. Termo Rey 20 pç. .. Cr$, 58.900'

Marmíeoe-Teflon 5 pc.: : Cr$ 119.000
'

Panela de pressão Clock 4,� 1.
'

Cr$ 68.000

Pánela' de pressão Clock? 'L. , Cr$ vaooo

Faqueiro '24, pç, . Cr$ 35.00Q

Válida 'somente até' o dia 20 de julho

é na Reinoldo Rau 86 - Jaragúá do Sul - SC.

L O J Ã O

Lojâo. do

DO povo

Povo

Congresso Euca!Ísiico começa 3a.
Começa, no próximo dia ' naristas); dia 19, é o dia

16, em, Aparecida
.

do dos jovens; día 20, o dia
Norte São Paulo o 11 o dos casais e dia 21" no

Cong;esso Eucarístico Na- encerramento.' será come

cional, que será encerra- morado o dia dos pere
do no dia 21. A cada ein-

,

, grinos. Durante a, sema

co anos o Congresso 'é na serão, desenvolvidos

realizado em cidades e re- temas à juventude. consí

piões diferentes e, 'desta derando ser 1985 o Ano

f�ita, as celebrações sole- Internàcional da Juven

nes' terão, lugar no ,êlltar- tude, além de progrmnas
monumento construído na paralelos.
Esplanada Joãö Paulo II, De Jaraguá do Sul, em

n õltar onde "o' Papa cele- caravana, não .deverá ir

brou missa riir:visita a A� .ninguém. segundo ° vi

parecida. exatamente há, gário João Heideniann.

5 anps. ,"A nível de paróquia,não
preparamos nada de es

pecial para o Congresso
Eucarístico ,apenas reco

mendamos às orações. A
.nível ' de diocese deverá
haver particípação. :f: pOs
sível que- sigam particula
res 'àquele evento de gran
de magnitude para a i
g'reja 'católica no Brasil".

A abertura, solene 2stá
marcada' para o dia 16,
às 19 hóras,'com a preRen
ça do re:presentante da
Papa. Dia H, e o dia dedi
cado às crianças;dia 18,dia,
dos consagrados (bispos,
sacerdotes diáconos, reli

giosos, "iél1giosas' é·' semi-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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As Anotacões de Flávio José
•

... PPB, rca, PST, PDC, PFL, PMN, PH, PN, rsc, PSB,'
PC do B. PND, PMB, PASART, PLB, PDr; PTN, PJ,
PMDB, PDS, PDT, PTB, PT. Seriam c6digos secretost
Não. São as siglas dos novos partidoS polítícos regis
trados ou que pediram registrá no Tribunal Superíer E
leitoral. -A pluralidade partidária está ensejado o

aparecimento dessas curiosas siglas, que exlglrã" mul
ta Imaginação de seus Ideallzad�res, na conquista de
adeptos. E outras deverão surgir, ablda.
••• Sai. Não sai. Cessações. Xingamentos. Acusações.
Não se assustem. É o PMDB de Jaraguá do Sul antes
da. Convenção Municipal, que' acabou acontecendo,
graças a uma liminar e ao reforço policial. A ala dis
sídente ficou com o comando do Diretório e da Exe-'
cutíva e o presidente, pela quinta vez, é o advogado
Dr. Fogaça. Sería um novo Ulisses Guimarães perpe-
tuando-se no poder?'

,

.*. A ala apoiada pelo Prefeito ficou de fora. Ainda no

domingo; no inicio da' votação, houve tentativa de a

certo, o que era tarde, poís a chapa, Já estava registra
da. Mas já se sabe que os "perdedores" ,. trabalham
nos bastidores para reverter a s1tuação� Perguntado
em que argumento será baseado, o Prefeito respondeu:
"Logo vocês saberão". Novidades i\ vlstaf.
...

,Na verdade, longe de haver vencedores ou venci
dos, ninguém ganhou. Todos perderam. O partido mui
to maís, que estatelou-se de vez. A ala dissidente sen

tiu o sabor da vingança contra o inimigo comum, no
caso o Prefeito e seus seguidores. E Vasel anuncia
bomba política nas-próxímas horas. Está pronta para
ser detonada e tudo pode acontecer. Palavras textuais
dele.

-

- BALAS E cAPe SASSE

O PRAZER DE PAZER

BEM FEITO

PROVEI·

Empresas promovem o programa de reflorestamento
e orientação como espa- renda para o produtor' ru
çamento, cuidados no ral. E além de receberem
plantio e durarite o desen- as mudas, sem ônus, das
volvimento das mudas se- empresas, as mesmas for
-rá fornecida pela Acaresc, necerão ainda o formící-

. através dos seus técnicos. da que ele necessitar,
A árvore hole .constí- proporcional ao número

tui-se numa nova fonte de de mudas plantadas.
Vasel qualifica convenção'

de fraudulenta
sel, encaminhou esta se- Comentando' à ímpren
mana telex ao presidente 'sa a Convenção MUIÍid
do Diretório Regional do paI do PMDB, realizada
PMDB, Pedro Ivo, Cam- .domíngo, garantida aha
pos, solicitando ao Con- vés de liminar e da .Ior
selho de Ética do partido ça policial que guarno
a expulsão de quatro de- ceu a entrada da sede- do
putados .estaduaís, dentre diretório, Durval 'Vasel
os quais Roland Dorn- qualificou-a, de fraudulen
busch.' Diz a mensagem ta e anti-democrática. Ele
que "em nome dos verea- criticou severamente a

dores da bancada do PM falta de ética partldána
DB de Jaragué do Sul, das do presidente do diretóri
lideranças políticas da mí- o, Altevir Fogaça Júnior,
crorregíão da Amvalí e que 'impugnou 327 nomes
do Executivo Municipal de novos - correlegíonárt
de Jaraguá do SuL solící- os, além da chapa apoia
tamos imediatas e urgen- da pelo, prefeito. "Honve :

tes providências no sen- má fé, corrupção e
. dolo

tido de colher o parecer .nos dias que antecede
do Conselho de Ética do

•

ram a convenção e até
PMDB, no que se refere mesmo durante' a sua rea

a expulsão dos quatro de- lízação" - assegura Vase!
putados dissidentes - Ro=- - que informou as ocor

land: Dornbusch Jorge rêncías ao Diretório Re-
Gonçalves, Stélío Boaba- gional, . para as devidas
id e Dércío Knopp das fie providências.
leiras do partido, por te- "O cerceamento da Ii
rem assumldo comporta- berdade de companhet
mentos anti-éticos. in te- ros nossos participarem
resseiros, anti-democráti- como filiados ao partido,
cos e, sobretudo, anti-par- foi uma manobra diabólí
tidários. Após o parecer ca, corroborada por um
do Conselho, eXlglmos deputado estadual deca
julgamento imediato dos dente, que pratica a' poli ..
indiciados pela Comissão tica mesquinha de ínteres-
Executiva do partido", ses pessoais", desabafou

ELEIÇOES o prefeito .

FRAUDULENTAS

Estimular pequenos pro
dutores rurais para for
marem pequenos bosques
em suas propriedades,
com fins energéticos, o

cupando áreas inadequa
das para exploração agro
pecuária, é o objetivo do

programa de refloresta
mento 85/86 que, na re

gião de Jareguá . do Sul
tem a participação das In
dústrias Reunidas Jaraguá
'e Marisol, com a colabo
ração da Secretaria da A
gricultura e do Abasteci
mento, através da Aca
rese.
Esse programa abrange

os municípios de Jaraguá
do Sul, Schroeder, Coru
pá, Guaramirim, Massa
randuba, Barra Velha, A
raquari, São Francisco do
Sul e Joinville. As inscri
ções para participação po
derão ser feitas nos escrí
tórios

-

da Acaresc desses
municípios, -cabendo aos,

interessados, no mínimo,
250 mudas das varieda

des. pínus eliotis, eucalip
to, acácia negra e pé de
galinha (ou tripa de gali
nha).

.... Está dando o que falar' o 'epls6dlo acontecido Se-· As mudas serão fome

mana passada no "Saloon" do Ferrazza, Da Marechal cidas gratuitamente, se

Deodoro,' envolvendo politlcos do PDS. O fato já ehe- gundo Dejair Pereira, ex

gou ao conhecimento do Governador. Sobraram 'él!f
tensionista da Acaresc de

cadeiras para contar a hist6rla do espetéculo holly-
. Jaraguá 'do Sul. No entan

woodlano, que teria tido Inicio, segundo as más llnguas, to, os que receberem as .

na discussão de nomes aprovados 00 concurso do Besc. '

mudas têm o compromís-
. so de plantá-las e de que••• Jaraguá poderá ficar sem representante na Assem- haia uma pega de no mí-

bléia, a partir de 87. O PMDB ameaça lançar Dorn-. nimo sessenta por cento.
busch e Fogaça. O PDS poderá ír com Udo Wagner, No total são 150 mil mu
mas, se a "fera" for acuada, outro candidato poderá- . das a serem distribuídas,
ser jancado por município vizinho. Inclusive os esque- sendo 100 mil das Indús
mas já estão sendo fechados com os prefeitos pedes- trias Reunidas e. 50 mil
sistas da microrregião. Vão se matar e ninguém se da Marisol.
elegerá. A Acaresc iÁ iniciou a
••• Vereador do PMDB de Jaragqá do Sul comentava divulgação do programa
segunda-feira a Inabllidade e 'pouce participação do de reflorestamento, além

presidente' do Díretôrlo Regional, Pedro Ivo Campos, de motivar os agrículto
no eplsócUo da ele1çlo do dlret6rlo local. "Ele nos deí- res ao plantio, haía vista
xou namãö", sentenciou. E-o edil chegou até a comeu- que além de contribuírem:

.

tar a possível ida da bancada para a, Frente Liberal. . com -o meio ambiente,'
Não seria esta' a bomba pol1t1ca do Prefeito? Aguar- 'embelezam as propríeda
demos. � , . 41 ri"": ".!.i des aproveitando as áre
•••. Humor negro político. Gozador por natureza,

-

o as improdutivas e, ao ca

brasileiro encontrou fórmula para calcular o quanto bo de alguns - anos, têm

custou a Presidência. da República para o cidadão um bosque pronto oara

José Ribamar Ferreira Costa, o Sarney. Sabe quanto? corte, o que renderá bons

Lá vai: 8 ORTNs - Oito Operações Realizadas no Tan- lucros. Toda a assistência

credo Neves e 1 UPC - Uma Parada Cardíaca. O bom O prefeito Durval Va

Tancredo. deve ter se revirado dentro do caixão.
*.. O Delegado Regional de Policia de Jaraguá do Sul,

, Dr. Adhemar Grubba, em comunlcàdo i\ Imprensa,
informa a quem Interessar que o Sr. Ângelo João Mar
gute, estabelecido com escrit6rio de uDespachante Ja�

raguá", não está maís autorizado a prestar serviços -

de despachante junto aos órglos de, trânsito, desta re

gião policial. Fica ai o alerta do Dr. Grubba.

e
r PERliAlAS •

.

BOI • ESQ. DE nUILUNIO "

..� R!!L!!:!:U!�SC.IIJ " FONE: C0473} 72-0995 c. _)

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

divisões, toldos, portas sanfonadas, luminosos
e - serralheria em alumínío.

Consulte-nos!
.

Qualidade e preço é conosco.

Lar . Imóveis
Jaraguá Lida.

COMPRA E VENDA,

TROCA, LOCAÇÃO,

INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

DE ,IMÚVEIS.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, sn. - Galeria Dom.
Fràncisco - Sala 13 - Fone 72-0510 - Jaraguá do Sul
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Na abertura do 149 FéStl-'
val Internacional do. Cine
ma, sediado em Moscou.
entre' "os muitos cdin�
ponentes da mesa do ,)CO

quetel a cobiçada ,cha'm·
penha, o' caviar e grande
variedade de doces:' Até
aí, tudo bem. Na -hora dê
os presentes se servirem
eles discretamente, tírs
ram as ávidas mãos j!

,

endereçadas' ao cana,r,

porque uma tabuleta co
locada, estratégícamente
no local informava que as
iguarias estavam ,à díspo
sição dos convídedos.mas
que, aqueles, que se qm
sessem ' deliciar, teriél.tß
que pagar. Isto nos lem
bra certas inaugurações:
em que os convidados 'â·
costumados à boca. Iívre,
aproveitam para titar li:

,.' barriga da míséría, Se a'

.�. � .... � • � m�od�a��g:_a_I._.�,. .�

JUlZO DE DIREITO DA COMARCA DE
, JARAGUA DO SUL '

EDITAL DE PRACA
O Doutor Carlos André Moreira, Juiz de Di

reito da 2� Vara da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc ...

FAZ SABER (em resumo, art. 681 do CPC) o se·

guínter-Vénda em la praçar- dia 13.08.85, às 10:00
horas. - Venda em 2a praça: -Dia 30.8.85, às 10:00

· horas" por quem maisder e maior lance oferecer.

LoCA�:- Bdííícío do Forum desta Comarca. E-'
t,,�JßCtJçÃO N". 1.012. - Exequénte SUL BRASI�
r:,MlIRQ" .;,CREDITO, FINANCIAMENTO E INVES
:.:,tlMEl*TPS',S.A.' - Executados IVO LENZ, EGON

·

�fll.lMACHE.R E REIMUNDO HORNBURG. '

_

·

BEM A SER PRACEADO:· 1) Um terreno rural
,. ..�ituado neste Município de Jaraguá do Sul, na

loc�li�ade de Rio da Luz (fundos), contendo a á-
· rea de 25.000,00m2, fazendo frente COOl 125,OOm,

" çom terras dos vendedores (o espólio de Sibila
',.,p. Homburg), travessão dos fundos com 125,OOm.,
com terras de Geraldo Marquardt, 'estremando
-de um lado com 126,00ms., com terras de Erwino

.; Gaedtke e de outro lado com 184ms., com, ditas
de Leopoldo Barg. Registrado nesta Comarca. sob
nQ 35.100, livro n° 3-R fls. 244, avaliado em Cr$
3.150.000;. ;. A penhora foi efetuada na parte [;
deal do terreno pertencente a Reímundo Horn
burg, que correspondem a 50% . Nos autos não
consta qualquer ônus ou recurso pendente.- Da
do e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos
14 dias do mês de junho do ano de 1985. Eu, (Ju
rema W. Sardagna), Escrivã Designada, o subs
crevi.-

CARLOS ANDRIi MORElRA..Julz de Direito

Of·
·

'icma
Roa Leopoldo Malhelro n, 67 _ Fone 72-1059 ., Jaraguá do Sul _ SC.

Serviços de lataria, pintura, :polimentoi em todas es linhas e cerrce-pesseío

Motores à bale de troca com garen tia de' 20,000 km.

l .......;._...... -_R_._U_f_l�__d_._·m_o_to_r_u_,_r._i.u__18_2_._m....,_re._v_i_.õ_u_e_d_._m_&l...;'._se_r_v._iç_O_iI_U_P_.C�i_a_I�_a._d_O_i _;_ _...; ..

'· r

. J'

Oétacilio 'Pedro Ramos deixa a Assembléia
O deputado Octacílio tado, faço 'um balanço de

Pedro Ramos ,(PDS). . que tudo que aqui vivi e. não

.

teve seu nome ,indicado consigo lançar nesta con

pelo Governador do Esta- , 'tabilidade síngular, qual
do para ocupar cargo 'de quer elemento que repre
Conselheiro do Trlibunal' sente mágoas " rancores,
de Contas e que recebeu desditas e frustações".
a aprovação, da Assem- Ao contrário -prosse
bléia, fez no último dia guíu- o resultado do gra-
26 de junho, um discurso to convívio só rendeu a�

de despedida de seus co- prendízado, amizade,' ex
legas. Quando a bondade períêncía e sobretudo .u

de Vossas -Excelencias-fa- ma "crença 'e um, respeito
lou dírigíndo-se aos Depu. ínquebrántävel ria instítu
tados - entendeu de .apro- íção Iégíslatíva. em .çspe�
var mensagem do, senhor cíal. nesta Cese.Assfnalou
Governador do Estado in- que'''.ao curso de-' qua
dicando meu nome para tro Iegíslausras, durarite
ocupar uma cadeira de sete vezes presidi ii Co
Conselheiro da Egrégia missão de Justiça, por
Corte de Contas do Es- três vezes' p�rticipe� da

gestão desta Casa na q1Iâ:�
lidade de 1Q secretário ve

em, várias .oportunídadês,
integrei' Comissões.

'

d9
mais diversas".

'

. ,

Tenho conscíêncía
disse aínda - de que éin
todos os misteres a, que
me coloquei a servi-ço '(tb
Poder;' jamais negligf!�:
elei; .nem QJ�dei,';', jlmJSó
instante, dos superiqt,es
ínteresses do, ':Estado,' .Tâl
postura - completou • -a
.lém I de ter sido fâcil 'de
adotá-la, tem sua' o'lligem
no profundo 'e crescente

:

respeito' que devoto '·ao
,

povo de Jaraguä do Sube
por· extensão à região 'do
Vale do Itapocu,

, Vários deputados apar
"tearam o' orador, todOs
eles 'asslnalando "a inte�
gridade, o equilíbríó e a

j;
lealdade" de Octacilio !te.'

.•dro Ramos. Prancísoo
'.

.

Küster; Otair Becker.. âil
son dos Santos;' Alvaro

"

Correia, Marcondes Mä:r·
chetti, Cláudio Avila ·lÖa
Silva, Pedro Bittencourt
Neto, Martinho' GhiZiti,
Eloy Ranzí e 'GeOvah A-'
marante, prestaram ho�
nagem a Octácílío; ,que ,

deixou de ser.' deputaaÖ
para dedicar-se às novas
funções ..
AS VACAS - GORD:AS

ESCASSBIAM
'

Ltda.
,1
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.

CLUBES DE SERVIÇO

Rotary Club � terças-Ieí
ras, 20 horas, no Restau
rante Itajara. Presidente:
Nélson Tabaja-ra A.Costa.
Uoas Clube Centro
quintas-feiras, 20 h, no l
tajara. Presidente: Gílber
to Cassuli.
LIoDs Cidade Industrial
settmdas-feiras, 20 h, no

Itajara. Presidente: Ary-
. berto Léo Bartuschek..
I.otarilct Club _ sábados,
11 horas, . no Centro de
lilf. Turísticas. Presidente:
Zi�r Raeder.

,

"flemd Club _ sábados.
,131130, no Centre Iní, Tu
ri$tÍcas. Presidente: Vera
Re21na SenfI.

CARTAZ 00 CINEMA

o Cíne Jaraguá exibe
.

a partír deste sábado. día
13, até quinte-feira, o fil
me-comédia "Dom Camilo
", com Terence Hill. cen

sura lívre. E de 20 ii 25,
o

-

pornográfico "penetra-.
cões Profund8$", censura

18 anos.
.

_lOTECA PÚBLICA

. A Bíblíoteca Pública
MuniciPal "Rui Barbosa",
de Jaraguá' do Sul, aten
de o público diariamente

, das 8 às' 19 horas, sem fe
cHr para o almoço e aos

dMios, d.as 8 às llh30.
lia loealiza-se na Rua J0-
lo PieuH.

,SUPLEMENTO

de ·S erv i ÇOS

O Presidente' José Sar
ney assinou. decreto al
terando o prazo de reco

il;Iümento de' contribui
ções de Previdência Soei
aI que, a partir de agora.
deverão ser recolhidas até
o décimo rlia útil do mês

subsequente, ao da OCor

rência do respectivo fato
gerador, ou no dia útil i-
'mediatamente anterior,
caso não haja expediente,
bancário naquele dia. O
decreto estabelece o

o se

guínte calendário para o'

recolhimento das contri

buições este ano: de ju
lho - 27 de agosto; agos
to - 13 de setembro; se

teY,lbro _. 21 de outubro;
outubro - 18 de novem

bro; e, novembro - 13 de
dezembro,

FEIRA TEXTIL/SC TERÁ
PEQUENOS

-----.-.--'----

O governador do Esta
do aprovou exposição" de
motivos do secretário E
tevaldo da Silva, da In
dústria e Comércio, que
solicitou auxílio financei
ro para permitir a parti
cipação de pequenas e

microempresas de Santa
Catarina, na I Fetesc � Fei
ra Têxtil de Santa Catari
na, no período de 12 a 16
de novembro deste ano.
no pavilhão de exposí
cões da Citur em Balne
ário Camboriú. O apoie
financeiro autorizado pelo
,Governo do Estado é da
ordem de Cr$ 85 milhões
e 928' mil, e destina-se à
aquisiçao de 26 stands
com área total de 234 me

tros quadrados, que serão
utilizados, pelas micro

,
e

pequenas empresas do se

tor têxtil para exporem
seus produtos.
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Deleg� de Policia 72-0123 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR CHAMA PREVIDeN'-C-I-A�:�P-RAZOS/i)eleg.Reg./Polícia 72-1546 RESERVISTAS
'

RECOLHIMENTODetran/Ciretran 72-1546 Reservistas que deverão comparecer a Junta do
Hosp. São José 72-1r;n Serviço Militar de Jaraguá do Sul, com urgência, para
Hosp. Jaraguá 72-lJOO tratar assuntos de seus interesses:
Pqs�o de Saúde 72-0789 Adauto Hruschka Ademir Buzzi, Adílson Gielow, A-
tNAMPS 72-0958 dilson Sacht,' Adotar Marquardt, Alaércío Pavanello
INPS 72-0369 Alaor Luciano Pellin, Alcides Rocha, Aldo José Meu-
Pref. Munié'ipal n�0988 ra, Almir Alves da Silva, Almir João Pedrí: Aloísio
SAMAE 7:2-0590 João Giovanella, Amaríldo de Oliveira, Amarildo Pe-
SAMAE (ETAl 72'01ô1 try. Amarildo Rogério Murara, Amauri Francisco'

",,'
Oll 195 Steinrnacher, Antonio Mauri Caní, Antonio Heidemann,

CELESC 72-0924 Antonio Sérgio Gaspar, Antônio Vilmar Zapella, Aril-
Fórum 72-02P13 do Buzzí, Arnaldo Klemtz,' Arvelino Arantes Filho,

. Rodovíéría 12-0447 Belmiro Manoel da Silva, Carlos Alberto Tomazelli
:ferroviária 72-0405 Carlos Otávio Cesconetto. Célio Luçoli, Celso Almir
Jornal' "Correio do Bertoldí. Celso João K.losowski Celso Orlando Pier-
PoVIi)" 7.2-0091

mann. Celso Tiago da Cruz, Cirineu Alves, Claudemír
Pontos de Táxis 72-0861 dos Santos, Dietmar Gruetzmacher, Djalma Bogo, 00-
72-0914, 72-0461, 72'-0661, nato Pradi. Egon Prestíni, Elemar Dierschnabel, Elemar12-0216 e 72-1799. Nazatto, Ereneu Butzke, Ernesto José Kanzler, Erold

Kressín. Errol Zimmermann, Fábio Baratte. Flábio
Denisio Julião, Flavio Janío Mohr, Gílmar Luiz Zanel
la Guiomar Carlos Guílow. .Hideraldo Colle, Hilário
Karsten, Horst Dieter Baumle, Humberto dös Santos,
Ismael Correa Filho, Isvaldo Bauer, Ivan Kelbert. Ivo
Leitzke. Jackson Luiz Drews. Jadir Sanson, Jair Luiz

Müller, Janio Domingos Pedri, .Ieremías Rozza. João
'Antônio dos Santos Castro, João Carlos de Oliveira,
João Carlos' Salvador, João Hilário dos Santos, João
Maria Martins, João Roberto Maske, Joel de Almei
da Machado, Jorge Luiz Rosa, Jose Henrique Scheibe,

\ Karl Heinz Janssen, Lauri Álvaro Koerner Leopoldo
Laércio Enke, Loreno Nazatto, Lourival Bier, Luís Car
los Malheiro; Luiz Adelar Casparetto, Luiz Carlos .Buz
zarello, Luiz Carlos Schutze, Luiz Carlos Uber., Márcio
Alberto Bankhardt. Márcio Bassani, Márcio' Moretti

INDICADORES ECONOMICOS
O.RT N

, Maio/8S
Junho/85
"

Julho/8S
CADERNITA .aE PeUPANf;A
Junho/8S mês: 10.550%
Julho/8S mês: 9,756%
Agosto/8S mês: 8,148%
INFLAÇÃO

/

Maio/8S mês: 1,799% no ano: 61,60%
Junho/85 "- mês: 7 844% no ano: 74,29%'
ALUGUEL RESIDENCIAL (80% lNPC)
Junho/8S anual: .171,01% sem.: 68,81%
Julho/85 anual: 172,47% sem.: 64 24%
ALUGUEL COMERCIAL,
Junho/85 anual: 246,28% sem.: 90,09%
Julho/8S anual: 237,87% sem.: 87,87%
INPC (BASE' '!EAJUBTE SALARIAL)
Maio/8S'

.

89,09%
Junho/8S 86,02%
Julho/85 80,30%
UPC (JULHO A SETEMBRO) _ Cr$ 45.901,91

,

SALÁRIO MlNIMO -: Cr$ 333.120.
MAIOR 'VALoR REPJlRINCIA (MVR)
Cr$ 167.106,70
ORTN - AGOSTO/SS _ Cr$ 49.396,88
INPC _ AGOSro/SS __ 76,35%'

LITORIN A _ Horários

De Jaraguá a S.Francisco_
7h. Retorno às I1h50min.
De Jaraguá a Joinville _

7h e 16h30. Retorno às
1311 e 18h.
De Jaraguá a Corupá
14 e 19 h."

O.N I BUS

Saídas' da rodoviária de

Jeraguà do Sul para: -,

AUTO VIAÇÄO CATA
RINENSEjREX
Joinville via' BR-.101 -

6h25 7h30: Wh, 12h,'13h
50 16h, 18h, 19h e dömin
go� às, 20h30 (exti:ä.), :"

,

Joinville via Streit -,,9h30.
São Bento do Sül':: :71130,
,lOh e 14h30. São ,'n�ntQ,
Rio Negrinhove "Mafia -

19h15. ""�',
Corupá - 7h30, 1011,' llJ;i30"
14h30, 19h15 e 20hI5..

'

RIumenau via VUa ItP\ipa
va " 8h40, 16h3p;"1�b �
domingos às 20li3'O (extra).
Blumenau via Pomérode -

7hlS, 9h3'), 13h e 17h30,
, Blumenau via Tímbó e

Indaial - 141.15.
Blumeneu. Gaspar, Ilhota"
Itajai, B.Camboriú, Itape
ma, Tíjucas �' . .florian.ópo
tis - 7h 15 e 81!4.0 díaria
mente.
Barra, Velha, Piçarras, r-.
tajai, B,Cambor-iú, Floría
nópolis (segunda, à sábe
do) � 7h,30. "

i

Itajai, B'Cémboríú,;Ploria!
nópolis (período : escolar
aos domingos) ',r 20h. i

li

PENHA __ .e

:roinville e Curitiba _' '6L
30, 10h30 e 16h15.,

"

Pomerode, Timbó,' Indaíal
e Rio' do, Sul - I1hl0 e 13b
30. __ Blumenau - 20 h.
Joinville e Curitiba (sx
tras. só domingos) - 17h30
e 18 horas.

ITAPEMIRIM'
Blumenau a são Paulo (di
reto, embarque em, Gua�
ramírím) - 19h30 e 19h45,

A. VIÖES Horários'

e-s 38.208,46
Cr$ 42.031.56
Cr$ 45;901,91

De Joínvílle a São Paulo":'
9h (menos 'domíngo] e 18H
'30 (menos sábados). Ás
2as, 3as' e 5as feiras _ 15h
50. Quartas e sábados _

13hl0 e 6as feiras e domin
gos às ISh.
De Navegantes_São Paulo
7h30 (diário). Segundas,
3as, Sas, 6as feiras e domin
gos _ 13hl0. Às 4as, .6as
feiras,', sábados e domin-

o gos às"·15h50min.

Uma empresa que
@1 tíOHL

....

B-A-C-H--.. Cresce com sua
SUPERMOTOR gente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Bom ,tempo 'acelera
pcvímeníccêo

o bom tempo reinante desde o início do ano, com

períodos chuvosos mais curtos do que em anos passa
dos. permitiu que as metas de pavimentação à parale
lepípedos ou lajotas fossem superadas no primeiro se

mestre, no município, nas várias frentes de trabalho.
A meta da municipalidade é calçar 8.000m2 por mês,
o que corresponde a 800 metros numa rua com 10 me

tros de largura. Em ' abril, foram pavimentados 7.048
m2, em maio 12.536m2 e, no mês passado (junho), 13.
318,50m2.

A Secretaria de Obras está, também, implantando
floreíras em pontos distintos da urbe, provocando ein
belezamento. As mesmas localizam-se defronte a es

. tação rodoviária, defronte o supermercado Breithaupt
,da Getúlio Vargas e em frente a Praça Ângelo Pia
zéra, esta em fase de implantação.

Presenteie a quem você ama. Jóias, porcelanas,
artigos de prataria, relógios, alianças, pulseiras,

, você encontra na

Joalheria A Pérola
Em ane;o, a Otica Moderna, com descontos es

peciais. '

Rua Reinoldo Rau 289 _ Fone 72-1823

Viação Canarinho Ltda.
o transporte cárinhoso

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis
posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 12-1422
.Jaraguá do Sul SC.

D8Stii Máquinas ltda.I'

'Equipamentos para fábrica ele doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.

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

"

Imob, Morada
Sol' Lído..

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

VENDE
- Uma casa em alvenaria nas proximidades do P.Milrcola.
-,- Uma casa com 81m2 nas imediações da R.Rio Branco.
- Uma �sa com 80m2 e o terreno com 996m2 no Bair-

ro Amizade. '

-- Uma casa em alvenaria com 120m2 ria R.Richardt Píske
� Uma casa em alvenaria com 1'23m2 e o terreno' com

909m2 próximo a ARWEG. '

'

..:.... Uma casa com 111m2 e o' terreno com 179m2 na Rua
Preso Epitácio Pessoa, ,

- Dois pontos' comerciais na Marechal com instalações.
- Um terreno C?'?l 550m2 com casa mista . na Ru'!. Pe,
Alberto Jacobs (ótimo ponto comercial, fundos da Weg n
- Um �erreno com lO.OOOm2 nas proximidades da Vila

Lenzí,
.

, - Um terreno com 864m2 nas proximidades do' Salão
Botafogo. .

- Um terreno com 450 m2 no centro de Itajuba beira mar.
- Um terreno com 300m2 no Jardim. FLANBOIANT

Ponta do Jaques _- Piçarras. '

NECESSITA PARA VENDA: Casas e Terrenos

do,

COlégio .cria método para ensino prático dageografia
No início do ano letivo, ao planejar as atividades

de geografia (regiões brasileiras), das 6a é 8a séries,
e procurando vivenciar as deliberações do novo Pla
no Estadual de Educação, o professor João Valdemiro

Dalprá, do Colégio Estadual Holanda Marcellino
Gonçalves, da Ilha da Figueira, previu que os alunos,
após estudarem a teoria de cada região, deveriam a

presentar um trabalho prático, ou seja. uma exposi
ção cultural, referente a região estudada, o que já. é
uma realidade.

.

O objetivo da exposição é unir a teoria à prática
para uma melhor fixação do conteúdo estudado. Ela
divide-se em duas partes: a primeira, onde os alunes

procuram, caracterizar no pátio do estabelecimento o

relevo, a hídrograíía, a vegetação, à agricultura, í1 in

dústria, meios de transportes, minerais e outros, ou se

ja, criando as serras, os picos, os planaltos, os rios,
feito com material rústico, da própria comunidade. A

segunda, os alunos, num trabalho que envolve os pro-
fessores, direção e comunidade, a procura de objetos
que caracterize a região nordeste do Brasil, sendo ex

postos em uma sala de aula, do próprio Colégio.
O trabalho é idealizado pelo professor regente da

disciplina, mas coordenado e montado pelos próprios
alunos da classe envolvida, sendo que os mesmos,

divididos em equipes, fazem as devidas explloações .

do trabalho em exposição, a todos os visitantes.

O objetivo proposto tem alcançado toda a comu

nidade escolar, bem como alunos e professores de

outros es' abelecimentos de ensíno.

GELO?
SORVETES?

Fique fríol Venha antes falar conosca. A

boa qualidade pelo menpr preço. ,

Galo e Sorvetes --PiugUim"
na Rua Angelo Rubíni, 1.119, Barra do Rio Cerro,

: fundos do Supermercado Benthien - Fones

12-2181 e 72-0599.

Prosrarua festi-b ",

vo começa
dia 20

A comemoração dos
109 anos de fundação de
Jaraguá do Sul começa
no próximo sábado, día
20. A programação fqi
divulgada em prime'itd
mão pelo "Correio do Pó';
.vo". na edição passada,
sendo' que a abertura se

rá realízada defronte a

Prefeitura. Naquele dia
também, haverá a Feira
de Arte e Artesanato e

tapa' do Campeonato Ca
tarinense de Vóo Livre,
abertura da exposição de
fotografias e de pinturas,
encontro de corais' no Ba

ependí e festa julína nó
Agropecuário da Associ
ação dos Moradores da Vi-
"Ia Nova. No domingo, 21,
desfile cívíco-esporüvo."
Campeonato de Vôo Lí-

'

vre, Campeonato Catari
nense de Motociclismo -

Velocidade,
-

baile oficial ':
e concurso rainha dos ,i
estudantes no Baependi e,

,

também, apresentação 'do'
show Blumenálía. no cam- :

po de. pouso das asas ':
deltas. a partir das 15 ho
ras. No día 22, feriado
municipal, show de reck
no Artur Müller, 19h,
com três grupos musicais: ••

día 23, 11h, inauguração ,.
do trevo do final da Pro
cópio Gomes,' e retreta

'

às 19h, com '.'Os Filhos',
do Rincão"; día 24, quar-,
ta-feira, inauguração do
posto de saúde da Vila
Lalau e retreta às 20b,
com a Bandinha Lira da,
Aurora.

EDITAL -

AUREA MÜLLER GRUBBA. Tabeliã
de Notas e Oficial de : Protestos de Títulos da Comarca
de Jaraguâ do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

lci, etc.

Faz saber a todos quantos este edital virem que
se acham Deste Cartório para protestos os títulos centra:

Alberto Geissler, Garibaldi, nesta _ Arthur Lar

sen, Rua Francisco Mees, sn, Corupá .,.' Ingwald
Lipinski, Estrada Pedra de Amolar, sn, Corupá _

Laureano Camilo, Santa Luzia, nesta _ Lino PIo
azal, Rua Joinville, 3497, nesta _ Manoel Dias
Filho, Rua Alberto Santos Dumont, 180, nesta _

Nilson Klein, Estrada Garibaldi, sn, nesta _ Os
valdo João Tomas, Rua Preso Epitácio Pessoa, 640,
nesta.

E. como os ditos devedores não foram encontrados
e ou' se recusaram a aceitar a devida intimação,· faz por,
intermédio (lo presente edital para que os mesmos com

pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

'prazo dá lei a firn 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.

ns/Jaraguá do Sul, 11 de julho de 1985.
Aurea Mütter Grubba - Tabeliã de Notas e

Jficial de Protestos -de Tftulos da Comarca de l.do Sul

I

Cultura, esporte e ínau- :;
gurações são a tônica' do

"

programa festivo, que' se- '

rá encerrado no dia 211
:

de julho. Nb dia 25, mui- .'

to embora seja a data 0- :
fieial de inauguração e'
não feriado, que foi trans-

!,

ferido para 0. dia 22 se- ::
gunda-feira, segundo de-'
terminação

','

federal: o

"Correio do 'Povo" circu
lará com uma edição fes- ó:

tíva, como o níz anual- ;,
mente, registrando a im- :,

portante ,data do calen-'
dário jaraguaense.

CIINICA DE VARIZES
Dr.-CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA

Rua Guilherme Weege, 34 _ 10 andar

Fone 72_2500 _ Jaraguá do Sul _ SC.

A Semana de Jaraguá
será rica em" grandes e

ventos e, accntecirnentos
que' marcarão época e

onde a participação popu-
lar é muito' importante.

I
FÁBRICA DE BATERIAS

, V' d
_
V

..

E Nf: bD. � .,
b

S E
en e-se uma 'a nca de aterias completa

com todos os maquinários e equipamentos.
Informações _ Fones: 72�0091 ou 72-0363.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Assine' e anuncie no

"CORREIO DO POVO'"
.JARDIM SÃO . LUIZ

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

J!\ROIM SÃO LUIZ a sua opçao de morar bem.

Empreend.· Imobiliários
Marcatto Ltda.

Creci 093 - 111,< Região
Av. Mal. Deodoro, 1.179 ..;..... Fones 72-1136 e 72-1411 - Jaraguâ do Sul - se.

Aqropecuaria
Lavrador

Casa
Lida.

do

Dlstríbuidora. exclusiva das rações e concentrados "GUABI".
Mantém' completa linha de defensivos, adubos,' sementes

e ferramentas agrícolas.
.

"

Loja 1 _ Rua Joínvílle, 1.194-F. 72-0919-Jaraguá do Sul.

Loja ;2 _ Barra do Río Cêrro _ Jaraguá do Sul -SC.

....

"

. "!

"._ ._�,." .....

�, .....

pAGINA 0,8,

"Os Herdeiros da Duquesa";
68.WALDEMAR E· HELENA, GUMZ
Ele nasceu em Jaraguá do Sul, no dia 15'.09.1921 ,: ,

e ela em São João,' no dia 26.03.1922. Casaram'
no dia 01.04.1943. Em julho de 1943 chegaram a.,' :
qui e compraram o comércio do Sr. Germano Gas- \

cho, ali onde ainda hoje moram.
, Desde ,() começo () casal foi sempre ao encon

tro dos moradores, socorrendo-os em todos os
1,

sentidos: comercial, / social, familiaf-, religioso, e

ducacional e recreativo. Sobretudo' comercial.
Com o "negócio" deles, de "secos e molhados", ,

leiteria e açougue, vem há quarenta anos com- ','
prando os produtos agrícolas e oferecendo aos

moradores mercadorias de consumo. Eles dois 1

Iam até S.Paulo,apanhar tudo a bom preço.' E: '.

mesmo assim, durante' 20 anos, vendeu tudo fiado, :
pará ser pago no final do ano com a safra do ar- I

,

roz. Cada Iamílía tinha uma caderneta onde se a- i
,

notava tudo. Isto ajudou muito as fáDJ.ilias! E e-
,

lest Com isto ainda, a iniciativa do .casal cres- -:
,

ceu multo. Hoje ele é o Diretor-Presídente do •

complexo comercial e Industríal Frígumz que vi� I

rá 8"segutr.,. .

\

MaS .

este casal não foi apenas industrial, 'e- \,

les dois são pais de uma familia tradteíonalmen
te luterana vívendo sempre em harmonia evan

gélica. Tiveram dois filhos: o Wilson, casado com
Dolores Tomaselli e a Márcia, casala com Valdir
Tomelim.

E muito mais ainda, este casal construiu' a"
í grande familia de Santa Luzia. Que o digam, os
maís antigos: quantas vezes este .casal empres
tou dinheiro, correu para os hospítals e sobretu
do, vendendo fiado· anos seguidos.

Eles dois merecem o nome de "Duqueses de
Santa Luzia". [No ,próximo capítulo: Ezelino- e
Marta Rosá).

'

• FRIGORíFICO Ci U M Z S. A�

ANO 40
1945 1985

PRODUZINDO ALIMENTOS COM QUALtDADE' . E .r

HIGIENE, COM INSPEÇAO. FEDERAL SOB NQ825 !

FRIGORIFICO-SUPERMERCADO-FABRICA RAÇOES :

.

·SPEZIA &, GIA.' lT01�,
SERRAR.IA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua João' Januário Ayroso, 772 _ Jaraguá Es-.;

querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul
'-:-_ .$Ci

•
• 'I .-':..,,' 'j

Brandenburg &Cia'
Fábnca de vinagre e comércio de álcool à gianél:.'�'

, . Prefira. sempre "Vinagre Brandenburg" ,

. Rua Jolnville, nl? '1.255 - Fone,72-0i39

Jaraguä do Sul _ SC.

Equipamentos. pl
] rda.

Miromaq
Escritório .

Máquinas de escrever Fa�it-Olivetti,' Calculadötâf�Jlda;'
Sharp e Dlsmae, M6veis Estil e Imalua, M6veis. 4eCaço� ,

Mojianô e Pandin. Assistência técnica e equipe, de;, yen-
dedores. Consulte-nosl c

Filial: Rua Pres, Epitácio Pessoa 723 _' Fone 12�139�.
em 'Jaraguá e Matriz na Av. D. Pedro II, 09166:_

São Bento do Sul - sc. , ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Helojoaria AVENIDA
As' mais finas sugestões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus,'
medalhas e artigos de pratada estão na

REWJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

Funilaria .Jaraguà Ltda.
Calhas para todas as' finalidades

, _�gora t8mb�m aquecedores a

.
energia solar.

Rua Felipe ·Scllmidt, 279 - Fone 72�0448

. Lanznaster - O SEU RELO.JOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

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

A moda certa em roupas e calçados está. na .

CINDERELA. Vista-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' HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nos!

Rua JoinviUe, 1.016 - Télefone 72·1101

COMERCIAL FLORIANJ
Máquinas e equipamentos para escritório.

Asststêncía Têcnlea de Máquinas de Escritório
em Geral.

Rua Venêncío da Silva Porto, -353 _ Fone 12-1492,.,... ..... .'
.

Barão. de Itapocu

_ Era lançado um MANIFESTO, AO
POVO DE JARAGUÁ DO SUL. Era.

consequência da atitude irredutível
de alguns políticos [araguaenses, .

tor
nava-se Impossível ii união de todas as

forças políticas do município. Nem a

boa vontade demonstrada pela maioria
dos elementos das. duas correntes de

opinião representativas da vontade do

povo altivo de Jaraguá, nem o trabalho
intenso e a grande vontade de congre
gar do ilustre Secretário do Partido
Social Democrático, Dr. Rogério. Viei
ra, conseguiram' demover os que não

pretendiam, harmonizar a família ja
raguaense. Como o povo iria escolher
os nomes, os signatários do manifesto
davam abaixo a nominata dos candi
datos para o diretório do PSD em Ja

raguá: Artur Müller, Mário Tavares
da Cunha'Mello, Amoldo Schmítt, J0-
ão O. Müller,;João'Emmendoerfer, Vir
gilio Rubíní, João Lúcio' da Costa,
Henrique Píazera, Hermílio Ramos,
Willdemar Luz,'João Tossíní, José Pas

qualini, Gíardíní Luiz Lenzt, Euclides'
'

Vieira Garcia e Octaviano Tíssí.
_ Uma semana após o lançamento do
manifesto acima, a edição' n9 1281,
trazia' a eleição do PSD, que se decla
rava de "brilhante.vitória do "Correio
do Povo" -' Nem a chuva, a íalta de Realizava-se o casamento 'de Tere
transporte, as ameaças, e nem o ínte- '

ztnha, filha de 'Rodolfo' (Hilda Schmldt)
gralismo conseguiram deter os e.leito- Reck e Amauri; filho de João (Teonila
res democratas - 815 votantes hvres. Benta) Dunker, testemunhado no Civil
Nada maís - Nada Mais? Não! Ti- por Francisco Pavanello _e Sra. e Ernha suas conseqüências! nesto Bartsch e Sra. e, no religioso por

Formava-se em Jaraguá a UDN, João Lúcio da Costa e Sra. e Pedro Ca-
partido constituído, entre outros, dos res Fodi e Sra.

-,,'

.

senhores Eduardo Kellermann. 'Adolfo .

_ O CL Octacílio Pedro Ramos apre
Emmendoeríer. Prancísco Fischer Jr.íi- sentava relatório como presidente do
níor, Dr. -Godofredo Lucce, OUo Sch-. Líons Jaraguá do Stil, com muttos ,.!l
neider, Tarcício de Oliveira Motta, Eu- gradecímentos pelo apóio durante a sua
zébío Nunes, Bernardo Grubba Junior gestão, ,entre eles à Imprensa', has pes
e José Teixeira Filho, representante de soas de Eugênio Victor Schmõckel e

Corupá. As eleições realizavam-se no João Jocias 'Weber, 'ao' sr. Manoel PÓ
dia 2 de dezembro e a UDN vencia. o

_
voas Filho, operoso Ágente dos C9r� :

PSD no distrito sede e perdia com este retos e Telégrafos, pela solíeltude ce-
'

eo PRP no distrito de Corupá, Estava' mo sempre nos atendeu " (síc]' é :lamen- ,

felto o racha, como acontece ainda nos tando os desligamentos' 5Je Alvaro: N�-
!

días de hoje. ves e Romolo Foronl.·
"

...HÃ 30 ANOS

...HÁ 40 ANOS 'der Extreme", "Eucharistischer 'Kon
gress", "Solidarisch mit Juarez", "Da
kommen die Kandídaten".. "Lokales",
e "Kandidaten des PSD und 'PTB ,von
Santa 'Catarina". Genau wie heute! Tra-

.

duzindo: ígualzínho :

c,omo
. hoje. Ö,

pranteado sr. Joesting foi de grande
. valia para a imprensa [araguaense.: fa
to' que, aliás, .tardíamente se reconhece.
'Daí' dizer-se: antes tarde do que nuncal
.Poucos são os da atual geração. que co-:

'llherem esse detalhe
I que conta a. hís- :

.tóría de um homem de multa leitura e;

.de grande cultura,', descendente de umi
tradicional tronco familiar alemão.

.

_ Na Câmara os vereadores faziam o

ping-pongue da politica. Numa �ta as

sinada pela Mesa da.época _ Ney Fran
co - Presidente e, os secretários João
J. Bertolí e Fidelis WoH,' constava a

palavra que era dada ao vereador Rai
mundo Emmendoerfer, falando à res

peito de seu pedido de informação com

reíerêncía a despesas da: 'Prefeitura com
combustível, consertos 'e manutenção
de veículos,' durante o :exertíóib'

'

de
1954, no Posto Corupä, Posfo::Mayer,
Auto Jaraguá S.A. e na Ofidha"Vig�n
do Volgt, que não Iora respondídõ- sa-

. -tísíatortamente, que '. a "iméÚorià' 'transfe-
Tia para a próxima reuniãu.,·

.

. .�. ,r. '._;'. •

...HÁ20 ANOS
.:

'

...,HA 10 ANOS

"Plantando dá, é a Hístôría" era b
título de um artigo dos muitos que Ar
noldo Alexandre escreveu 'para Q "CQr-.
reio do Povo", cantando em verso e,
prosa a sua São' Francisco do Sul e a' .

sua evolução gradativa como porto e,
seis alqueires que constituem um vi-',
veiro de plantas ornamentaís, parte do

. terreno ocupado com 10.000 pés de
Kiri e outros 18.000 pés de Araucária,
bem como a implantação brevemente,
ampliada do terminal marítimo da Pe-:
trobräs. E deu tudo como o Alexandre
queria. Que bom!

SEGURO OBRIGATORIO, CONTRA INCENDIO e de VIDAFaça o seu

EM GRUPO conosco.

Organização Contábil'" A Comercial" se Ltda-
..

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, n" .290 -. Fone 72-0091
Jaraguá do Sul' SC.

Neste ano.como nos anos anteriores,
aparecia no "Correio do Povo" uma

página em Iingua alemã, a DEUTSCHE
BEILAGE DES "CORREIO DO POVO",
que estava a cargo do contador Ernst
Joachim Joesting, progenitor do Dr.
Joachím Hans Werner Joesting, Juiz
de Direito da Comarca de Jolnvílle e

de Ernst Juergen Joesting, gereute lo
cal da Transportes Reluz. Na época e

ra uma página muito procurada pelos
alemães aqui radicados e seus descen
dentes.�ítulos que pegamos ao aca

so: "Katarinenser Politik", "Das Ende·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura �unicipal de Jaraguá do Sul .

EDITAL DE LANÇAMENTO N9 12/85
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

divulga através do presente Edital os lançamen
tos referente a .pavímentação a lajota da Rua
243 - FRITZ HASSE, de acordo com o Edital de .

Custos N9 09/85, de 22 de maio 'de 1985 e o De
creto N° 1.121/85, de 24 de maio de 1985, sendo
que todos os confrontsntes ficam lançados de a

corda com a relação anexa, � com o vencimen
to do pagamento (à vista ou la parcela) fixado
para o dia 15 de julho de 1985.

NOME M2 Cr$
01 - Waldemire Mazureehen 58,10 _ 2.226682
02 - Waldemire Mazureehen 33,83 _ 1.29(\ 535 .

03 - 'Waldemiro Mazureehen 26,83 _ 1.028.260
04,_ Waldemiio Mazurechen 30,33 _ 1.162.391
<t-> - rWaldemiro Mazureehen 31,50 _ 1.207.238
06 - Waldemíro Mazureehen 140,00 _ 5.365.500
07 - Ingo SeU '" 45,27 .: ·1.134.913
08 - Clair Chíodíní . . . . . . .. 63,00 _ 2.414.475
09 - Wolfram Mehler . . . . .. 42,00 _ 1.609.650
10 - José Decker . . . . . . . . .. 42,00 _ 1.609,650
11 - Wilmar Ulisses Ulrich .. 1'24,83 _ 4.784,110

Jaraguá do Sul, 08' de julho de 1985.
DURVAL VASa - Prefeito Muníclpal

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Mwlidpal de JualZuA do Sul

EDITAL DE LANÇAMENTO N� 13/85
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,

divulga através do presente Edital os lançamen
tos referente a pavimentação a lajota da Rua
75 - MIGUEL SALAI, de acordo com o Edital de
Custos n9 10/85, de 22 de maio de 1985 e o De
creto N° 1.128/85, de 24 de maio de 1985, sendo

. que todos os confrontantes ficam lançados de a·

corda com a relação anexa e com o vencimen
to do. pagamento (à vísta ou la parcela) fixado

pera o dia 15 de julho de 1985.
, NOME M2 Cr$

Ol - Manoel Salai � 54,60 _ 2.092.545
02 - Luis Martins Gonçalves .. 46,67 _ 1.788.628
03 _ Luis Martin Gonçalves .. 28,00 _ 1.073.100
04 - Osmar Gonçalves 25,61 _ 983.803
05 - Álvaro Rosá . o • o •••••• 30,33 .:._ 1.162.397
06 - Daniel Kuhn ..... o ••• o 42,00 _ 1.609.650
07 - Atilano Salai .. o o • o o • o .' 43,17 _ 1.654.490
08 - Ademir Salai .. o o. o • o o. 39,67 _ 1.520.353
09 - Aldo Salai o o o o • o • o • o •• 91,00 _ 3.487.575
10 - Manoel Salai . o o • o •• o •• 84,47 _ 3.237,313'
11 - Stanísleu Wanczevscki .. 35,00 _ 1.341.375
12 - Manoel Salai o o • o • o • • •• 69,53 _ 2.664.437
13 - Bernardo Panstein 37,33 -' 1.430'.672
'14 - Artbur Cogrossä o • • • •• 35,00 \

_ 1.341.375
15 - lolando R. Eggert 35,00 .:_ 1.341.375
16 - Carlos Antonio Salaí o. o o 30,80 .: 1.180.410
17 - Salon Schrauth . o·•• o o •• 30,80 _ 1.180.410
18 -·Irineu Staehlin o o o o •• o o 52,50 _ 2.012.062

Jaraguá do· Sul, 08 de julho de 1985.
DURVAL VASEL - Prefeito Municipal

Brasil tem partidos po líticos ragistrado's

-

I -.-

'. "'
Confecções Sue 1 i Lida. I

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL DE LANÇAMENTO N9 H/85,
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul.

divulga através do presente Edital os lançamen
tos reíerente a pavimentação a paralelepípedos
no trecho da Rua 39 - LOURENÇO KANZLER,
de acordo com o Edital de Custos N9 07/85 de
03 de maio de 1985 e o Decreto N9 1.123/85, de
06 de maio dé 1985, sendo que todos os confron
tantes ficam lançados de acordo com. a relação
anexa, e com o vencimento do pagamentõ (à viso.
ta ou la parcela) fixado para o dia 15 de julho
de 1985.

NOME M2 Cr$
OI-Igreja Assembléia de Deus 90 53 - 2.842.189
02-Theobaldo Hagerdon : .. 35,.00 - 1.098.825

.

03-Waldemar Behling ..
' 266,23 oi 8,358.291

04-G.E. Albano Kanzler 140,70 - 4.411.276
05-Eletromotores Weg S.A. 340.67 - 10.695.335
06-Ademar Priebe . . . .

. .
. . .. 50,17 - 1.575.087

07-Hacasa Adm. Des. Im. SC L. 8983 - 2.820:213
Oê-Landíla Kanzler Meyer .... 7583 - 2�38Ó.G83

f 09 - Geraldo Werninghaus .. 183.17 - 5.750.622
10-Landila Kanzler Meyer .... 69,30 - 2.175'.674
l l-Ivo Vargas . . . . . . . . . .

. .
.. 77,93 - 2.446.612

12-Vilarin Euzébío Barbosa I .. 35.00 - 1.098.825
13-Isolde Adam Glatz 29.17 - 915.792

. 14-Ruth G.Scw,instE;�r 33,83 - 1.062.093
15-Delli Vargas . . . . . . . . . . .. 32,67 - 1.025.675
16-Valdomiro Bakun .. ,' 35,00 _ 1.098.825
17-Valmir Soares ..

·· 35,00 � .1.098.825
18-Arno Kanzler 16.5,67 - 5.201.210

Jara�á do Sul, 08 de julho de 1985.
DURVAl VASE).. - Prefeito Municipal

r:

Os novos partidos em for

mação que desejarem. con,

correr no pleito municipal de
15 de novembro próximo .mas

.

capitais, estâncias hídromine,
.

rais e cidades fronteiriças),
tem prazo até I 5 de julho
PiaI;� �n3ress�riem no ''&ibu
nal Superior Eleitoral com os

pedidos de registro, Até 'es

ta semana, o número de par
tidos que tinham encaminha-
00 a docurnentação neeessâ,
rio- ao TSE, somavam dezoito.

Ei-los: Partido Brasileiro do
Povo (PPB), Partido Comunis.:
ta Brasileiro (PCB), Partido
Social Trabalhista (PST), Par
tido Democrata Cristão (PDC),
Partido da Frente Liberal (Pl'
L), Partido da. Mobílízação
Nacional (PMN), Partido Hu
manista (PH), Partido Nacio-
nalista (PN), Partido Social'
Cristão (PSC), Partido Sócia,
lista Brasileiro (PSB), PC «ío
B (Partido do Comunista -do
Brasil),

.

Partido Nacionalista.
Democrático (PND), Partido
MW1idi:paJi�a Brasíleíro (PM
B), Partido Socialista Agrário
e Renovador Trabalhista (PA
SART), Partido Liberal Bra,
síleiro (PLB), Partido Demo
crático Independente (pDI)
Partido Tancresdista Nacional -

(PTN) e Partido da Juventu-
de (PJ). Hoje já temos os Co
rihecidos PMDB, PDS,· PDT, .

PTB·t PT.

Veste bem Senhoras e CrIanças
Fábrica e Loja 1
Av. Marechal Deodoo da Fonseca, n° 1085 - F� 72-0063
Jaraguá do Sul _ SC.

.

-Loja 2
Rua Reinaldo Rau, n" 530 _ F. 72-2911 _

I Jaraguá do Sul .. SC ..

�-'----------------� ----'----,.}
----------------------------__-- __----------

IClínica Veterinária
·SCHWEITZER

DR. WALDEMAR SCHWElT ZER
Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,

raio x, internamentos, boutíque,
.
Rua Jomvílíe, n� 1.118 (em frente ao Supermercado Breithaupt)

Fone 12-0919 Jaraguá do Sul - Santa Catarina.
- - - ----------------------

HM CONSÓRCIO:
UM POR TODOS;
TODOS POR UMA

Certificado de Autórização n? 03/00/016/85 SRF/MF :li:ON"'DA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SELEÇÃO CATARINENSE ES
TUDANTIL TREINA EM JARA
GUA __ No período de 21 é) 25
de julho a Seleção Catarinense
Estudantil de Handebol Femini

.no, fará em Jaraguá do Sul o

treinamento-apronto para o Cam

peonato Sul-Brasileiro, a ser dis

putado de 26/julho a 03/agosto,'
em Santa Maria-Rã. reunindo
os selecionados eatarinense, ga
úcho. paranaense e paulista
(campeão brasíleíro de 84). Os'
treiriamentos serão .desenvol
vidos 'em vários ginásios de es

portes da cidade e do seleciona
do participam três jaraguaenses
_ Márcia Rudolí. Raquel do Nas

cimento e Ivonete Stringari. Du

as outras haviam sido convoca-

das mas desistiram por cues

tões particulares. O auxíltar-téc
nico do selecionado catarínense
é O'. professor .Hercíüo Mendon

ça, de Jaraguá.
E além das-meninas do han

debol, quatro garotos integram
o Selecionado Catarinense dc
Volíbos Masculíno, que dispu
tará o Sul-Brasileiro Estudantil.
de 19 a 27 de julho, em Blume
nau. São eles Nélson Campos
Filho, Marcelo dos Santos Bel-.
monte. Dilnei Marcelino e NiJ
mar Victor Maencheín. O pro
fessor Aríovaldo Xavier des
Santos, o Arízínho. será o auxi
liar-técnico,

CORNÉLIA HOLZINQER PODE
RÁ IR COMPETIR NO JAP_Ã.O
A forte borrasca que se .abe

teu sobre a Capital do Estado,
no último sábado, destruiu a

pista da Universidade
.

Federal
de Santa Catarina; impedindo
consequentemente, a realização
do Troféu Catarínensa de Atle
tismo, que visava. também a to

mada de indices para os Jogos
Abertos de Santa Catarina. A

prova foi transferida "para Cri
cíúme, da qual Jaraguá do Sul
não irá participar. No entanto
está confirmado para o dia 17
de agosto, um sábado à tarde
a realização, aqui, do Campeo
nato Est.adual de Fundo e Meio
Fundo, no C.A.BaependL .

De outro lado, a campeonís
síma Cornélia Holzínger, embar
ca dia 16 próximo para Goiâ
nia, onde defenderá a Seleção
Catarinense nos Jogos Univer
sitários Brasileiros, que são se

letivos à. Uníversyada no Ja
pão.' Cornélia está próxima de
conseguir a classificação, 'Para

. representar o Brasil em sua es-

•

DE

pecialídade. Além de Cornélia,
de Jaraguá do Sul tomarão par
te nos Jogos Uníversitários Ro
salí Giese. Marlete Ranghetti e

Márcia de Oliveira, que ínte-
· grarão o Selecionado Catarínen
se de Handebol. Elas defendem
também a Seleção Jaraguaense
de Handebol, campeã dos JASC/
84, em Concórdia.

.

QUADRANGULAR DE FUTE
BOL DE SALÃO É AGUARDADO

. Está geraMO expectativa a

realização, .nos dias 26 e 27 de

julho .do quadrangular . "Taça,
Cidade de Jaraguá - Ano 109",

.

promoção da Indumak. Prefei
tura Municipal (Seeet) e Líga
Jaraguaense de Futebol de Sa
lão. No Ginásio Artur Müller.
dia 26, às 20hl5-Seleção de 'J�
raguá 'x Bese (Fpolis) e ás 2111
30-Tigre (Jlle)

.

x Bradesco/A.
tlântica (Rio de Janeiro). No día
27, 20h15, disputando o terceiro
IU2ar, o Perdedor Jogo 1 :K. Per
dedor Jogo 2 e, disputando o ti
tulo, Vencedor Jogo 1 x Ven
cedor Jogo 2. A LJFS deu iní-

_ cio dia 5, sexta-feira passada,
às finais do Campeonato Citadi
no Adulto, que apresentou os

resultados Arweg 2 x 3 AABB e

Urbano 2 X 1 Jaraguá Fabril.
Dia 9. terça-feira, jogaram' Ar
weg x Fabril e Urbano x AABB

.

e ontem, .día 12, AABB x Fabril
·

e Arweg x Urbano.

VARZEANO COM RODADAS
DOMINGO E NO DIA 22
A quinta rodada das Chaves

.

Azul 'e Vermelha. do Campeo
nato Varzeano da DME. apre
sentou domingo os resultados S.
Paulo O x O Olaria, Vila Lenzi. .

1 x 2 Pinheiros, Rio Molha 1 x

O Tubarões, Manchester 1 x 1
Floresta. Canto do Rio 2 x 1 Ve.
teranos. Brasil O x 2 Bangú e

Karkéi O x 4 Santa. Luzia. Os
jogos aconteceram no Estádio,
do João Pessoa e lideram a Cha
ve Azulo Rio .Molha com 9 pon
tos e o Colúmbia com 7 e a' Ver
melha, o S.Luzia e o Bangu.
que têm 10 pontos. Neste do
mingo, também no João Pessoa,
pelas Chaves Verde Ei Amarele,

jogarão ,Cohab x Corínthíans.
Nova Aliança x Guarani. Flu
minense x Canarinho, Fruet x

Atlântida, Cantareira x Inde

pendente, Saturno x Arsepum

e Figeuirense x S. António. E
no dia 22, feriado municipal. no
Baependí. Chaves Azul e Ver
melha - Colúmbia .

x Olaria.
Rio Molha x Pinheiros S, Paulo
x Vila Lenzi, Karkeíx Floreste
Canto do Rio x Manchester,
Brasil x Veteranos e Santa Lu
zia x Bangú.

desenvolvida sábado a segunda
rodada, no Ginásio de Esportes

.

da Armalwee, com partidas so

mente pelo naipe feminino. A
AABB, que estrelou, perdeu pa
ra a AGV, 3 a 1, Helga-Mar 3
x 1 Arweg, Mareatto O x 3. Ar-

.

malwee e Clube das Doze 3 x

O Menegotti.O Campeonato pros
segue neste sábado e domingo.
'Na Menegottí, a partir das 14-
horas de hoje, jogarão Ki-Kas
ka x Arweg e Helga-Mar x Me
negotti, pelo naipe feminino e

Arweg x Kohlbach - DME e Ar
malwee r

x Pomerode. pelo mas

culino. Amanhã, com inicio às'
8 horas, na AABB, pelo' femini
no, Mareatto x Clube das Doze
e AABB x Armalwee e. pelo
masculino, AGV x Kohlbach.
. No próximo f.inal·de-semai'la
também haverá rodadas: dia 29
AGV :K. Armalwee e Kí-Kaska x

Meneg.otti (feminino), Kohlbach
-DME x Kohlbach e. Ki-Kaska
x AGV (masculínoj.. Dia 21, na

Armalwee, 8 horas - AABB x

Clube das DOZe x AGV (mas
culino), Dia 21, na Armlwee. B
horas - AABB x Clube das Doze
e Helga-Mar x Marcatto (femi
nino) e, Arweg x Armalwee
(masculino) .

COM SURPRESAS, COMEÇOU
O RETURNO DA SEGUNDONA
A Liga Jaraguaense de Fut.e

bol deu início domingo ao se
gundo turno do Campeonato da
2a Divisão de Amadores "Tro
féu Ademan Frederico Duwe" ..
Com algumas surpresas. Os re

sultados foram estes: Avaí 4 x

2 XV de Novembro (arbitragem
de Wilson Araújo), Ponte Pre
ta 2 x -I Vitória (Ari Enke). A
liança 2 x 4 Grêmio Garibaldt

. (Ivo Aldrovandí]. Malvice 2 x

4 Cruz de Malta (Simão Bení

cio) e GUarani 3 x 2 Alvorada
(João Nunes no apito}, A se

gunda rodada. do returno marca
para este domingo. a partir das

15h30min, as partídas entre Vi
tória x Avai, Alvorada x Ponte
Preta, Cruz de Malta x Aliança,
XV de Novembro x Malvice e

Grêmio Garibaldi x Guarani.

GOLEADAS MARCAM RODA
DA DO' CERTAME BANCARIO

A terceira rodada do returno
do 49 Campeonato Bancário de
Futebol de Salão, realizada sá
bado à tarde, no Artur Müller,
apresentou várias, goleadas e

muitos gols. Bradesco 9 x 2 Ba
merindus

. GM, Bameríndus JS
4 x 5 Bese, Nacional 4 x 3 Sul
brasileiro e Mercapaulo 9 x 4
Unibanco. Após estas partidas.
a classificação mostra à Merea

paulo com 18 pontos. Bradesco
15, Besc 13, Sulbrasileiro e Na
cional 11, Bameríndus JS 7 Ba
meríndus GN 3 e Uníbanco 3
pontos. O goleiro. menos vazado
é Alceu, do Mercapaulo, p. os
artilheiros são Celinho [Sulbra
sileiro] com 28 gols anotados.
Claudimir e Ricardo, do Finasa,
com 19 e 18 gols, respectiva
mente.
Neste sábado, "a partir das 14

horas, jogarão Mercapaulo x

Besc, Nacional x Uníbanco,
Bradesco x Sulbrasilelro e Ba
meríndus GM x Bameríndus JS,
No próximo día . 20 as partidas
programadas são ,"Bese x' Uni
banco, . Bamerindus GM x Sul
brasileiro, Bradesco x Nacional
e Bamerindus - JS x Mercápaulo .

NOVA GOLEADA E BOTAFo
GO PERDE A LIDERANÇA'
O Botafogo sofreu domingo a

sua segunde' derrota consecuti
va por goleada e perdeu a li
derança do Grupo 5 do Campeo
nato Estadual Amador. Após
perder para a Iímbraco no sába
do anterior, o Botafogo foi à
Joinville e levou sonora golea
da, 6 a 2, infligida pela Tupy ..
Em São Prancísco. o D, Pedro,
de . Corupá foi massacrado pelo
Atlético, 9 a 2 e. em Joinville,
a Embraco aplicou 4,a O sobre
o Ipíranga..A classificação, após
essa rodada, ficou assim: ,Em
braco 17, Botafogo 16, Atlético
14, Tupy 13, Cruz de Malta 11,
Ipiranga 7 e D,PMro O. A séti
ma e última rodada do segunda
turno marca pura este final-de
semana os jogo� Embraco x A
tlético, Cruz de Malta x Tupy
e Ipíranga x Bo.tafogo.

V#:)L1BOL: CAMPEONATO
COM JOGOS SÁBADO E 00-
MINGO _ O I Campeonato Re
gional de Volibol Adulto teve
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GERAr<oú BESCE�PAH,C�

. A poupanç-a que constrói.
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Prezado e Mui Querido
E,. Maler:
Veja como funciona a Ii
berdade que embos cría-:
mos através de duras lü
tas como nesta em' que es

tamos P'l campos .opos
tos, Mas, já notaste 'quan
tos pontos temos em co

mum? Isso é reveladorl
Disse-me, certa vez, um a

migo, depois de intenso
debate de matéria que
explica mas não justifica.
'B o nosso caso.

Não tenho o dom da am

bigüidade, mas a palavra
ambigüo .me flexou: - de
.maís de um sentido? Sim!
Por que não. se somos

iguais perante a Lei e a

Nação? Pbrque kJiscrim'i
nar quando sabemos que
a .destrtnça

. geralmente
vem acompanhada de
frustração. de tensão e
de ódio. A Praça de que
falamos não sedenomina
de EXPEDICIONÁRIOS,
genei'�lizado. E Praça do
Expedicionário, tndtvídu
alízedo,

.

e dai o. porqu.e _

AquI � meu paI .•. etc, etc.'
O que tem os expedicioná
ri.<>� contra outras expe
ftlçoes? ;,. desculpe-nos a
írreverente 'pergunta - a
nossa incivilidade- . O que
tem de mal que'não po
dem formar ao lado dos
integrante da Força Ex
pedicionária os que com
bateram nas guerras in
testínaa do Contestado,
dos Farrapos, da Expedi
ção à Antártida, das ex-,

pedíçõss de Paz no Medi
terrâneo, em Suez, na A
méríca Central e por ai
ofóra? Não arrisca-ram as

.

suas vidas elll nome da
PAZ, não lutaram, não
sofreram e não deram as
suas vidas em prol de um
Mundo melhor? Não foi
o que fizeram os nossos
pracinhas, os heróis de
t 945? Existe hierarquia
quando se luta? Luta-se
maís ou luta-se menos?
Quem estaria disposto a
oferecer o seu corpo à
bala certetra do inimigo?
Será que só os expedicio
nários ganharam uma
guerra? E resolveu ga
nhar essa guerra. que até
hole nada melhorou no
mundo? O FMI hoje nos
come os olhos e o que fi
zemos para evitar esse as
salto à nossa soberania?
De fato, existem nesta ci
dade homens que gostari
am ter sido expedicioná-

,

rios e não o foram porque
o Governo' que recrutou
os' heróis d� FEB e outras
siglas, entendeu que de-'
,veriam vigiar a costa bra..;

. sileira; atentos aos movi
mentos: E, ao que se sa�
be, não é proibido tomar
banho em praias nessa ca

nicula do' verão brasilei
ro, mesmo servindo a Pá
tria, dentro dos limites

I
I,

Ainda a questão da praça' MONTESE
ract. o logradouro que re

cebeu o nome �de Paul
Harris não tinha nome e aí
entramos com a nossa boa
informação, lembrando
aos que não, sabem que
existem um milhão de ro

tarianos
'

em .quase 200 pa
íses livres a aplicar a sua.

influência para afastar as
.

ações' nefastas ,de homens
. que ainda não atingiram
este estágio de vida. Sem
armas e sem restrição. A
penas com palavras e boa
vontade. Palavras elogio
sas do Papa testemunham
a forma de luta que dis

pensam o canhão, o fuzil,
ou a espada. Paul Har
ris não esteve em Jara
guá do Sul. É verdade!
Mas muito fez no aprí
moramento do homem e

de Jaraguá, em ações de
seus seguidores, em paz
e anonimamente. E houve
consulta ao' povo, pelos
seus representantes e por
que os líderes civis, no

fundo, no fundo meesmo,
.também são povo. Ou
não?

Sempre condenamos as

ditaduras e ainda as c-on

denamos. O ditador' de.
que fala o eminente Ami
go

.

- o Pai dos Pobres _

até há pouco
.

tinha seu
retrato pendurado no hall
da Prefeitura e ninguém"
nem inesmo o prezado A
migo, ousou tirá-lo de lá.
Muitos partidos' . princi
palmente o que hoje é'
situação, são rema
nescentes daquele dita
dor que o Amigo conde-
na. Nós estivemos do ou
tro lado, 'lembras�te 1!s
tephano? Inutilmente pro-
curamos apagar a página
negra" da história, de que
falas. E não sei quem
conseguirá apega-Ia.
Pessoalmente empobrece
InOS nessa luta, por não
concordamos com as fi
losofias então ,dominan
tes. E outros que a aplau-

.

díam forraram-se com os

dinheiros públicos e hoje
riem-se de nossa ingenui
dade.
Hoje,

.

prezado Estephano
Mater, muitas vezes te-"
vergonha de ser honesto.
Mas persevero! O Mundo,
até aquL não me conven

ceu e meu .ideal está frus
trado. '

Também, não entendeu o

.meu Amigo a colocação
do nome de MONTESE
no portão do cemitério.,
Longe disso r Seria usado
no conjunto de obras que
abrigariam os heróis ja
raguaenses, tom muitos

granitos a 'perpetuar a
memória dos lutadores.
Bem diferente, não é?
Acolhemos com a maior

simpatia as suas palavras:

não . precisa ser exata
mente a Praça. do EXPedI
cionário (não,' dos Expe
dícíonàrtosl], que inclue
Os discriminados.
Então estamos de llcordQ,
Porque não a praça . (Pie
está dando aquela so,pe
na rua Joínvílle em dille.
cão da, BR-280? Nada ms,

lhor. Não ofende e agride
ninguém, . que o governo
municipal até terá con
tribuído para desarmar as

partes conflitantes.
Ou até" que se constrúa
uma nova praça. como já
propusemos.
Conversando a gente se

entende. Por ora é so.

Um abraço fraterno e rcs.

peítoso. o íncondícíonaí
amigo
Eugênio Victor Schmõclrel

de seu próprio território. pella. Gumercindo. Ferrei
Essa pecha depreciativa ra e Cabo Hadlich? Todos

jamais deveria ser pro- os remanescentes. ainda

nunciada, porque é alta- vivos, terão seu nome' re
mente discriminativa en- gistrado na cidade,' quan
tre homens que usaram e do de seus passamentos.
suaram a mesma farda. Nada maís justo e patri
Porca' la' miséria! Descul- ótico 1

pe-nos o desabafo; Por- Desculpe o prezado Ami
que - expliquem-nos, esse go: Nada de Batalha Mon
desejo arraigado de "A-, tesel Os brasileiros são,
pa rtheid" que o Mundo por índole, pacifistas. . E
condena na África do Sul? não se deve glorificar so
Esses militares também a- fri:rÍlentos que lembram ã.
judaram a ganhar a' guer- brutalidade de uma guer
ra. Melhor seria se os ra. Devemos lamentar es-

"autênticos" - desculpe o sa carnificina. É o que
grifo que não é com -a fazemos. Esquecer, esses
intenção de ofender ao horrores que o' Mundo
que amamos - não juntam" assistiu, por 5 anos. Nada
esse pujilo de' soldados, de batalha, que lembra
acolhendo-os nas marchas violência e violência é
cívicas, sem discrimina- também uma forma de po
ção. Seria muito mais DE- luicão! Que DEUS nos

MOCRÁTICO!' E também ,guarde de uma nova guer
patriótico!

.

ra, certamente ninguém
E os civis brasileiros? Não ficará para contar a- his
ajudaram a ganhar a tória. Será que esses pen
guerra, fazendo sacrifi-, sarnentos que nos assal
cios? Será que tudo é de- tam (no bom sentido!)
vido só aos Bxpedicioná- 'também poderiam ser
rios? Deveríamos refletir classificadas de "baboseí
antes de discriminar. . . ras"? Não, Amigo, sei de
Cumprimentamos . o ílus- feinte segura que essas
tre Amigo e Expedicíoná, palavras não brotaram dé
rio, Presidente, local da seu coração que é bom e

'ANVFEB, ao declarar bem formado. que não
textualmente quevem tem- puarda rancor e não dis
po algum ,esta Associação cnmma, E ambos somos
pretendeu colocar o no- sentímentaís e não senti
me da cidade italiana de

'

mentalôides. .. Guerra da
Montese .na praça da ro- qual todos sairam perden
dovtäría". PARABÉNS" do. E que o orgulho de
Qai porque, apelamos pa-' uns poucos ainda' não
ra Os Vereadores, dos quer .reconhecer, Pena!
quaís se tornou sensivel Sempre lutamos pelas nos
o Ver. MeneL As propos- sas coisas - a tradição que
tas por nós feitas na utí- anda. muito claudicante
lização da palavra MON-, nesses tempos de desa
TESE foram uma gratuita . gregação. Então, tudo que.
colaboração de jornal que se pode; fazer é pouco em
é formador da opinião pú- benefício de nosso passa
blica - a sentinela índor- do, rumo ao futuro. E,
mida. Louve-se o atuante por favor, não estamos
Vereador. Praças existem, destnformados, não sofre
ainda sem nome. A Mel- mos de esclerose, perrni
vín ·Jones será do Imi- ta-nos discordar da opiní
grante.. O capítulo do í- ão. Falou o auerido' A
grante mereceria outras migo de Paul Harris. que
considerações e localiza- hoje é praça .em Jaraguá.
cão, ai pelas proxímida- Saiu das minhas mãos,
des do Salão Amizade. sabia? Quando vereador
Mas o local onde se er- (modestia à parte!) à Cá
gueu a casa. de enxaimel, mara, fomos o mais atu
doada, do Eggon João da ante por 'maís de 10 a.
Silva seria uma ótima pe- E sempre bem informado.
dida para enfeitar a en- Claro 'que Paul Percis
trada da cidade, de quem Harris nunca psteve aqui,
vem da BR-280, badalan- como não esteve' aqui
do e fixando 'na mente do Melvin Jones. Mas creia,
povo, das gerações futu. está no coração'dos líde
ras e até dos turistas o res civis da Comunidade
"feito glorioso e heróico que praticam os seus sá
dos pracinhas jaraguaen- bios conselhosl que tra
ses, durante a Segunda balharn por um ,Mundo
Guerra Mundial. . melhor, pela paz e pelo
ESTE SERIA O LUGAR 1- entendimento, pela com

DEAL. E os nossos saudo- preensão entre os' povos
sos ,pracinhas, mortos em 'e fazem o que pregam
batalha 'e fóra dela, con- DAR DE SI ANTES DE

tinuariam com seus lio- PENSAR 'EM SI! Aqui es

mes nas ruas. Quem já tão o RotaryClub" o LiOllS
não passou por uma rua Centro, ri Cidade lndus
denominada de Kath, Za- trial, o RotanlCt e o Tnte-

Justica.
sorteia nQV08

jurades
o Doutor Carlos An

dré Moreira Juiz de
Direito da 2a Vara c
Presidente do Tribunal
do Júri da Comarca c1f'

Jaraguá do Sul. .atre
vés de edital aííxadr
no átrio dó Fórum "De
sembargador João Tho·
maz Marcondes de Mat-
tos", de acordo com a

legislação processual
penal, sorteou os jura-
dos que irão compor
no segundo semestre
deste ano na reumao

da Sessão Periódica de

Julgamento pelo Tríbu
nal do Júri da Comar
ca. São os seguintes os

jurados: Gilvane Vegí
ní; Roberto'Breithaupt
Donato Seidel Veníl
ton' de Carvalho, Wíl-

I son Kohlbach . Doro
téa Passold de Souza,
José Pêra Neto, Wan�
der Weege Celso P'
Padoin, Leocádio Ro

drigues. Sibila Narloch
Emmendoerfer, Flávio
Marcattd. Geraldo Wer
nínghaus: Nélson P.
Garcia. Renato Pradi,
'Olímpio Schmídt, San
dra Winter, Carlos Di-
eter Werner, Ruth Ro
esel. Josenir M. Mar

- colla e Carin E. Sch�
weinIe.

Lembra o magi&trado
Ha todos os quais e ca

da um por si, se convi
dado para comparece
rem no local e hora de
signados perante o Tri
bunal. sob as penas! de
lei. se faltarem. 'Faz
saber ainda que na re

ferida sessão serão sub
metidos a julgamento
os processos prepara
dos à tempo:'.

<.
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