
JAAAGUÁ DO-SUL:
éapital Latino Americana do

Motor'Elétrico
25/07 -

1 -

8"
7'
6·

.

1
9
3
4

DIRETOR .

EU.�I!NIO VICTOR SCHMOCKEL

O SEMANÁRIO MAIS ANTIGO 'DE
SANTA CATARINA

FUNDADO EM 10 DE MAIO DE' 1919"
.

ANO 67 .EDiÇÃO Nr 3.352
. Capital Sul Amerlcal'l'll do'

Chapéu- JARAGUÁ DO SUL .- SANTA CATARINA Semana de 31.08 ii 06.09.1985.

EBTU confirma ra-cursos para a ciclQvia G�c!.�!��gv�rea�o��.!r;��lohÓ!�:!?�
OUTRAS OBRAS

res de Guaramírím, em . '.a" oprogresso de Gua-
.

, ." "�_o,.
'

...

: sessão solene réalízada ramírím.
.

Piazéra Neto' 'ínformou,
. quarta-feira à noite, ou- ,Arno Zimdars é catarí-

também que o DNER ce-
I

'

f
. torgou a Cidadanía Ho- nense oe Blumeneu e ·es-

ceu a pre eltura, por em-
.

-

norária . ao comerciante, tá em Guarémírím
.

- rlesde
préstimo, . máquma , para d

'"

pintura das faixas de se.
in ustríal e' pecuarista 1947 e o proíessor Urva-

.

.

Arno Zímdars e ao pro- no
.

Teixeira da Ponseca.
gurança em todas as ruas f

"

f 1 d
essor Urbano feixeira déi paulista dé Itapetínínga,

. as a ta :as da cidade, tra-
b Ih

Fonseca, como reconheci- está desde 1,941, entes por-
a o que deverá ser' e-

.

xecutado nos próximos
.

mento da comunidade pe- tanto d-a. emancipação do

dí t
. 10 que fizeram' «o munl- muníclpío, quoe no dia ,28

,

laS. Acrescentou Afonso
'

.

b d
. .cípío, "obra que jamais comemorou. os se.us ,,'3') '-1"

que as o ras a, nove pon-"
. '�

t b R
sera esquecida". frisou o

.

nos. O prefeito José Am, I' _. -

.e so re ()
.

ío Jaraguá,na'
6-

lt d
. presidente

-

Ademir Izido- ar prestou também na ,,,,-'.
a ura a Argí encontram-

v

se em _estágio normal. em
roo A Câmara aprovou u-

. portunídade sua homena-

fase de colocação nas vi-
nanímemente. a concessão 'gern, destacando as 'quan� i

gas pré-Iabrícadas. Ern
da honraria, proposta pe- dades dos novos cidadãos ':

Santa Luzia, estão em'
lo vereador Esmeralda honorários guarernírenses.v

conclusão os trabalhos do
Chíodíní, que traçou ie- O proíessor Urbano agra---·

novo iardím de mfância .pidamente, na ocasião, o deceu em. nome dos hos

e em breves dias iniciam
perfil dos homenageados, menageados,

.ns obras de amphaç.ão da PDS reúne: lideranças no dia 6
E.R.Alh(ortu· . Bauer, de
480m2, constando de qua-

O Diretório Municipal partidário.
do Partido Democrático

tro salas,' cozinha e de- c'

dê
. ..-ocíal (PDS), expediu es- José Alberto, Presidén- ;'

Den éncies pará merenda.
A Comissão Municipal Serviços Públicos implan-.

. ta semana convites aos te do PDS, entregou : esta

de Trânsito, reunida se- tar as placas de sinaliza- prefeitos, -více-prefeítos. semana vários cheques à

gUntda�feira, apr1ovou im- ção.. IRB RECLASSIFICA Pp'(reeSsll:ddenttes dedopart!do e edducand':ÍriO� das redAes es-

por antes reso uções re- Outra decisão da CMT,
en es

- ,e camaras ta ual .e parücular. As-

lacionadas ao setor. Uma Ioi va proibição do estaci-
JARAGU"\ de vereadores dos muni- socíação .de Pais e Proíes:

das mais importantes é a onamento na rua Venên- A Assocíação Comer- cípios do Vale do Itapocu, sores do Co\égio Estadu- -

alteração do sentido ein cio da Silva Porto,
.

desde dai e Industrial de Ja- governados pelo PDS, pa- el Roland Dornbusch 'fo-;"

algumas ruas centrais de a passagem 'de nível até ragu'á do Sul obteve ra um encontro na próxí- ram entregues e-s 1.525.

Jaraguá do. Sul, visando o pontilhão.
'

nas imedia- esta semana, a Iníor-
ma sexta-feira, dia 6, às mil, correspondente a pTÍ-'

facilitar o trânsito e pro- cões do Supermercado ma"no extra-oílcíal de 19h30,. nas depend�ncj_as meira parcela para o

porcionar inaior seguran- Aldi. Aprovou.se igual� que o Instituto_ de Res- do Clube Atlético Baepen. -

t.ransporte de alunos do

ça. A rua Quintino. Boca� mente, elj carttter expe- segulo� do Brasl1 (IRB).,
di. Segundo o pn-"sidellte Colégio para o CIP e, a

lUva, que passa ao, lado rimen�_al, durante sessen- aprovou o pedido de do ,Diretôrio de' lara-' APP .da. E.BI He', coO:) \'.
da Prefeitura, terá breve- ta dias, êl colocação de ô- reclöSsHicação (Jas llde- guá do Sul, Dr. José AI- Borges" Cr$ 3.025,000,

mente' (' sentido Mare- nibus circulares à Barra ranças comunitárias, berto Khtzke, o encontro para id�tico- obietivo. J.a .'

chal/Reinoldo Rau, inver- do Rio Cerro (mais um para fins da Taxa de objetiva a uma análise' os Colégios . �DÍvula "PTa-

so do atual. continuando, horário à 1arde) e ao Rio SeguJo contra !nc!êndio, preliminar' sohre candÁ-' - vldên:dà"e·Sß.o Luís, rece-

nb entanto, como mão ú- Molha, até a Gruta. Se �a categoria três para
daturas d. deput�do e so�,,: .b'eplm,

.

"
' respectivaql;ente.

nica; ä Expedicionário houver i',�tomo financei- d doIs. O' proc�sso de- brt o atual momento po- 'Cr$ 12.800:000.. '� Cr$ '20.

Antônio Carlos Ferreira ro à ,�::lDresa concessio- pende. -agora somente
lítico "além de 'troca -de OÖÓ:OOO, destinados ao pa-

:eve aumentada a mão ú- nária da� linhas, estäs
.

da hODlologação .'

pela mformacões, . dentre ou- gamento de bolsas de es-

nica (;!m mais uma quadra, permanecerão, caso çon- ,Super.iltendênCia� de tros assunto!_cle interesse
__t�d.o�pêra °l�,gIQ�_,--'

até a altura da rua 29 de tréÍrio, sE'rão suprimidas. Seguros Privados (SU- HLARl\tONICA APRESENTA·SE NA MÃTliIz

Outubro, ao passo que a O Rio Molha sera tam- SEP), para entrar em Será na quinta-leira, dia diversas"' Faculdades de

rua João Zapella passará b�m i.lla1 gado. vigor. -5; à,s 20 horas, na Igr�j '\ Tuebingen: sendo que al-

a ser mão única, na dire- A Jeclassificação veio Matriz' ;3€\0 Sebastião a a- guns músicos possuem
ção, da Marechal Deodo- E 20m relação a lomba- premiar os esforços da presentação ún,ca cm Ja- formação proKf.,�cmí.i�
roo E a rua João Marcat- das, a implantação ê irre- comunjclade; muito em- rag\lá do Sul ela Oiq·.tE's" concluída. Além (fisso, to-

to, que atualmente .Iece-
. versív'2�. segundo.o co<;>!- bora o pedido �enba sl- t.ra 'Filarmônica Universl- . calU 'na Orquestra, que é

be o trânsito no sentido denador da. ClvIT,. enge- .

d.o feltQ- para' i\ classe tária de Tuebingen. da A- amador��: algum e.studan-

Marechal/Reinoldo Rau nheiro Ar�stides Panste-
•
um. A taxá d� seguro lcmanha Ocidental, A pro- tes «;la Escola Superior de '

vai ter ii direção inverti- in. que al1unc:ou para bre- conira incêndio. 'com a.. moção é da Secretaria de Música de Stuttgart, qu�
da, isto é, Reinoldo Rau! ve a ·su'a. construçJ.o. den- recléu,'sificação de tate- Eduêação, Cultura, 'Es- o'cuparii posições . "eriti- .

Marechal Deodoro A mu-' tro dos plano� já anunci- gorfa, vai baixar. porte e.. Turismo. A maio- cas" na mesma.

dança será introdU:zida as- ados pelo "Correio do ria dos' membros da, Or�
,

ä çOÍ1cei:to
.

sei'á ':tran::-
sim que a Secretaria de Povo". ._-, - -.-'-. - questra, säo estudantes u:'

, qu'eado' ao 'pÚblico jara-

. .

.

.

niversitários otiundos das
. guae:n� e da {egião.

Nossa. cidade é boa PO(qI18.V8Cl é· bom, - Ajuda a COnS&fVá-la, ARTAM� Expositores
. ..

.. , .. "

-:: '.' .:'::. '. ..,
. __ ....".

,." ,.....
.

... -"
;.,". ......,.._.... . ..,...... ..... -.' .' ..,. -

"

. Trânsito altera
sentido outra

o deputado federal Lu
iz Henrique

.

da Silveira
comunicou quarta-feira' à
noíte ao prefeito Durval
Vasel, que a Empresa
Brasilelra de Transportes
Urbanos (EBTU), aprovou
o pedido de recursos for

mulado pelo mumcipio,
para. u implantação de ci

clovia em Jaraguá do Sul.
O município havia solící-

.

tado Cr$ 750 milhões -T':'

ra a construção de 4.700
metros de ciclovia, desde

. o Chico de Paulo 'até a

Weg II, margeando os

trilhos da RFFSA. e' a .

EBTU, através do �eu pre-
..

sídente, Dr. Telmo Ma!.!il�

•

JÀRAGUÁ DO SUL - CIDADE SfMBOLO DA FAMíLIA JOURDAN

dali, confirmou
�

a Luiz

Henrique' a liberação da:
primeira parcela de Cr$
300' milhões para o mês
de setembro e o réstante.
provavelmente em 'janeiro
do próximo ano, em valo-
res corrlgrdos.

'

O Dr. Mageden poderá
vir a Jaraguá assinar o

.

converuo e a prefeitura
inicia na semana -que vem

a execução do projeto>
segundo informou o se

cretário de Obras A;')!1-
so Piazera Neto. O piso
será cimentado e d ciclo
via receberá iluminação e

embelezamento em toda'
a sua extensão.

vez
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Nadja Simone Leutprecht, fllha de
Eltsaldo e Marcy de Carvalho Leut

.

precht.

CASAL VASa" .to, .retorna de uma via-

BODAS DE ÓUR() g,�m d� seis meses ,a vä-'
Um acontecimento im- rios -países do mundo, . à

portante :egistrou-se no bordo' do navio-escola;
último sébado, dia .t4. Foi' Custódio de Mello, em vi

a comemoraçêo dai; Bo- agem de instruç�o.' HoJe,'
das de Ouro' do estimado será promovido ao örtcía
casal _ leitor deste sema- lato, motivo '- de .alegría _

nárío há décadas' - Altre- dos orgll1ho�os pais, que
do Henrique, (Marta EE- permanecerão por uma se

sabeth �:�cko) -Vasel. O mana na cidade maraví
ato constou de uma míssa Ihosa. Ao Ricardo, nossos'

celebrada, La .Gruta Nos- parabéns pela
-

promoção.
sa ' Senhora de Lourdes. EXPOSIÇÃO DE LIVROS
no Rio Molha, às 10 hs., T:f!CNICOS
'oficiada pelo vigi.rio To-, A Papelaria Grafipel,
ão Heidemann, seguindo- irá promover ao dia 12 de
se uma ('cnfratemização' setembro, na recreativa
familiar. O casal [ulnlar da Kohlbach. uma exposí
possui cinco filhos, todos ção de livros técnicos lí
bem eueamínhados na ví- gados as áreas da com
da: Verner, Arthur José. 'putação" eletrônica, nie
Maria Madalena Vasel cênica, basic e outros. Se

Stüpp, Waldemai Antônio rá nos horários do meio
e Celso. Catorze -nslos e dia e após as 18 horas. 1-
uma' bisneta completam à dêntícas exposições' setão As debutantes 40 C:A.
Ielicídade do, casal; que feitas também, em outras' Baependi, deste ano, con-
todos 'apr�I\demoS a gos- empresas. vídaram .ofícíalmente as

tar e d adiaírar. Muita Sras. Lenir Koch Er Dalva
saúde' e naz, é o que de- FATOS & GENTE Cristóvão) para serem su-'
sejamos.'

,

Para comemorar o seu as madrinhas. FOi na quar
OS D'AQUINO NO . RIO aniversário, a' garotinha ta-feira na resídencía da
DE JANEmO Pablaaa Rafaela Pizzolat-' Sra. Lenír, quando' as ma-
O Dr. ,Osny Cubas D'4.- 'ti, recebe esta' tarde, no drínhas ofereceram um

quino e esposa Erecé,' as- Baependi, 6S seus amigui-, coquetel. Ao todo são 1.6', .',Com oito concorrentes.
sistem hoje, dia 31, no Rio, nhos. n Na Comunidade as meninas-moças que fa- realtzou-ae domingo, em

de Janeiro, a chegada e ii EvangéUca, día 7, haverá rão o seu debut no día 12
.

Guaramlrím, na Diana, o

promoção de Guarda-Ma- curso de batismo; às 15h de outubro, 10 de Jera-.; Concurso, Garota Atlânti
rioba' parâ Tenente, do e, nos dlu 14 e 15, cur- gué, 2 de Joí.rvílle, 2 de .da :FM: Foi vencedora Ro
filho Ricardo de -Oliveira so de preparação, ao ea, -Brusque E' 2 de Rio tio Sul. seli Terezmha da Silva,

.

D'Aqulno. Rica�, que é sàmeato, Inscrições na Marísete Ruon em segun-
jar�guaense de nasc",en� Secretaria. Esteve em visita ao do e Eliane Sprung - em

"Correío do Povo", para ,terceiro. Breve tal con

um. abraço ao pessoal da curso poderá ,pintar tam

redaeão, é- 'i} direção, o bém em Jaraguá do Sul.

, Irmã�", Ale,idio" Sehmídt .
.

ex-diretor do Colégio São A partir do día 9 esta-

Luis e nosso leitor em
- rão a venda niesas.. para o

Chapeeö, onde dirige o Baíle da Primavera, do

Colégío 'M'lrista., 'Com a- Baependi, que acontecerá

quela simpatia de sempre,
no dia, 13, com o Grupo

o IJIIllã'o- AIddlo, nutre' um Jeito Natural, de Curítí
carinho 'especial' por Ja-' ba.. Além do baile, destí-

á Ie de manequins c apre-,ragu , onde permaneceu
por dei anos. sentação de jazz, pela A-

cademia '. Edl de Ginástica.
preço:60 mil pj! não só
elos'e Cr$ 40 mil pis6ctos.

'Recebe as flore�) da co

luÍ1PI naste dia 31, a 8rn..
Yvonne 'Alke Schm6ckel
Gonçalves, él nossa simpá
tiCq "ch�fe'. Em Corupä,
dia. 19, anIversaria' a Srta.

Dia.na Seidel e no dia 02,
a Sra. l.aum, eSpO'3à de

Eggon, J )i".o da' Silva. Pa-
rabéns:.

'

J\famãe Coruja
AlUàol I.fantll, bijouterlu, perfumes e '

cosméticOi
R.epresentante exelusívo dos famosos perfumes e .

cosméticos L�Acqua Di, Fiori.
R•• Barlo dó Rio Branco, 168-Jaraguá do Sul-Se.

� ,

FONE: 12-0695

Cetina Cabeleireiros."
O empr�sário Eggon da

'silva, da Weg, como -úni •
co' catarinep.se, patestrou
,e participou esta semana
do Seminário . Brasil"Ja-
pão 8�/., tarn. São Paulo. Ele'
falou sobre a implantaçãQ
'da qUdhdade autêntica da'
Weg- e idêntica palestTa

,'. será feita- em Jaraguá,· pa-
, ,

Ta o empresariado catari.
nens� ,"

• J\t�ndiinento" úni�ex. Experiência comprevada
-

em ç�rtes, penteªdosJ, maquilagens e trata
�ento ,capilar, com «iparelho, infra-violeta.

I_ ,E para completar a sua b�lezar o Dr. Raul,
esteticista, estafá atendendo nos dias
21, 28 e �9, em nosso salão. Reserve sua

hora Pelo Fone 72-�165.
'

'

DecoraçÕfls de Igréja' e sal�o, buquês e

arranjos. para, aniversários e cása

�toi, p\antal·· ornain�ntais é na.
"". .' CaSilm-se hoje, 31; na

Matriz, às 16h15, Sebas
tião �çh�u�r/Ed1te Kiat
kow�i. Hiládo eorreia·' /
Renata Ritbeiro e João Ra:..
mOS/Ligia, 'Fugel. As 1.8h
30" em G�ru..va, Adair Ci
zes')tlJ1:Adais� 'i' ,Zannoni.
Pr6x!Jno curso de noivos,
dias .19 ,e> 20 de outubro: e,
de batismo. dia 14 de se

tembro, no Edlficltl Cristo
ReI.

-Casa 'das Flores
(CODa ctreRa à, domicilio)

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

I

o LionrC14be Centro
, marcpu!;'para o dia 14 prÓ
»imo, 00- Juventu5: às 22
horas. o "S�rau CO Arco

Jôi4J, l'�óa1o.a,' pu1aefras, anéis, alianças, p�ataria
,

e art1ao, em ouro é ,DA

Rel()j�a�-ia AVENIDA
�"p�.. q, �OJIl,.· ,,..,tel • 'lua esColha!',

\

.
,

.
�

�

.

Nà Maie.dW, .... 1 '. 1l& Getúlio V:_ilrgas, n" 9

.::; �

Completa 14 anos no di
a 03 de setembro, a boni
ta Yai a Cristina, filha dó
casal Antônio IBentica) e

Dorothea de Souza. Ern
companhia des pais" Ya
.ra viajou quinta-feira a

São' Lepoldo -RS onde vai

estudar, no ano que' vem..

Daníelle dos Reis Gumz. filha de Os
mar e Maríza dos Reis Gumz.

A coluna regístra. com
prazer. as bodas de prata
que acontecerão terça
feira, día

'

03, do casal d-,
migo Wlter (Nair) Wille:
A 'eles, o nosso abraço e

os parabéns.

o Rotareet Club de Ja
raguá do Sul prossegue a
sua Cernpanha do Papel e
.xio Paperão. Oe 2 cl. 9 de
setembro, a recolhímento
será junto o comunidade.
É só comunicar pelo Fo-.
ne 12-2811.3, com Hórctoou
na Guilherme Weege, 160 .. '

A Campanha é pàrd o:
Natal da Criança Pobre.
,O Rotaract está, também,'"
necessitando de uma ca.
deira de roraas. COllldCloCi
com I) ,prell'Wente .5igmar
Raeder, pelo

-

,fonó 12-
088-2, no Laboratório do
Dr. Marlo Souza.

Grupo de empresários
jaragúaense3 prestigiou
quinta-i·�ir(l à .nolte, no

Lagoa late Clube, na Ca-'
pital, a posse de Francis
co Mastella, na presidên
'cia da ,Faclsc. O aCOl�;.e
cimento foi concorr!ui.s�
sima.

,

Toques: Recebeu com:

lancha, na quarta-feira, as
suas ami�as, a Sra. Márcld
Muniz. /! A Menegotti
Veiculos adquiriu a Mo·
to Schroeder, concessio
nária Bonda. A nova em- '

presa chamar-se,;,á M�ne-.
gotti Motos., ,Bola BranCii.
// Recebeu muitos ,::um

primentos' 'pela id;),d�' Ho';:'
va, a Proía. Márisa Reis,
Gumz, ,Ch-ete de Plvlsão

<

da-.191!, veRE.

da Velha", com renda em

benefício ao Ancíanato
Lar das Flores. .Será tí

pico do início ,do século
e os convítes estão sendo

.

vendidos a Cr$ 3'1 mil.

Haverão novidades duran-
te ó baile,'

,

Professor' Armando Ci

prianl minIstrando todas
as qulntas:-feiras, às 19h30,
no CIP, aulas de yoga.

, Inscrições
-

no local e as.

mensalld,ades cust.am so

mente Cl-$ 10 mil. Está,
ai, umn excelente oportu
nidade.

J ,

DIARISTA

C�sal' sem' filhos pre
cl.sa c;l'e,diarista. Tratar
pelo fone 72,.2258.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ensino . e', Educação Turismo Férreo agrada
PROGRAMA DE SALAS DE LEITURA Na semana passada, a

conteceu mais uma ex

cursão do Projeto Turis
mo Férreo, idéia lançada
e. gerida pela Secretaria
d€ Educação, Cultura, Es

porte e I'urismo da Pre
feitura Municipal de Jara

gu� do Sul e lançada com

grande sucesso no primei
ro semestre de 1984, ga�
nhando generosos espa
ços nos principais jorna
is é revistas do Brasil. Su

perados os problemas es-.
truturaís, o Projeto co-

,

meçou d ser operacionali
zado 'este aDO, no mês de

fevereiro, sucedendo-se,
. Gurnz Irmãos

adquire usinas
Paraná

A F�\E-Fundaç�o de Assístêncía ao Educando e a Se
cretaria da Educação do Estado, vem desenvolvendo
na região de Jaraguá do Sul (19\1 UCRE), o Programa
de Salas -ie Leitura, que objetiva oferecer uma oportu
nidade altematíva ao trânsito do livro no circuito es

colar. através da criação de salas de leitura. Vinte e

sete' estolas, entre básicas, isoladas e reunidas, estão

sendö beneíiciadas, das quais 13 em Jaraguá do Sul

C(4 são' municipais), 2 em Corupá, 4 em Guaramírim e

8 ein Massaranduba. Um total de 4'.022 livros de Iite
ratura infanto-juvenil já foram entregues às escolas,
de acordo com às matrículas de cada qual,

PROPIARTE ATENDE CINCO ESCOLAS

. Ó Programa Desenvolvimento Integrado Arte- E

JucFlção [Prodiarte}, teve verba repassada pela Secre

taria dá Educação, para a sua execução. Um total ce

Cr$ 1.40(\;00[1 foram destinados a· cinco escolas - Ab

don Batista, Julius Karsten, Euclides da Cunha: São

José e Ieresa Ramos - para pagamento de artistas e

artesãos, contratados pelos próprios estabelecimentos
e, ainda, Cr$ 900:000 pára aquisição de matertalde ex

pcdiente Afora I�.so" através do MEC, outros Cr$ 900.

mí], pára o desenvolvimento de atividades, tais como

píritura críatíva .. na escola, ajardinamento e feira dc

arte. na praça, que objetrva. dentre outras, a preser
vação dás raízes culturais das comunidades.

PROJETO AÇÖES' INtEGRADAS
c. 'Com execução através da 19\1 UCRE e Prefeitura

M\L-ti�Cipal d« Jaraguádo Sul, será desenvolvido de se

teríibroa dezembro/85, O' Projeto Ações Integradas para,
o Desenvolvímente dá Comuntdade. que atenderá Cl,

Estolà Básíce Giardini Lenzí e o Grupo Escolar Albano

Kanzler. E também denominado Projeto Jaraguá/85,
que tem por finalidade ß integração e o desenvolví-'
mente comunitário, através do relucionamento huma

no, lazer comunitário,' corte e costura e artes aplicadas,

no
A tradicional Gumz Ir

mão S.A. Comércio In

dústria e Agrict!liura, dc

Rio Cerro II, Jaragua do

Sul, maior e-mpresa priva
da do remo âe beneficia-
mento do leite em Santa

Catarina, dentro do plano
de expansão "das suas a

tividades, acaba de adqui
rir 2 usinas de leite er.i

Marialva e Tambuare, no

Paraná. Fabrícante dos
produtos' .Sant'Ana: a

Gumz Irmãos, segundo o

diretor Heínz Bartel. terá.

.agora. plenas condições
de suprir a demanda de
leite na região Norte do
Estado, na época da en-

iod d tressaira, além do que,
A segunda quinzena de setembro é o peno o

.

e-
colocará no mercado tarn-

íínído por lei federal em que na sociedade �ré}.sileira bém produtos dessas no
se desenvolvem ações educativas de prevençao dos a-

.

'

.

I 19a UCRE vas usinas, como o queí-
cidentes de trênslto. Em Jaraguá do Su ..

'

a ..

ja Globo, de grande' acet-
E'stá se engajando na �a Campanha Municipal de �re- tação junto ao consumi
ven,ção de Acidentes de Trânsito,CAMPAT e envlOU

a tcrtás as escolas sugestões para que
.

se integ�em
dor.

dnest�� trabalho, através de. desenhos, cartazes, murài�, Diretores o B.
diamatiz;içõ�SI redações; palestras, debates, enirevis-

d!� B rasl'ltas 'e outros, Aos demais municípios da jurisdição, v

reC'')menda ta�bém o desenvolvimento de
.. träbalpos

Jsobre prevenção :po trânsito. araguá
SE�IINÁRJO Do PEE/85-88

UCRE E A CAMPANHA DO TRÄNSITO

em

.Foi real:zadà: quinta-feira, dia 30, das 7h30 às 12

hörfis, m.s dependência� do Edifício Cristo Rei, a se

gu.'lda etapa do Seminário Municipal de Divulgação do

Plano E;:;tadual de Educação 85-88, ocasião em. que foi

feito um relato das atividades desenvolvidas nas uni

dad�s escolares teferentes a divulgação e implantação
das deliberações contidas no refendo Plano. Segundo
-� Comissão Municipal de. Divulgação, este foi rpàis
um" evento para insuflar vida às reivindicações feitas

pelá própria comunidade.

Estiveram em Jaruguá
do Sul, quinta-feira à tar-

de, para uma reunião com

o gerente Mauro Barbosa
.
Vilella e funcionários da

agência local, vários di
retores c.o primeiro esca

lão do Banco do Brasil.
Dentre as autoridadc3 es
tiveram o Dr. Luiz Rogé
rio Mitraud de Castro

.

Leite - vice-presidente de

Operacões. do País; Dr.
Marco Au!"éliQ de Va::icon
celas Canc;ado - diIetor
de OperaçõE:s Financeiras
e Serviços; Sebastião Ro

drigues de Souza Jr. - di
retor de Crédito Rural;
Dr. Mário. Gonzaga Pe
trelli -- Diretor de Crédito
Comerc;al e Industrial e,

aind!l, o Superintendente
Regional de' Operações!
Santa Catarina, Hugo de,
Moura Coi_mJ�ra.

.

BEM-ME-QUER
PRESENTES

Tem como novidades champoos, água fresca,

.coU,nias, óleos p/banh0, cremes hidratantes, sa

oonetes, insensos, sachês e !nalS de 60 qUddros
�;J.ifelentes para você presentear.
PQrcelanas pintadas a,mão com 15% de desconto.
Rua Preso Epitácio Pessoa, 68 - ao lado. do Corpo
de Bombeiros.

excursionistas
desde então, várias ex- nistas estavam também
cursões, cour turistas de três senhorss jaraguaen
São Paulo, principalmente, ses, já idosas, "nascidas
Estado onde encontra-se entre. Jareguá e Guarami
a agência. operadora, a rim", como disseram e que.
Paradiso Turismo. há mais.dc cinquenta anos
A reportagem do "Cor. 'não vinham maís para cá.

reio do Povo", em campa- Fícaram
1

Impressionades
nhía de Carlos Hoffmann, com o progresso e o de,
da Secet, acompanhou o senvolvímento do muní
último grupo de turistas cípio. Elas são da íamí
na sua estada em Jaraguá lia Colín. E 'residem em
do Sul. A opinião unêní- São' Paulo.
me dos entrevistades ó O Projeto Turismo Fér
de que aqui, no Sul, S2' reo - feito de Iitorína e
vive outra realidade e íar- .

de ónibus - tem fechado
tos, elogios brotaram, des- novo grupo para .

setem.
tacando d hospitalidade, bro. com saída ds São
as belezas, c bom atendi- Paulo no dia 15 via rodo
mento 8 e preservação .viárla e embarque ,em
dos aspectos culturais e Curitiba, por Iitorina. A
históricos pe la cornunída. chegada em Jaraguá do
de regional �ul está prevista para o
No grupo de. excursio- dia 1"7 (l,� [C'tembro.,

. VBreadoras � reivindicam'
cal'çamento

Na sessão legíslative .

desta semana, da Câmara
. de Vereadores de Jaraguá
do Sul, importantes indi
cações foram aprovadas.
O vereador Luiz Alberto
Oechsler (Beto), dizendo
ter recebido a baíxo-assí
nado dos moradores, rei
vindicou ii. Prefeitura, o

calçamento à paralelepi
peos das Ruas São Fran
cisco, Araquari e Clemen
te Schmitz, na Ilha da Fi
gueira, qUe cercam o Co
légio Holanda Gonçalves,
ao passo que o vereador
presidente Ademar Win
ter. solicitou o calçamen
to das ruas Frederico Cürt
Alberto Vasel. .Arthur
Henschel e Izidoro Pedri
na'Vilé:. Nova. Almiro Fa�
rias Filhu (Peca), pediu a
Secreiana de Obras, a

implantação da rede de
.

esgotos sanitários nas ru
as Erich Sprung,. João
Wiest Júnior e Henrique
Nagel e, o vereador 'Mari
rio Lenzi solicitou 8 lumi-

nárías '.� rua Henrique
Marquardt. .

nas proximí
dades da Grut s Nossa Se
nhora do Perpétuo Socor
ro.

No palavra livre, vS e

dis. Erroi Kretzer. José
Gilberto MeneI, Arnoldo
Schulz e Orival Vegíni, fi
zeram um relato de suas

particlpações no 229 Con=
gresso Nacional de Vere
adores, realizado em Bra
sília, na semana passada.
Errol levantou a questão
do tränsíto urbano, que
considera "uma coisa de
louco" e pediu que se

agilizassem os estudos
com vistas a minorar a

situação que é caótica, Ö
tereador.· lTostroq se fi I
vorável a instalação de
lombadas, como medida
extrema, opinião corrobo
rada pelo edil Almiro Fa
rias, qu� informou que
medidas estão sendo to
ma4as t prestes a serem

executadas.

CONVITE PARA MISSA DO 29 ANO

Qntem, a presença a nos protegei e amar. Hoje,
o va7.io da .ausência. Amanhã, a certeza d9 reen

contro.

Os familiares dos sempre lembrados EDISON
ZANON, ANELORE ZANON, CRISTIANE ZA
NON e' MARIO JOSÉ UCO, convidam para a

Missa de 29 Ano' de Falecimento, a ser celebrdda
na ígreja Matriz São Sebastid0, de Jaraguá do
SuL dia 08 e setembro (domingo), às 7 �horas da
manhã.

,Antecipam agraecimentos.

Jaraguá do Sul, 31 de agosto de 1985.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fazem anos hoje: 31
Sra. Yvonne Alice Sch- .

möckel Gonçalves, Sr, Tar
císío Salter, Sr. Siegmar
Ehlert, Sr. José Baeumle.
Sr. Lauro Ademir Bortoll
nt, Sra. Hilda Henschel
Brunner, em S. Paulo;
Sr. Rudi Nei dos Santos,
Sr. Bernardo Fodi, Emili
ano Eugênio Rossio, Már
cio L· Olska, Alíson. filho
de Edson (Inês Dalmann)
Müller.
Fazem anos domingo
Srta. Diana. filha de Al
vim (Hella) Seidel, em

Corupá; Sr. Manfredo
Fuck, em Corupá: Sr. Fer
nando Fischer, José Luís
Girardi, Sr. Roland Schün
ke, Marise Kreis, Evelásio
Eugênio Rossio, Hilbert
Manske, Fabiana Rafaela.
filha Dr. Ariel (Luciene)
Pízzolattí,
Dia 02 de setembro

'

Sra. Laura, esposa Sr. Eg
gon João da Silva; Julia
na, filha José Carlos (Lu
cíana) de Andrade, Sr.
Rudi Bruns, ,

em Garuva;
Sr- Laerte Stein, Walter
Germano Behrens, Alex
Bolduan, Edemir Siqueira,
Edeltraud Reinke Küster.
Dl� 03 de setembro
Sra. Irena Hinsching So
elter, na Alemanha; Sr.
waidemúo Nagel, Sr. Nar
cisio Morbis, Sra. Mar
tha Porath, em Rio Cer
ro I; Sr. Alvaro Pereira,
Sr. Renato Stähelin, Ursu
la Manske, Márcia Ram-

.

thum, Renata, filha Dr.
Luiz' Carlos (Esther) Bo
nilàuri, Imw Pontiselli.
Dia 04 de setembro
Sra. Karolina Burow Büh

l�r, Sr. Waldemar Van
Vossen, Jairo de Barros
Júnior, em Blumenau; Sr.
Valdir KJinkoski, Sra. Ma
ria M. Bartel.
Dia 05 de setembro
Sr. Pedro Borges, em Co
rupã;, Eliany Hamburg,
RonaldQ Guilherme Sch
midt, Airton Paul, Flávio
Streit.
Ola 06 de setembro
Sra. Euclair Pereira Lima

, Hinschmg, Sr. Rui Rome·
ro Bauer, Sr. João Hoepf
ner, Eloni Borges, Sr. Ar
naldö Pasqualini, Sra. Tra
udi Kanzler.
Alaércio Pa'/aneUo.
��'----,----------�

C i r o ,. s
lavanderia
vai
mudar

NASCIMENTOS

Dia 14 de julho
Valmir, filho de Valmir

(Rosa) de Olíveira.
Dia 23 de julho
Djenison, filho Valdir
(Maria) da Silva.
Dia 03 de agosto
Edvandro, filho Ivandro
José (Dolaír) da Cruz.
Dia 09 de agosto
Wagner, filho Almiro e

(Veroníca) Kleín.. João
Valmor, filho Aristides
(Terezínha) Souza.' Fer
nando, filho Horst (Tânia)
Marquardt. Rafaela, -filha
Augusto '(Suzana) Cardo
so.

Dia 10 de agosto
Jackson, filho Adeliclo
(Vitoria) Rodrigues.
Dia 12 de agosto
Andressa. filha Ary (Ma.
ria) Stockschneider. Talí-

. ta, filha Edro (Odete) To
maselli.
Dia 13 de agosto
Giovane e Aliberto, f�·
lhos Prancísco (Antonía)
de Souza Silva. Giovane,
filho João (Cristina) de
Avila. Anderson, filho
Alcides (Joeníra) Candida
do Nascimento. Fabiani,
,filha Lourival (Beatriz)
Fodi.
Dia 14 de agosto
Angelo, filho Wilmar
(Dalvínaj Lazzariní Haron
goso. Harry, filho Harry
(Lúcia) Nunes Schmelzer.
Dieg� Augusto,. filho' Cé
lio (Maria) Bayer. Francie
Ie -Letícia, filha Milton (1-

. raci) Müller. Taissa, filha
Nestor (Rosane) Valas-
chen.
,Dia 15 de agosto
Rodrigo, filho Edemir
(Roselene) Volpi. Daniela,
filha Elisiário (Aná) Ma
cedo. Flávia Vanessa, fi
lha João (Ivana) Ribas da
Silva. .

Dia 16 de agosto
JuRane, filha ReInaldo
(EdeItrauth) Kleinsclii
midt. Franeine, filha Jair
(Rosane) Anacleto. Gabri
el, filho Moacyr (Daniela)
Ferreira.
Dia 17 de agosto
Vanderlei. filho Valmor
(Roáali) Sifert. Tiara, fi
lha' Juvenal (Marina) Fa-
chini. .

Ola 18 de agosto
Angela, filha Mário (Nel
semar) Pereira.

Clínica VeterInária
SCHWElTZER

'

DR. W A L DEM A R S e·H W E I T Z E R

Clinica de pequ�os e. grandes animais, cirurgias, vacinações,
.

'

ralO x, mternamentos, boutique. .

Rua J'oli1vUle, D� 1.178 (em fren�e ao S.,.permercado Brelth..u�t)
Fone '12-0919 Jaràgu� do Sul .. Santa Çatarlna.

'

Proclamas da Casamento do, domiciliada .� residen
te na Rua Rio Grande do'
Sul, 50,' nesta cidade, fi-

. MI\�GOT ADEp� GRUBBA LEHMANN. Oficial do R_;:. lha de Avito Pereira ,� de
gístro CIvil do 19 !?1Stnto d� Comarca de Jaraguá do SuL ó. Zelinda Montagna.

'

tado ,d� Sa�t� Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em Edital 14.442 de 2t'>·.t\8.85'.
Ca�<?rIo exibindo os documentos exigidos pela Iei, a fim de se

- ;v

babilitarem para casar. os sellUintes: Cópia de edital recebida
Edital 14.438 de

21.08.85'
Edital 14.440 de 26.08.85. do cartório de São Leo

Ademir Dalcanale e Sônia Cópia de edital
.
recebida poldo, Rio Grande do. Sul.

Marlise Glowatzky. do carfórío de Cenoinhas. Carlos Baralto eRoberta "

Ele, brasileiro, solteíroj neste .Estado. Rotermund..

operário, natural de Rio' Clércío Finta e Cíeuza I'e- 'Ele[ brasileiro, solteiro,
dos Cedros, neste Estado,'. rezínha Sabbagh. arquiteto, natural de Jara-

.

domiciliado e residente Ele, brasileiro, solte.ro. guá do Sul. domiciliado e

tm Estrada Gar'baldí. nes- técnico-mecânico natural resídente na Av. Mal. Deo

tê distrito, filho de Fábio de Marcílío Dias; Canoi- dOIO da Fonseca. 601, nes
Dalcanale e de Amabile nhas, neste Estado, domí- ta cidade, filho de Lino
Dalcanale. Ela, brasileira, cíliado e residente em Ja" Baratto e �e· Thereza
solteira. operária, natural raguá do Sul, filho de I1. Benkendorf ãar�ltto. Ela;
de Jaraguá do Sul, domí- defonso Finta -= de Elvira brasileira, solteira, indus
ciliada e residente em Es- Pirmann Finta. Ela bia- trlárie. natural de São'
trada Garibaldi, neste dís. síleira, solteira, aux.líar Leopoldo, 'Rio Grande do

tríto, filha de Cornélio de escritório, natural 'de SuL donncílíeda e resi

Glowatzky e de Vínande Felipe Schmidt, Canc.inhas dente na Rua São Joe

Carolina Fani Glowatzky: neste Estado, domlcllíada quím, -485, São Leopoldo,"
Edital 14.439 de 23.08.85. e residente em Canoinh-rs. Rio Grande do Sul, filh�
Elias Rosa e Solange A- neste Estado, filha de Os�' de Rolf 'Rotermund e de

parecida �a Graça mar Sabbagh e de Marly Maria Antonieta Roter- .,

Ele, brasileiro, solteiro, Eulíte Sachweh Saobagh, mund.

torneiro, natural de Jara- Edital 14.441 de 26.08.65. Edital 14.443 de 27.08.85.
guá do Sul, domiciliado João Ivan Bertíntes de Jorge Kammer e Ol1rla

e residente na Rua' João Macedo Ribas e Suelí Pé- Rosanl Dumke.
Planinscheck," 754, nesta reira _ Ele, brasíleíro, �Ql- ·�8eJ. brasíleiro, solteíro.
ci�ade, filho de Walde- teiro, guarda, natural de vendedor, natural de Luís

ml�o Rosa e de Dirce To. Corupá .neste Estado, do- Alves,' neste Estado, domi::
mais Mateus Rosa. miliado e residente na ciliado e residente na Rua

Ela, brasileiTd, solteira, R�'á 25 de julho, Vlla No- Aguas Claras, 667, nesta

do lar, natural de Joínvu- va, neste distrito, filho de. cidade, Illho de José Kam
le, neste :çstado domíci- João Maria Berllntes de ·�e.r\e d'é Adelaide Zapel-

.

lia.da. e .resídente na Rua Macedo Ribas f; de Darcy líní Kammer. Ela, brasi

Ipíra, 107,. em Joínvílle. Berlíntes de Macedo Ri- leira, solteíra, vendedora.
neste Estado, filha de Her- bas. Ela. brasileíre. sol- natural de Tucunduva:'
cílío da Graça e de Anaír teíra, do lar, natural -Ie Rio Grande do Sul, domí
Ana da Graça. Rio do Oeste, neste Esta- .cilíada e residente na Rua

'199, nesta cidade, filha de'
Arno Dumke ao de alivia
D�ke.
Edital 14.444 de 27.08.85.
_Celso Hme e Darci MUller
Ele, brasileiro, solteiro

"

'esfofddor, matura:! de Co�
rupã, 'neste EstdiG domi
Ciliado e resi,dente nil Rua
Francisco 'H nnchkt! , 164,
nesta cidade, filho de A
dolfo Hill� e de Propergia
Mille. Eh bras'lein, sol·
teira, do !ar, 'natural de
Jara!lllá do Sul. dOlr�icili·
"'àda 'e Test;Jeiit(�· em 'Rio da
Luz I, neste distrito filha
de Eugenio Müller" e de
Regina Boeder Müller.
Edital 1.4.445 de 27.08.85.
Arno Alberto Hornbulg' e

.

Eleonal Amabells Oeste...
relch:- Ele,' brasileiro,':
solteiro, operário, naturaL
de Mercedes, MarechaÍ
Cândido Rondon, Paraná,
domiciliado e residente na'
Barra do Rio Cêrro, neste
distrito, filho de Amo
Hom!:mig ê ,de Lisberta
Rahn Horn'Quig. Ela) bra�
sileira, sr,lt., serv., natural
Jaraguá do Sul, domicili
ada . e residente na Rua
'Bertha Weege, 367, nesta
cidade, filha de. Alfredo
Oestereich e de 'Gertru-
des Oe.stereicb.

"

,

'

•

JE para· Que chegue ao conbe.
ounento de todos. mandei ])as_'
'sar O' �resenfe edital.' que se.
rá ·publicado ,pela iltiprÉmsa "",

em ç�tórjQ, onde será am��

Miromaq Eq�ipamentos
Escritório Ltda.

PI

Máquinas de escrever' Fadt.OUve«l, Calculadoras F.cIt,
Sharp .

e Dismac; Móveis Estil e II8a185a, Móveis de .�
Mojiano e Pandin. Assistêncía técnica e equipe de ven-

dedores. Consulte-Dos!
.

Filial: Rua Preso Epitácio Pessoa 723 - Fone 12-1398.
em Jaraguá e Matriz na Av. D: Pedro lI, aI? 166

São Bento do Sul - SC.

ImóvejsLar

�=�Jaraguá
COMPRA E Vl!NDA,
TROCA, LOCAÇAO, ,

INCORPORAÇAO E
ADMINISTRAÇAO
DE IMOVEIS

Av. Mal. Deodoro, sn • Galeria Dom Francisco -

Sala 13, - Fone 72.0510 .Jaraguá do Sul _ SC•.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaragua do Sul _ Semana i:le 31.08 a 06.09 ,(le�1985.
___.------------------------------------

Estou na Capital neste co

meço de' Agosto. Chego
ao meu clube, o Leste, e

o Presidente Oleiniski a

visa que o Ivo está faltan

do porque o seu pai está

hospitalize,do.
__ O Dante? - Indago :. a

inda o ví faz pouco na

reunião do Lira? Jarbas

e eu decidimos pela visi

ta, depois da reunião. Che

gamos ao 206, dos Servi

dores e um avíso nos

previne: "Visitas proibi
dasl". Olho pro Jarbas e

estamos querendo nos a

fastar.

Mas algo me faz pegar na

maçaneta da ports e vejo
pela fresta a imagem de

D. Maure. Enzo Luís; seu

filho, me acena e entra

mos constrangidos. Somos

recebidos e o Camp. Dan
te fica íelíz com a nossa

chegada. Aponta para u

ma mesa onde se encon

tra o seu último livro e

mostra a página que nos

líga ao seu trabalho, a
.

nota que dá sustentação à

sua tese da super centra

lização do poder público
brasileiro, o decreto-lei
da Taxa de Remoção de
Lixo,' pedida pelo então
prefeito jeraguaense. Ten.
Leônidas Cabral Herbster.
De lã saímos pensativos.
comentando como é curta

a nossa vida nesse Mundo
de Deus-

Passa-se uma semana e

volto à Capital, domingo
à tarde.

Na 2a�feira, dia 19, tenho
encontro com o Corretor
de Imóveis Rogério Luiz
de Souza, com quem, trato
detalhes de Interesses de
Paulo Grazzíotin e do dr.
WaJdemiro. Mazureehen e,

na conversa Ialamos de
Dante que ele diz foi seu

cliente.

- Foi seu clientes - per
gunto. - Srm - responde
-me - fiz bons '11':�góCios
com ele!

- Custo acreditarl, afirmo.

- Pois, ele faleceu às' 3h
da madrugada de 6a para
sábado. E o enterro foi
na tarde do mesmo dia.
A emoção torna conta de
mím e pLlXO o lenço.

Saio epressado e, enquan
to caminho, na minha
mente Lorbulham Irag
mantos de lembranças do
falecido. Reiteradas vezes

r�feria-s.:: ao seu colega
de infância, o hoje empre
sárío Derval Marcatto, é,\
quem pretendia visitar.
para reVWH os temnos 'de
juventude. Ao tempo em

que era o Assessor Espe-
.:

Dr. DANTE MARTORANO
cial de Imprensa do, Gab.
do Vlce-Govemador Hen
ríque Cór.lova fui a ele le
vado não sei por que as

sunto.

Um día acabei conduzido
a ele pela sua secretária:
- É o diretor do "Correio
do Povo" de Jaraguá do
Sul!

- Já tinha interesse em co

nhecê-lo, melhor, Sabe que
tenho bons amigos na sua

terrat

Pergunta-níe a qualrr-a
roupa: Você já faz parte
do Instituto .Hístóríco e

Geogfiifico de Santa Ca
tarina, a velha mas atuan
te instituição cultural ca

tarinense, fundada a 7 de
setembro de 1896?

- Digç> que não!

- Poi�' é hora. para íezer
'

jús aos 20 e: tantos' anos
de luta na imprensa do

,"

semanário mais antigo de
SC; de seus trabalhos na

criação do brasão e da
bandeira do i município,
dos 19 anos na. Escola
Técnica e da participação
tomo professor na Facul
dade 'de Estudos. Sociais.

Vou escrever ao Prof.
Victor Antonio Peluso
Junior. Isso em 1979.
Em 1980, o Prof. Jalí Mei
rinho - Secretário - comu

nicava a minha admissão,
Dante, quando lhe comu-'

niquei e agradeci, apenas
sorriu,' Era .assím o Dr.
Martorano. nascido em São

Joaquim.

Desde cedo mostrava pen
dores pelos livros. Era
um misto de sonhador e í

dealísta e "brigou" por u
ma Escola Superior em Vi

deira. A Iíteratura o fas
cínava. Vi-o anotando nas

reuniões rotánas. segui
das vezes, os "causos"
que apareclam depois na

coluna d'O Estado das sas
feiras.

Já maduro acaba proles,
sor da UFSC. Concurso
em Direito Público: Leci
ona Estudos de Proble
mas Brasileiros. Depois,
a Pós-Graduação. Vence
o mestrado e finalmente
acaba doutorado pela U
niversidade Mackenzie, de
S. Paulo. Por. 29 anos foi
o competente e respeitado
advogado em Videira e de
todo o Estado. Era um �e
nuíno homem o Geste, :2.,

terno apaixonado pelo
catannensísmn, preocu
pou-se com il identidade
do homem da terra. Em
polgava-se com o Movi
mento do Contestado,

quando não terçava a sua

espada literária com o

mestre Rau, ua aprecia
ção de pontos de vista so

bre Anita Canbaldí, a

heroína de dois mundos.
Colaborou neste semaná
rio com o Gaúcho na Ter
ra, o Barão de Itapocu e

Beleza para Sempre. Es
creveu para a Revista A

Verdade, Diános Associa
dos, A Notícia. Nd Revis
ta do LH G.s.C. - 3a -Fase.
n? 3, de 198], escreveu

A Imprensa de Jaraguá
do Sul, com clichês de su

as edições piloto. Pessoal
mente foi destacado mem

bro do I.H.G.3.C. - Escre
veu Temas Catarlnenses,
Meus Caminhos - Poesias
eDireito Munícípal, este

lançado quando já guar
dava o leito hospitalar.
Sempre foi atuante rota
riano, Em 1980, na ed. de
20.04, em O ESTADO,
cria, o Barão de ltapocu -

"Farão houve nascidos
da guerrél, das' lutas é elas
armas. Há os que adquiri
ram baronetos pelo cas.i.

mente, pelo poder econô
mico e IÜ� pela trapaça.
Mas este baronato. o de,
Itapocu, o jornalísta Eu

gênio Víctor . Schmöckel

conquistou ns raça e no

peito, na Ionqa e perma
nente comunicação de SUá

gente. Este baronato toí
instiuído pelo "quarto po
der", resultante da arma
indestrutível - o "Cor-relo
do Povo" de Jaraguá do
Sul, o maís antigo de
Santa Caterina. E conclue:
"Da poesia e beleza des
tas águas, O Barão com a

história de, Jaraguá, CQn

tríbuíu ,e muito, para a

composição poiícrômica
de Santa Catarina".

Partiu :lOS �9 anos. Sere
namente. T{,f).lnpeu"se o e

lo físico com o advogado,
o' professor, o pesquisa
dor, o escritor e o jorna
lista.
Deixa sua esposa Maura
Maria da Costa Martora>
no e seus bhos:' Edda
Martorano Menegotto: I
vo Cesar; Egídio Antonio
e Enzo Luis Martorano.
E maís uma. legião de a-

'

migas e adrmradores. Per- .

de Santa Catarina um su

têntico catarinense.
Obrigado; Amigo, por tu
do!

Eugênio Vict-or Schmõekel
Agosto/�5.

Para comprar, vender,
administrar seu

procure a

AGORA EM SEl] NOVO ENDEREÇO:
RUA REINOLDO RAU, er _ CRECI 643-J

JARAGUA DO SUL

alugar
imóvel

I
\

ou

Imo h il i á

r i a
FONES 72-1390 e 12-2321

SC.

EMMENDöRFER COM.

D� VEiCULQS LTDA�
Av. Mal. Deodoro. 551 � Fones

,

72-0655. 12':0060-Jara(luá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



DE AGRADECIMENTO,MENSAGEM
,

,Agradecemos 9. todos os amigos que neste di
,fleil momento de nossas vidas, procuraram de al

guma .Iorma .auxilíar e alívíar a profunda dor que
.sentímos, pela irreparável per�à de nossa querida

,', AlDA:ELOISA MORETTI CIMARDI

"As lembranças dos .anos felizes que ela nos

;. qUe ela sempre teve consciência do nosso amor,

.' ,pFoporcií:>llou, -o apoio dos amigos e a certeza de

.,' �ii(t ,J'8.7i�,es maiores que hoje temos psra contínu-
: �r nô,s,SQs caminhos,

'

"
'" ..0 esposo ,valcor, .os filhos Luciano, Isabel,

: �)';f:'t1,,ª,. � Ch�na KelYi os pais Vergilío e Hilária,
; q� ,'fm�os ßilmar;_,Paulo e Ana 'Elisa, o cunhada
.f\ldo. e os sogros Hermínío e Vera.,.'

'Sebastião,'Paróquia' >São

I'

,INFORME PAROQUIAL DE MISSAS,

',S�bado - dia 31 de agosto
.Matriz São Sebastião - 19h. '

São Lujz Gonzaga - 19h30min.
:' Domingo - dia 01 de setembro
'Matriz São Sebastião '7h - 9h e 19h.
Sãö Judas' Tadeu '- 8h.
São' Cristóvão " Sh.

" �ãö 'FranCÍsco de Assis - 9h30min.
São José � 9h30min.'
�ãó Paú}ó (Rio Manso) - -15h.

,I
Chapéus, bonés vi�ei�as, camisas, ,shorts, bermu

das e cordas.

Fm frente à fábrica. Amplo estacionamento.

'Ptsto da 'Vendas Marc�atto

Se o seu problema é gelo, não
se preocupe. Vp.nha falar co

nosco. Temos para pronta I)P.�

trega.
GELO E SORVETES '

"PINGUIM;'
Rua, Angelo Rubini, 1,119 -

Barra do Rio Cerro (fundn� do

Sup. Benthien) - Fones 72-2181
e 72.0599.

Assistência' ao Lar'
Manutenção elétrica e hidráulica em geral.

FONE - 72. 10·l2

Rua Josef Fontana, 84 _ Jaraguá do Sul _ SC.

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialrdàde está

nas,máos de um'

pro/issional
POLIMENTOS

�.___....Lavagem, limpeza de
teU/r; e est'!fàmentos.,

Rua CeI. Procópiô G��es de Oliveira, 227

,}a�aglJá .do, Sul/se
',! _. "

As rápidas transforma
ções do mundo, em parti
cular a, acelerada urbaní-
zação que sé vem assis
tindo nas últimas décadas,
conduzem à certeza de que
as respostas do Poder Pú
blico devem se dai' com
agilidade e precisão pcon
seguirem acompanhar os
crescimentos das diversas
atividades humanas.
Antecipar-se ao Desen

volvimento Urbano, fa
zendo com que ele ocor
ra de maneira ordenada,
segura e, sobretudo, satis
fatória aos diversos seg
mentos da, sociedade é a
tarefa mais imPortante'
das Administrações Muni-
,cipais, Para isso', elaa n("

cessitam antever â' orga
nização 'dos seus espaços
urbanos e se aparelhareM
com instrumentos legais
que norteiam essa orgô.ni-

ßragii�ao SUl _ Semana de atOS a 06.0g' dé 1985.

Plano', Diretor,

o planejamento é o ú
nico caminho para

'

se a

tingir tais fina, mas não
há como fazer planeja
mento sem a participação
da sociedade. A condição
básica para se iniciar um

trabal'ho conCreto, per
manente e útil é se l;ms
car o atendimento das neO:
cessidades senUdas pela
população. E para o'aten
dimenb d�stas necessida-

à, mon
ção de
já' desi
José Fe
da Fo
Penna
zá,-lo e

,balho.

ue repas
ecessarios
manuten
ete local
arquitetos
Ma.rques
ia Maria

- EDITAL -

o, acom
assessoria
Coordena
olvimento
o da Sub
ação com

AUREA MOLLER, GRUBBA, Tabeliã
de Notas e OfiCial de Protestos do Títulos da Comarca
<1.: Jaraguá do Sul, Estado do S. Catarina, na forma da
lei, etc.

SCAR PRESTA CONTAS

-><CORRIIO DG;_'-·POVe.'

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUÃ DO SUL

. EDITAL DE ClTAÇAO
O Doutor Carlos André MOleJFa, Ju.z de Dueíto
da 2� Vara da Comarca, de Jaraguá do Sul, Esta
do de Santa Catarina, na forma da Lei, etc ...

FAZ, SABER atodos quantos o present-e edital
de citação, com o prazo de trinta (JOi días virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar pos
Sd, que por parte de MARIO FLORtANl e sua

mulher, brasileiros, casados, residentes -€ domi
ciliados à Rua Arquimedes. Dantas f:/n, nesta Ci

dade e Comarca, através de seu bastante procu
redor, advozado dr. Reinoldo Murara, foi recue
rida a Ação de Usucapião NI{ 745, nara aquistcäo
do 'seguinte imóvel: - Um ·terreno urbano con. a

área de 2.374,OOms2, edificado com uma casa de
madeíra '7x9 em 'mau estado de conservação,
situada nesta Comarca, na cidade de Corupa, lu
zendo frente 40,00ms no lado ímpar da Rua João
Tosini, travessão dos fundos com 40,00 ms, em
terras de Melito Pereira do Nascimento, e;{tre
mando pelo lado direito' com 59,70ms com uma
servidão de passallem e pelo lado esouerdo 20m
jj Oums., com terras de Osvaldo EQ2:,�rt. DBSpA
CHO DF FLS. 39: - Rh. Vesillno o dia" 30110/85.
14:00 hs para a realização da audi�ncía de ius
tir, cüÇ&O da posse mantidas as demais détermi
n:lcões do r. despacho retro. I-se. Cite-se, Cum
Dra se. Em 8,8.85. (as) Carlos André Morelta- Ju
lZ de Direito. DESPACHO DE FLS. 12 verso e 13:
_IR. hoje, II-Designo o dia 14.12.85, its ',UOh-j,
pura tu lUllar a audiência preliminar de iustifi
cecão de posse. Por mandado, intime-s,f' as tes
tehmnhas arroladas, III-Cite-se o' espolio de bs
t':!la Antoina, através o inventariante, CUJo e ld�:,�

I reço deverá ser fornecido pelos autores, bem co
me. todos os confrontantes e suas respectivas es
,PC: as, sc c,asados forem, e por edital, com o pra�
zo de trinta( 30) dias. que deverá ser afixado no
lo,.'al de costume e publicado por uma 'vez no
Diário da' JU,stiça e por duas vezes na Imprensa
lccdl, aos interessados ausentes, inc2i"tos e des�
cOlúecidos para acompanharem a Audi�.[lc.a
prl'liminar de justificação de posse e, se o OlL
zerem, contestar a Ação no prazo keal, que
f!uirti da decisão que declarar íustificada a posse.
IV�Certifidue-se por Carta "AR", para os fins do
§2?' inciso II, do Art. 942, do CPC, .os represen-
tant�s das Fazrndas, da União, dó Estado e do
MU�licípio de Corupá, para que ,manifestem in�
tere�se na causa, V-Intime-se o MP, VI-Intime-se
e Nl)tifiQue-s�. Em, 16,09.83. (as) Sérllio Luiz Ros'!
de Bem Juiz de Direito da ,2\l Vara,
,E, rlird que chellue ao conhecimento de todos os
intere&sados ausentes, incertos e desconhecidos,
foi expedido o presente edital" que será publica
do. na forma da Lei e afixado ho átrio do Fórum.
correndo o prazo de 15 dias para c:mteRtarem
Gllt!fendo, a contar da sentença que hlstificar a
Dosse sob pena de serem tidos como verdadeiros
o� fatos articulados pelos autores. Dado e CHSSd
du nesta cidade de Ja,raguá do Sul, dOS 12 dias
(' é!eosto de 1985, Eu, Adolpho MahfthI", Escrivão,
o &ub&crevi.

'

'CARLOS ANDRÉ MOReIRA - Juiz d� liirei�o

" 125' ANOS DA �AMÍLIA. EMME���E��E� ��q,BRASIL, ." ,
.. :.

zação. E isto &Ó é' possí- des, é .ímpreacindível': a

vel através de uma admi- participação de todos para
nistração que não' só use o conhecimento e élGüa:' regias
de criatividade buscando apuração dos reais ansel!'�. bana
reduzir custos e proCU13l1 os e expectativas, mento
do alternatívas de recur- Conhecidos estes ansei- de, res

sos, mas que principal- os, aos planejadores, ca- lha vi"

mente aja de mane.ra be, excíusívaménte, .dár- -. O

planejada. lhes ulúa configuração téc�' '�çõés d
nica edequada.: com' o cui-

.

metros
dado de mantér intacto 0' 'constru
verdadeiro espírito norte- bbjeti
ador da reiviudicação. A e' a sa'
ordenação das mànífesta= :dos m

ções locais é que produ- :rigorosa
zirá (orno documento Ii- mas t'
nal um Plano Diretor. 'u- progre
ma Lei de Loteumellti) ö mento

Código de Obiéi� e ,UIÚ Có- tando �
digo :Ie Posturas, 'a, paisa
,'Esta é a forma adotada

. prHnor
pelo GAPLAN que: em tUfa das
conjunto com a Prefeitu� 'O C'

ra Municipal agora está
implantando o Plario Di-'
retor Físico-Territorial Ur� go' do
bano dE' Jaraguá do SuL, téria de
O Plano Diretor é o ins-' ,ça) ord'

trumento 'que, tran�f0nn�- estar"
do em lei, dispõe söbre!' o

.

e, iunei
éspaço da cidade 'as' d:( beleei
versas funções urbanasi' hidustri
Portanto, é a lei do Plêi�' ;setviços,
'no Diretor qúe deHne '��' céSsári
sistema viário' 'da firalha poder
.urbanu;, os cquiparnE:ntos'" muníei

públicos- de lélzer, educa- - ',O G

ção. sdúde, ttdíl,sporte, se.:

gurança, etC.; ,o zohea

mento e o uso do soló�
Incluso na lei do Plano
há um capítulo que cria,
o "Conselho Municipal de
DesenvOlvimento", órgão
assesor dos pode res ('

xecutivo e legíslativo,
A ,Lei do' ,Parcelamento foram Ir

do Solo, mais conheCida PLAN e

como Lei do Loteamento, "te todo
é aquele que define as panham
normas para qualquer tí- ,

dos téc
'

po de" a!teração nas, cli- ção de

mens5p.s da' propriedade Regiondl
Territorial Urtana, Se, li:', chefiél d
ma glêba vai ser dividída'.': os' Muni
em lotes ou -se dois o�' Para
mais lot�s vão se q_nir resultado

é nece
,

tivo e o

cipal SC
,

'partici
poio n

tividade
tivament'
busca de
us 'probl
'o res

mento
,

tá "sempre
cöm a I

(;:-=======================::;::=========:-==:-:==-=�---"----------:_- implanta

Confec"'ões Sue I i . Lida �g;i�'i
y '>

.' ," 'IvlheaZ,doquJ.el,

Veste bem Senhoras e Crianças
Fábrica e Loja 1

' ,(�ipais Ud
. ,ItQ' que t

Av. Mal. DeOdoro da Fonseca/nr, 1085 F, 72�0603 ,,'r' dorJaraauá d,o Sul _ SC. verea
• rao; algLoja 2 ;!

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

piii:io, das
- , re""ultaraJllJá,raguã do Sul _SC.' "

I ' ", ''teadoras
'�'

�___"_""", _"...:..-.. ........--:..__

'

JJPe,nto da

Faz saber a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cart6rio para pr:ot,stos os ctitUI9s contra: '

Alfredo Stein, Rua Aracaju, 118, nesta' _ Avell-
'

nó Pavanello, Estrada Santa Luzia, !In, nesta _Ga
ri Nelson Ferreira Miranda, Rua Henrique Mar
quardt, 280, nesta _ Gráfica Pr,scila Ltda, Rua CeI.
!)rorópio Gomes, 1453, nesta _ Manoel Aniceto da

- Silva Filho, Rua Erich DOberv,al, 16, nesta - Mar�
co Antonio de, Araújo, Av. Mal. Deodoro, 764,
nesta _ Osvaldo João Tomaz Funa Santa Barba
ra, Rua Epitácio Pessoa, 640, nesta _ Transporta
dora Marquardt Ltda, Estrada Rio da Luz, sn,
nesta _ Valdir Finta, Rua Roberto Seidel, 440,
Corupá

" '

'" c,,"

E, como os ditos' devedores não foram encontrado�

� ou s�' .recusaram a aceitar a devida intimação, fitz po,
Inte�medlo do presente edital para que os mesmos com
pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller. 78. Ol'

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

nsj.Jaraguá do Sul, 29 de agosto de 1985.
A.,urea MÜller Grubba • Tabeliã de Notas e

.)ficiaI de Protestos de TItulas da, Comarca de l.do Sul

, Cargti dIretas para todo o Brasil.

WAGNER .Transportes ltda.
\

Cargas de Ja_raguá do Sul e região para São Paulo
e Campinas e d� Campinas - São Paulo" para

Jdraguá do Sul e região.
.

_

Guaramirim: Fones 73-01(�3 e 73-0422; São Paulo: 011 92-9845 'e 93-4357,'
Campinas; 0192 31-1144. .".

'ou se dei i

maneira: CURSO DE FLORES AR�

ar terras", riFI<;IAIS, EM JARAGUÁ
las regras,
do Loteai'; '�-"','

"

_ .,

ão destas:' .. Numa promoçao da ��-'

árêa, ur- cretaría.de Educaçêo, Cul
cresd- tura, Esporte e Turismo e

da dela:.;) da Associação dos Arte

uma ma>: sões de Jaraguá do Sul,
'da será realizada, a partir
e Edlfic:a'� do dia 06 de setembro
os parê-. .próxíma sexta-feira, o

rojetos ,e',.,Curso' -de Flores ' Artificí-

prédios" .ats.de Tecidos e Rosas de

segJlrq_nça Porcelana,' tendo por 10-,
usuários cal o salão de festas da
aca pafa: .Paróquía São Sebastião.

o, nor- As inscrições, "e apreciar.
sando o arranjos de flores até o

aperfeiçoa día 05, na secretaria da

ção vol- Paróquia' e na Biblioteca
ente para Públiça Mun:cipal Rui

a e o a-, Barbosa.
a ai:quite-, 'Será um curso profis
ões. '

' sionalizante, ministrado
Postutas por, pr�fessores de Bauru,

as de pg� tendo duração de 15 dias.
iva a car- Haverá três turmas: das 9
em ma� às 11- horas, das 16 às 18

, segura,n- , horas e das 20 às 22 horas.
'ca, bem,::, EIe, €'nsinará a confeccio
ocalização nar flores para arraniM.
dos esta,- "galhos, 'vestidos, lapelas,

grinaldäs, buquet de noi
vas e rosas de porcelana.

A Sociedade Cultura Ar
tística de Jaraguá do ,Sul

(SCAR) , prestando contas

da -Noitada do Prato Típi
co Italiano (jantar dan

çimte), realizada no dià
09 de agosto, no CABae

pendi, informa qúe o to-
'

tal das 'receitas foi de Cr$
15.275.000,' oriunda3 .

da

vendd de 611 cartões e de

doações recebidas di'1S

empresas Breithaupt, Mar
catto � Marisol. As des

pesas com compra de

margarina� frangos, alu

guel do 'clube cozinhai
garções, ,despesas dos mú
sicos, pagamento do con-

junto musical, verduras e

e
r PERSIANAS

,. BO�,
• ESO. DE ALUMíNIO '"

enfeites de mesas, soma-

,
ram Cr$ 5.758.050, resui-

i PE'RFLEXIVO Muni- 'lando um lucro líquido de
.

,

metam a Cr$ 9.516.950. 'lo.. RUAJQINVI'F��J��f�=DOSUl.SC _) Desde o::üem, sexta�feira, vigoram rios novos pre-
tar o a- O presidente da SCAR, .;OS dos defÍvéidos de petróleo, I álcool hidraiado ?� gas

e a cole- Rolf Botho. Hermann e a Persianas horizontais e verticais, vidros natural. A Rawlina passou a 'custar Cr$ 2580. o ,á'-

.alva, efe- diretoria, através do "Cor- temperados, box para' banheiros, cool Cr& 1.610, óleo diesel Cr$ 1.810 e o gás liqilel�+
Iscussãõ e reio do Povo" agradecem divisões, toldos, portas sanfonadas, luminosos to (botij:'ío de 13 quilos) Cr$ 19,000, Por outro 'la'do, as

para se- a toôos os que possibili- e serralheria em alumínIo.' autordades monetárias anunciaram a inflaçã'J ro ,nb
muns. taram estQ expressivo re- Consulte�nos! Qualidade e preço é conosco, d(� êlgo',tO, (Iue foi a maior ela história do pu.is: ·',lU:,.
Planeja- Ru1tado., t!evando a taxa anualizada para 227%,
madoes-�------�----------------------------------------------------------------------�----�---------------------------------------
sintonia
,que sua

assegu
YP., har

Ura, uma

traba
as priil.

, é cer
s futuro:>
feitos te-
, Partici·,
s que

leis nor
senvolvi_ :)

AQS 17 de setembro de 1960, o "Correio do

Povo" publícou um artigo intitulado: "Pr-ini-êIIO
Centenarío da chegada .da Família Emmenuoérrer
ao Brasil". Este arugo ocupava pagma e me.à dó'
jornal, íoí escrito pelo Pe. Bernaruo de Cíaràveí
Emmendoerfer SCJ e fornece dados históricos- da
cuaca ramtlta em comemoração aos 10a anos de
sua chegada ao, Porto de Itajai, no día 7 de se

tembro de 1860. Hoje completando-se maís : lá
anos, somando portanto 125 ao todo, queremos
recordar estes fatos.

�

Pelos idos de 1716, vivia em Neuthard, pQ.rto,
de Bruchsal, na província- alemã de Baden, O ad

vogado Nicolau Bmmendoerter. O caçula dos 'se
us doze filhos, João Miguel, Ioi negociante . na
mesma cidade. Guilherme, o quarto dos nthos

,
deHte negociante deixou do.s oescendcn.es.:
O segundo deles, Sebasuão, nascido aos i9<de
março de 1814, éasou-se com Ana Bechmld. '.

Em 1860, Sebastião Emmendoerier, em�gra
para o Brasil. Deixa a sua terra natal _gQl com'paM
nhia de sua esposa e seus três filhos: Guilllerme,
(om 8 nos de idade; Antônio, çom 5 anos, e Ctis
tina, c(\m 2 anos. A data da partida é 3 de ju'hho .

A viagem de Antuérpia ao Brasil é feita nó velei';
,

1'0 "Cesar" . Levaram na viagem 96 dias. Ache;'
gada fl(\ porto de Itajaí, deve se ter dado em 7
de �etembl'o de 1860.

Guilherme Emmendoerfer
A iamilia passou a residir na "Colônia Brus

que". Fm 27 de março de 1864, morreu Seba�ti�
ão, vitimado pelo galho de uma árvor�. Seu iÚÚO,
Gllüherme, teve de aswmir a direção, das d�n n�
badas e das plantações e, em doze de maio de
1881, (asou�se em Brusque com 'luzia ScharL
Nasceram-lhe 9 filhos: José; Jacó, Seliastifló e� 1-�e
gll1a falecidos em tenra idade, Floriano, João,' E
llsa, Cristina e Adolfo.

.

Em 1900, transferiram-se para Gaspar e em
1910 para Jaragl1á. Jacó, que havia peunancc.do
em Ga�par, seguiu-os para Jaraguá, em outubro
de '1917..
110s filhos de José Emmendoerfer são: Rodólío
mud!), Frederico (Fritz) e Lucila; 2)Os filhos de

0,_0' '-J'<lCÓ siio: Edmundo, Ervino (Pe. Bernardo), Äu-<
gusta, Osvaldo (falecido), Leonida, Victor ,ßer-'
nar�es e Amando.; 3)Os' filhos de FlOl'iaiW Hão:
A!VIDO, Artur, Afonso, Rob�rto Harry, Alfredo
e Otlmar.; 4) Os filhos de João são: Lauro Jacó
AUreffo, Guilherme Humberto, (Willi) e c'ecma,
5,Os íilhos de Elisa são: Hu2'o, Artur, Conrado e'
c'r-ela; 610 único filho de Cristina é Rainwald .•

7;0, filhos de Adolfo são: Heinz, Raimundo, Nor�
terta (adotivo), S�ela MariIu (enteada), Gilbei'll)
(enleado). Paulo Roberto, Antônip Eduardo e
Maria Lúcia, (continúa pa próxima' edi(Jo).

'

I,

COMBUS1ÍVEIS SOBEM E GASOLINA CUS-rA"
Cr$ 2 580

.. � POUPANÇA
G'RM,OG BESCEMPR!:GOS

A poupança qu� constrói.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Solidão e Tristeza!
. -"Os Herdeiros da Duquesa"
62 VITORIO E ADEUA CAMPREGHER

Ele é filho do "nono" Ernesto Campregher,
itallano, casado com D. Tereza, residentes em Rio
dos Cedros. São filhos 'do Ernesto, ligados à ter
ra dos "duques", os irmãos do Vitório: Augusto,
casado com Catína Dallabrida; Adélia, ossada
com Q Remidio Vícenzí: Germano, casado com a

Dona Júlia e Teodoro, c, sado com a
Olívta Pedri .. O Vitório nasceu em Nereu Ramos,
aos 04.11.1904. Já em 1922 veio aqui ver as ter

ras, junto com seu pai � irmãos. Casou com D. A
dél1a Ropelatto

-

e se estabeleceu definitivamente

aqui em Santa Luzia. Este casal teve os seguintes
filhos; Alida, falecida; Ernesto, casado com Maria
Bridaroll1; Laudelino (falecido), casado com Cla
ra Nlcollnl; Anésto (falecido), casado com Clau
dlna Norller; Maria, casada com o Vitor; Nilo,
casado com a Célia Pianez; Waldemar, casado
com Anflda Moreira; Leônídas, casado com Otí
lia BrldarolB; Thereza, casada com Altino Morei.
ra; Anita, casada com Afonso Hoffmann; José,
casado com Amazilda Demarchi; Artur, casado
com Uze Schütz; Alcides, casado com 'Sofía Wal
ter; Eucl1des; Luiz, casado com Terezinha Schütz
e Alair, casado com Cícy, Todos eles amigos de
todos e sempre alegres e trabalhadores destemi
dos.

O Sr. Vltório, além de se dedicar à lavoura
e à extração da madeíra foi um "carniceiro" pro
fissional do Waldemar Gumz e sempre presente
nas Iamílías que precisassem deste serviço .. Era o

churrasqueador das festas. Ele. está ainda no melo
de nós, enquanto que D. Adél1a faleceu no día
17.01.1970. (Próximo capitulo: "Gíocondo e Ma
ria Prettí Pedri) .

• FRIGORíFICO G U M Z S. A.

ANO 40
1945

.

1985
PRODUZINDO'ALIMENTOS COM çy�LIDADE. E
HIGIENE, COM INSPEÇAO. F$DE�L SOB Nº825
FRIGORIFICO-SUPERMERCADO-FABRICA RAÇOES

ao homem

do campo
confortos já
usufruídos

pelo homem

urbano"

Carta dos Catarinenses
•

As linhas econ0",-,i:",:; custam 50% do preço
das convencionais.
Mediante avaliação técnica da geografia do
terreno, numere de consumidores e carga
de energia, a ERUSC tem construido obras
que contribuem para o cumprimento da
Carta dos Catarinense s.

ERUSC
E�ficaçãoRural de SantaCatarina

G.ibinete do Vice-Governador

.�
eOvi'1J11NO ESFERIDIÁO AMINiVlC '-GR FONTANA· ANO 3

Tanta
_. o ser humano é gre- tresloucado-
gário por natureza, isto é, _ Mas você fala de uma

não pode viver só e quan- maneira tão convincente
do .

se vê na contingência que me leva a pensar que
de optar, voluntanamen- está passando por isso, ou
te ou Iorcedaruente, pela acaso algum amigo inti
solidão e consequentemen- mo lhe confidenciou essa

te tristeza, dificilmente experiência tão aflitiva?
suporta essa situação. _ Não, ninguém me con

_ E a propósito o amigo fidenciou, mas você acer

já passou por uma expe- tau em cheio pois há mui

riência dessas e que teve to tempo a solidão e a tris
a sua devída participação, teza vêm sendo minhas
ou aconteceu contra sua companheiras de todos os

vontade e como decorrên- dias, de todas as horas.
cia de um imprevisto cual- _ Mas qual é o prcb.e.
quer?

.

ma, afinal você é um ho
_ Até aqui não experi- mem muito bem suced do
menteí um transe desses, na vida e para chegar à

mas tenho receio de que eE,Ee estado
.

r12 espírito
um dia me aconteça com assim tão depres sivo tem

a chegada da velhice ou .rue existir um motivo e

perda de parentes, de ami- muito sério.

gos e conhecios muito es- _ E de fato existe, é um

tímados. � sentimento de euipa que
_ Procure evitar sempre, mé acompanha diuturna

por 'todos os meios, uma mente causando-me enor

situação assim, pois ela me tristeza e que me le
machuca demais, transtor. va ao isolamento, à com
na tanto que pode levar pleta solidão e l{UQSe lou

qualquer cidadão a prati- cura.

car um gesto grandemente _ Talvez esse sentimen-

I :..
.

to -não seja assím de tan
ta culpabilidade quanto
você imagma e pode até
estar exagerando, e quem
sabe se não esta necessí
tando de um tratamento
médico especíal.zudot

.

- Não, o sentimento e

xiste e
- é motivado pelo.

fato de não ter me .cesa
elo com' uma moça de mi
nha cidade. "honesta. de
boa família, cheia de pren
das e. que me queria muí
to e fez tudo para casar
comigo e eu a rejeitei.
!-- Mas certamente ela .

esta. casada,· tem seu nla;-·
rido filhos, enfim uma Ia
rnília bem constituída, e

não é de duvidar que te
nha feito um casamento
melhor elo erue se tivesse:
casado com você. Logo ..
-- Ela não casou. Suíci
dou-se. e vem daí este'
meu sentimento de culpa
que já me levou ao de
sespêro e à esta .sítuação
de tanta solidão e triste
za. sentímento que sem
dúvida . me acompanhará
até a sepultura.

;osé Castuho Pinto

_-

a:BESC .�
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. Fundado em 10 maio 1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eug'nio Victor Scbmöckel - Jorn.Prof.ORT-SC
09 1'29 e Diretor de Empresa Jornalístíca n9 20. Mem- .

bro efetivo do Inst, Histórico e Geográfico de Santa Ca
tàrinà. Redator:FJivio José Brugnago • ORT-SC ug 214/
84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves _ ORT-SC Ii9
219/ 84. Redação Administração e Publicidade:. Rua

.
Co

ronel Procópio Gomes de Oliveira, n9 290 '_ CX.Pos
tal, 19 - Fone 72-0091 _ 89.250-Jaraguá do, Sul�SC

.

IIilpresso em Gráfica Própria
Assinatura para Iaragu' do Sul Cr$ 30.000.
Outtas 'cidades Cr$ 40.000
Número Avulso .........•......•••..• Cr$ 800
N(tmero Atrasado ..........•......••. Cr$ i.ooó
Representantes. credenciados: Pereira de Souza &Cia,

Ltda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro,

paI Propaganda Representações Ltda.
.

,Este Jornal é associado a ADJORIISC e ABRA.IORI.

Relojoaria. AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes.

jóias, relógios, vlolôes;. troféus;
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas :

Funilaria Jaraguá ltda.
Caihas para todas· as 'finalidades

Agora também aquecedores. a

, energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72�0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASTÉR fica na Ma}.Oeodoro, 364-Fone 72-1267

A moda certa em roupas e calçados =estâ na

CINDERELA. Vista-se bem com a
.

moda Ver ã o da

-CINDERELA

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

TERRAPLENAGEM VARGAS

Serviços de terraplenagem e· aterros

. TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nosl

Re. JoinvWe, 1.016 - Telefone 72-1101

o L OS S
Fotografias _ equipamentos de cine

.

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 Fone 72·0181

-CORREIO DO POVO.

CONFIRA· À, -H,íSTO'RIA .. '. Barão de Itapocu

.•.•HA 40 ANOS conhecida artista Carmem MIranda .

•••HA 20 ANOS'

A familia Lenzt e o saudoso esposo
de Esthéría Lenzt .Príedrích comunica- i

vam o seu falecimento, depois de lou-;
. ga e penosa eníermídade, apresentan-'
do agradecimentos aos drs. Waldeml-'
ro Mazurechen e Fernando Spring-
mann, às irmãs do Hospítal S80 José..
à

'.

Diretoria da Comunidade 1Jvangéli
ca Lutherana e da Escola Particular
Jaraguá, inclusive proíessores, Díreto
res e alunos dos Bstabelecímentos,

. bem como ao Vigário Pe. Francisco e

aos oradores dr. Murillo B. de Azeve
do e Bel. Eugênio V. Scnmõckel, por
suas palavras consoladoras, à beira da
sepultura. Educadora de tncontestäve,
is méritos deixou uma vasto na área
do ensino da cidade. A Cämara de Ve.
readores, em reconhecímento ao seu
trabalho, denominou a rua lateral da
Comunidade Evangélica com o seu n{r-"
me, que antes pertencera a José Boni
fácio.

_ A politica andava acesa e a im
prensa dizia: "Cerca de 25 partidos, ou
melhor, empresários de partídos estão
cavando a vida no Brasil parecendo
cogumelos em pau pobre. Dissemos ca

vando a vida, porque, dentro em breve,
quando tiverem que apresentar os 10.
.. mil eleitores para registro, a maíoría
desaparecerá por falta de adeptos. Pu
reee que bem poucos conseguirão so ..

brevíver podendo citar {) Partído Soci
al Democrático, União Democrática
Nacional, Partido Republicano Brasí
ielro, Partido Trabalhista Brasileiro,
Partido Comunista e Partido Agrário.
Quem lê estas linhas tem cl nítida im
pressão de que estamos no ano de 19
85. E não estamos?
_ Rendiam-se todas as tropas japone
sas que lutavam fora do território me

tropolitano, ou seja, as que lutavam na

Manchúria contra os russos, na China
, contra os chineses e nas diversas ilhas
contra ingleses ·e americanos. No dia
31 de agosto, na baia 'próxima a Tó
quio; a bordo de um encouraçado ame
ricano era assinado o termo de rendi
ção. Dava-se a ocupação do Japão pelas
tropas aliadas, retirando-se dos locais
as .Iorças. amarelas.

...HÁ 10 ANOS

_ O Ensino Superior de Jaraguá do
Sul tornava-se grata realidade. Dentro
das comemorações alusivas à Semana
da Pátria, constava para o dia 6 de
setembro de 1975 no Centro Social do
SESI, à rua Walter' Marquardt, a assi
natura de convênio entre a direção do
Fundação Educacional Regtonal Jara
guaense - FERI - órgão mantenedor da
Faculdade de Estudos Sociais. autort-

. zada a funcionar pelo Decreto Presí,
dencial n? 75.690. Na oportunidade se

riam apresentados os proíessores já
contratados.
_ O Prefeito Municipal :Eugênio Stre
be, pelo Decreto n" 337/75, nomeava o

sr. dr. Haroldo Schulz para, sem ônus
aos cofres públicos munícípaís. exer

cer o cargo de Secretário do Conselho
Municipal de Engenharia Santtáría .

_ Faziam, ainda. parte do Conselho
Municipal de 'Engenharia Sanitária:
o Eng9 Mário Therezo Lopes, Eng'?
Wolney João Buzzi, WaldIr Rublnl,
dr. Pedro Egberto Antelo Lopez e o

Vereador .José Alberto Klitzke.
_ As causas dessas nomeações tinha
por origem o aumento da taxa d'água
em torno de 41%, gerando muitos co

mentários, que acabaram determínan
do a- formação do Conselho 'de Enge
nharia Sanitária órgão' superior do SA
MAE da cidade, o que não vínha acon

teéendo, em virtude do Conselho não
ter sido constituído, de acordo com a

lei,
.

provocando debates nas Câmara
Municipal e Associacão Comercial.

...HA30 ANOS

:'
-

-

Sob a presidência do Vereador Má
rio Nícolíní reunia-se a Cêmara Muni
cipal e o Ver; Augusto Sylvío Pro
döhl, apresentava voto de congratu
Iações com o sr. Prefeito Artur Mül
ler e Comissão Organizadora dos fes
tejos do "Dia do Colono" pelo êxito
dos mesmos festejos, muíto especíal,
mente da exposição realizada.
- O Itajara Tênis Clube íníclava as
obras de sua. sede urbana, sede social
e dependências esportivas. Mas conta
va, desde Jogo, com uma aprazível se
de

.

campestre, sita à Estrada Ribeirão
. Grande das Pedras, em Rio da Luz, a
maís ou menos 12 km da cídade.: Mes
mo provísôríamente .recebta vtsítas de
familiares para seus recreios, em meio
a um eucaliptal, visão panorâmica da
região, . cortado por um sinuoso rio e

uma queda de água com 26 metros, o

ferecendo segurança para os/Iianhístas.
Quem da época ainda está vivo, sabe di
zer o quanto era aconchegante o local
qué,:·ç�nfudo., "não 'çhegou a alcançar

-

o sucesso. esperado. Assim como da se

de social,' hoje convertída numa em

'presa comercial, em mãos de um grupo
muito reduzido.

.

_
. Nos Estados Unidos, onde, resídía

há muitos anos, falecia aos 42 anos de
Idade, vítima de ataque cardíaco, a

Dístribuidora 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 Rio Cêrro _ Jaraguá do Sul -SC.

------

Casa
Lida.

doI\gropecuária
..

Lavrador

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



\ .

, Jaraguá, do, Sul _ Semana de 31.08 a 06.09' de 1985. PÁGINA 10-',CORREIO DO PO'VO, >
-

Pedidos benefíeios a

. ex-combatentes
o deputado Álvaro Correia, "apresentou dia 21,

requerimento endereçado ao Ministro do Exército; Ge
neral Leónidas Pires Gonçalves, pedindo prövídêncías

,

para qUE seja modificado o artigo 89 do decreto 83.527,
de maio 'de 1979, que regulamentou a lei que dispõe
sobre a concessão, de pensão especial aos ex-comba
tentes. Segundo o parlamentar, 'tal providência vísa
corrigir injustiça contra a classe dos ex-combatentes
catarínenses que participaram da II Guerra Mundial, os

quais estão impedidos de receber os benefícios de au

xílio especial concedido pelo Governo do Estado, cor-
respondente 3. 414 mil cruzeíros mensais. Tal benefício

,

segundo o deputado, foi concedido tendo. em vísta que
.

a maioria dos 300 ex-pracinhas ainda sobreviventes r.

no Estado vivem em precária situação, passando por "

sérias dificuldades financeiras.
'

A proposta do deputado Álvaro mereceu apoio
'

do lider do PFL, Bulcão Vianna, que afirmou a aprova
ção do, projeto-de-lei. de sua autoría, na Comissão de ,

Justiça, que prevê uma pensão para as viúvas de ex- ;

combatentes, tendo em vista que estas não são ampa-
:.

radas por lei.

ESCREVE O LEITOR

Dr. Abelardo F. Montene
gro - Fortaleza - CE: "Por
seu íntermédío, congratu
lo-me com o, povo [ara
guaense pelo transcurso,
no dia 25 do mês (julho)
p.p., do 109<? aniversário
de fundação de Jaragué
do Sul. A edição comemo
rativa está muito boa. O
clichê da 1 a página dá u

ma idéia do que-seja a ci
dade atual. Receba os
meus parabéns, extensivos
a todos os que fnzem "Cor
reio do Povo". Cordial
mente - ass- Abelardo F.
Montenegro - Professor
Emérito da Unrversídade
Federal do Ceará. PS.:
Lembre-me ao, sr. Eggon
'João da Silva".

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

,Prefira sempre "Vinagre Brandenburg" .

Rua Jcínvílle, n? 1.255 - Fone 72-0239

Jaraguá do Sul _ SC.

AUXILIO A EX-COMBA
TENTES

SPEZIA -& C·IA. lTOA.O Governador do Estado,
Esperidião Amin Helou
Filho, assinou o decreto
nl? �26.721, já publícadc no
Diário Oficial, conceden
do auxílio especial ao sr.
Adalberto Roland Müller,
desta cidade, ex-Comba
tente da. Segunda Guerra
Mundial.

Descontos especlals em toda linha de
jóias e presentes na

JOALHERIA ".A PÉROLA"
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeíras para construção e serviços de trator ,

com profissionais altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 772 _ Jataguá Es
querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC"

Fone:-72-1823Rua Reinoldo Rau 289

Jaraguá do Sul-.

L a' n ç a m e n t o

More bem, more no Jerdím Ana Paula)
Lotes com infra-estrutura completa, prontos para construir o seu lato

Localização prívílegíada no NOVO Jaragua Es querdo, agora com a pavimentação
facilitando o acesso e valorizando o seu investi mento.

APROVEITE AS eONDIçÖES ESPECIAIS DE LANÇAMENTO.

Informações e Vendas com a garantia e seguran ça de

Empreendímeníos Imcbílíérícs Marcallo
Av. Mal. Deodoro, �11 i9 _ Fone 72-1136 - CRECI_ 093 _ llQ REGIÃO:

,.
,

UM, DOIS••• UM, DOIS... ,COMPRE JÁ,
g PAGUE DEPOIS!
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JARAGuA SEDIA O ESTADUAL

DE B.ICICROSS
Com a promoção da DMEI

Hermes Macedo, Jaraguä do Sul

sediá neste sábado, dia 31, a se

gunda etapa do Campeonato Ca

tarinense de Bicicross na p.sta
a Rua Walter Marquardt de

fronte o Sesi. O certame come

ça às 13h30' e dele participarão
.

pilotos de Crícíúma, Rio do SuL

'Lages, Jaraguá do 3uL Jo.nvil
le. Urussanga, São" José, Floria

nópolís e de outros municíp.os,
Jaraguá . estará representado pe ..

la boa equípe do Corínthians,
que certamente colocará pilotos
na seleção cetarínense de bící
cross que nos dias 9 e 10 de no

vembro, participará do 3<:> Cam

peonato Brasileiro de Bicicross,
em Contagem, Minas Cerais. Os

campeões de cada categona te

rão também vaga assegurada
para aß finais da 4\1 Copa Bra-'
sil de Caloícross, a ser realizada
nos dias 5 e 6 de outubro, em

Novo Hamburgo-RS. E além da

etapa de hoje, em 'laragua, duas
outras' ainda acontecerão, nos

días 7 e 21 de setembro, na Ca-

pital. . .

ARWEG E URBANO .NO ESTA
DUAL DE. FUTSAL
A primeira fase, do Campeo

nato-Bstadual de Futebol de Sa
lão inicia-se hoje, em todo o

Estado. As representantes de Ja

raguá do Sul integram a Chave
B e jogarão aqui e em Joinville.
No ginásio da Arweg, é! Arweg
(juvenil) enfrenta ,is 19 horas
a Aceriza e, às 20h30. Arweg x

Rígesa serão adversárias. na ca

tegoria adulto, .Em Joinvj'l1e,
a Urbano joga às 19 e as 20h30
contra a Embraco, :.10 juvenil e

no adulto. E no dia 7.de setem
bro, próximo sábad'), üS mesmas

equipes voltam a .�e defrontar
desta feita em Gmolnhas (Ar
weg) e em Jaraguá do Sul (Ur
bano). este, no Ginásio de Es
portes Artur Müller.
KOHLBACH MAN.TEM , LIDE
RANÇA'NO' AUTOMOBILISMO'
Apesar do qtÚnto lugar de

Orlando "Padilha" de Souza, na'
categoria ·1.600cc e do segundo.
lugar de Sávio Azevedo, na 5.
mil cmndradas (força livre), ob
tidos domülgo em São Bento do
Sul, durante a sexta etapa do

. Campeonato Catarine'ns� de Au
tomolnHismo.-Divisão 1. a- Kohl
hach de Jaraguá do <:::lll mantem
�se na dianteira em termos de
classificação. Sávio lidera a su
a categoria, �om 93 pontos, ao

passo que Orlando ti.'IO 82 pon
tos. A definição, do campeonato
acoJll.tecerá nas quatro etapas
restantes.,: 22/9-Canoinhas; 13/10
Santa' Cecília; 17/11-5.'10 Carlos
e 08/12-Mafra. E para o dia 15
de setembro,

.

está confirmada
a participaÇão' da Kohlbach,- no
Tammã. no Campeonato Brasi-.
leiTO de Stock-Cars. "

'

IV OUSEJA ACONTECERÁ NO
MnS DE OUTUBRO

J

Com a participação de 2J em

presas, o Çonselho Desportivo
Sesiano vai realizar de 04 a 18'
de outubro, ,a IV Olimpíada Se-'
siana Jaraguaertse (O!iseja), em

ESPORTES Flóvlo José

disputa de 24 modalidades. que,
envolverão '1.935 atletas, As em

presas participantes são: Ind,
J:\.e:linidas, Fruet, Argí, Helga-
Mar. Gráfica. Marearte LéW
mar, Lulímar. Malwee: Weg A

cíonamentos, Menegotti, 'Weg
Máq",',nac Eletromotores: Weg,
Jaraguá Fabril, Frigumz Mari
sol, Seara, Corpo de Bombeiror
Celesc, Indumak, Neves Cone
za e Lombardi. O Congresso
Técnico está ,marcad') pi.Hé1 16'

de setembro, no Sesí. para as

modalidades "de atletismo. bas
quete, bocha, ,bolão : 6 (' 23 cm.

handebol. 'volibol, tênis de mesa,

tiro ao alvo, ciclismo. futebol

de salão. futebol suíço livre e
. veterano. sinuca,' tênis de cam

po, xadrez e vanerão. . ,

VARZEANO: SIlMIFINAL CO

MEÇA COM SURPRESAS'
A fase' semifinal do 39 Cam

peonato Municipal de Futebol
Varzeano, ..começo'} domingo
com algumas surpresas quanto
a resultados. A primeira rodada
das Chaves 'Branca é Rosa a

conteceu no . Estádío Max Wi

lhelm (Baependi), cujos resulta
dos foram: Canarinho 2 x 1 Rio

Molha, Bangú O .x 2· Arsepum,
Vila Lenzi 2 x O Cohab, Figuei
rense O x 1 Nova Aliança. Co
lumbia O x O Santa.' Luzia' e In

dependente 2 x O Ploresta. A

segunda rodada marca para a

manhã, 19 de setembro. as par
tidas envolvendo lUa Molha' x
Bangú, Arsepum x Vila Lenzi.
Cohab ]C Canarinho, Nova Ali

ança x' Coíumoia, Santa Luzia
x Indep�ndente e [:;loresta x, Fi

gueírense, no Estádio do João
Pessoa.

Futebol de Salãe dos Comerciá
rios de Jaraguá do SuL Jogarão
naquele día zonta x Sup. Lenzt .e
Breithaupt "B" x Hermác.a "PI..'

e, no dia 05, Comerciai Jaraguä
x Hermác.a "B' e Brenhaupr

,

"A" 'x Narloch. II A delegação
de Jaraguá do SUl, em Brusque,

. durante os 25?s' JASe, íicai ii

hospedada no Cemro Comunitá

rio Santa .Tereztnha, que neu

próximo a pista de atíetísmo e

des locais onde serão díspu.a
dás as modalidades de hanebol

e bolão. / / Será na .sexta-telra ..

dia 6, na Acaraí, o cncerramen

to' do Campeonato Municipal de
Bocha, da DME. Na oportunrda
de haverá uma confraterniza

ção. II O Misto do Jec venceu

segunda-feira, em Guaramirim.
ao Selecionado Local, por 1 a O.

.nícío]. 11 de Novembro, Bescar,
AABB, Itaú, Botuca,' Estreia,

. Campinense, Fanfarra, Fatrimó
nío. Linha Telegráfica, Massa
randubatur. Erich Rode e Coope
tiva. Os jogos são realizados à"
quartas e sábados, �)or outro la
do. no día 23, começou um cur

so de judô, sob d responsab.lt.
dade do professor Icracir ('2
Jo.nvílle. O curso é m.n.stra.,o
às segunda!', sextas (� sábador ,

no ginásio, de esportes c as ins
cr.cões estão aberta" Pd f:.e('e (:1
CMF. com b professor Valair
Mohr.

SEGUNDONA ENCERRA RE

TURNO' NESTE DOMINGO, '

A nona' e última rodada de'

Campeonato da
.

2,·1 Divisão de
Amadores "'Troféu Ademar Fre
derico Duwe", da Liga Jaragua
ense de. Futebol .d8'ler:'t aconte·
Cer neste domingo. Os jogos, se- .

rão os .seguintes: Aliança x A

vaí, Guarani x Ponte Preta, XV

de ,N0fvémbro X· Glêm;.o Gari
baldi, Vitória x Malvice e Alvo
rada x·Cruz de Mal.ta. Domingo,

'

dia 25, os resultados da rod�da,
foram Ponte Preta 2 x 3 Avaí,
Cruz de Málta 2 x 2 XV de No

vembro, Guarani 1 x 1 Vitóna.

Aliança 2 :k 4 Alvorada e Mal-
.

vice 1 x 1 Grêmio Garibaldi.
Três. outras partIdas estao pen
dentes: Alvorada .x Malvice
(será dia. Oe)" Vil'fid x Alvo
rada e Grêmío Garibaldi x Gúa
rani,

O ESPORTE COMO ELE ,É:
A seleção DME/Koerich de han
deboÍl feminino. realizou amis

tosos no final-de-semana passa

do, em Ituporanga, \Tencendo-os
por 30 x 23- e 211 x'll. Nó dia 21

próximo, , ern: Jaragu<Í, estas duas

equipes e uma terceira. ·'part1ci.
parão' de uni triangtilar, prepa
rando-se para os JASe. /I Come
ça

.

dia 02, o 3" Campeon�to de

CERTAME DE VOLIBOL CON

TINUA NA AABB
A Liga Regional de Volibol e

Basquetebol da conttriuídade nes

te flnal-de-semana, ao 19 Campe
onato Regional de Vollbol A,

dulto, com sete partidas. no Gi

násio de Esportes Horst Verch,
da AABB. Esta tarde. d partir das

14h, jogarão Marcatto x AABB.
e Clube das 'Doze x Kí-Kaska (fe"

. miníno) ..Armalwee )c Kí-Kaska e

AGV x Kohlbach-Dlvlf (mascu
lino); domingo. Bh - Menegotti
x AGV e Armalwee y Arweg
(feminino). Kohlbach x Pomero-

.

de (masculino). No sabado :

pas
sado. dia 24, jogaram Armalwee

.2 x 3 Ki-Kaska, Arweg O x, 3 A

GV e Menegotti o x 3 AA�B
(feminino), e, i'\inda, AGV 3 x O

'

Arweg, no naipe masculino. O

,'certame vem é,\contecendo com

bom nível' �écnicb .� disciplinar.

JUDO E VOLIBOL PARTICIPA
RAM 1)0 ESTADUAL
,A Federação Cat:Hinense' de

Judô, realizou em
.
CUlitibanos

no final da semana passada, a

fase final. do Campeonato Esta
dua.l de Judô Infanw-Juvenil A
e B. À equipe do Baependi. de

Jaraguá do Sul, patrocinada pela
"Kohlbach, teve destacada parti-.

cipaçao, obtendo o 'W lugar no

Infanto-Juvenil "A" e o vice

campeOnato no Infanto Juvenil
"B". Por outro lado, outra equi
pe patrocinada pela Kohlbach,
de volibol, participou d� 22 a 25.
em Rio do Sul. do Estadual de
Volibol Juvenil Masculino. A

pésar de não ter s�, da:::siÍicado, "

a repres,entante jél.raguaense
cumpriu bem à missão, como de
butante no· campeonato, adqui
ríndo experiência !Jawas parti
cipações futuras.

MASSAR,ANDUBA INCENTIVA
O FUTSAL E O JUDO
A CME de Massaranciuba in!-',

<;iou Ó 39 Campeonaw Munici
pal de F\,l.tebol de Salão e um

"
Curso de Judô. A rodada inaugu
ra1 do futebol' de salão aconte

·ceu sábado, dia 24, c do certa
me

'

partiCipam as equipes do

Pin2uim (campeã do
.

rorneio 1-

JARAGUÁ SEDIARA ESTADU
AL DE fUNDO E l\iltJIO Fl:hJBO
No próximo dom.nvo '

d.a G3
de setembro. na pís c;" do C.uJA:
Atlético Baependl. ,1 Fedez ação
Catarinense de Atletismo irá
promover a segunda etapa do·
Campeonato Estadual de Fundo
e Meio Fundo (de I.S(IOm aci
ma), com a participação de aUB- ,

'tas de todos QS Municípios que
praticam a modalidade. E de 12
a' 15 de setembro. il barreirísta
Cornélia Holz.nger, represen- J

tando o 'Brasil, toma parte no

Campeonato Sulemerlcano de
Atletismo. em Santia�(' Chile e,
de 22 a 23 do mesmo mês. com-

. petirá na Copa das -América�"
em Porto Rico. Esta competição
é eliminatóría para a Copa go
Mundo de Atletismo ;" ter lugar
em Ganberra. na Aus.rália. rios
dias 05 e 06 de outubro.

QUEBRA DO GUIDÃO TIRA
EWALD DO PÁREO: CICLISMO

Em sua segunda 3dição. reali
zou-se sábado a Volta Ciclistica
do Norte, Prova Pol.leia Militar
150 q.nos, com a parti.cipação de
47· ciclistas, que percorreram os

187 qui�ômetros do 'percursoi
.

entre seis municípios ':ia, região.
A largada aconteceu ('ffi Guara
mirim,' às 10 horas ,�, ao finalj
conheceucse o canipe:í.o. qUê foi
o uruguaio Pedro Medina, da
Schlösser, de Brusque. O jara
guaense Sílvio Robe!'bJ. Ewald,
que compête pela Tigre. l'l,ão
concluiu (> trajeto. me l;derava
a competição até a .2tapa de São
Bento, com mais de dois minu
tos de vantagem sobre o segun
do colocado. porém, na descida
da serra, quebrou o guidão ela
sua bici. postando-se no chão,
proporcionando esco!'lil';'ões que,
não lhe permitiram continuar.
Apesar de tudo. SilvÍ'lilo conse

guiu um troféu e cinco meda-
.
lhas.

LIGA.DEFINE PRIMElRONÀ NA
TERÇA-FEIRA'

·0 Presidente da UF. Walde
mar Vieirai marcou assembléia
para terça-feira, dlq O=� de se

tembro, na sede da Ligó.. às 20
horas, para tratar sobre o regu
lamento e tabela do Campeona
to da 1 \I Divisão de Amadores e

assuntos gerais. Os clubes con

vocados são: Baependi, Cruz de
Malta,' Botafogo, Arwq�. Cru
zeíro; Acaraí, Estrella, Juventus,
João Pessoa e Seleto EC. �.
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As Anotacões de Hávio José
I

*�* DE PRIMEIRA; O Partido da Frente Libera];
.

em

Jaraguei do Sul, pretende decolar para altos vôos den

tro da rota politica local. Isto, pelo menos, é o que se

depreende dos nomes dos membros da Comissão Exe
cutiva Provisória, cuja nomínata a coluna' conseguiu
filtrar, em primeira mão. Ei-la: Décio Píazera, Ge,ral
do Werninghaus, Waldir Rubíní, Sérgio Kuchenbecker,
Jussara Vicente Bóries, Osmar Gmciola, Luiz Luchíní
Filho, Wemer Schuster, Nivaldo José lehmkuhl, He
ínz Gerhaní Mayer e Gilberto Cassulí, Sem dúvídas.:
nomE'S da' pesada,'.

.

••• Pelas informações, não existe data para a instala

ção oficial do PFL em Jaraguá, porém, sabe-se que a

meta seguinte é partir para as filiações, onde se pre
tende atingir, principalmente, o operariado e a juven-

.

tude, facções esquecidas pelo PMDB e pelo PDS. A pro
CUEa

.

e a receptividade à nova sigla partidária vem im
pressionando os . organízadores. E o que dizem ..

••• A convite do Diretório do PDS de Jaraguá do Sul,
prefeitos, vice, presidentes de partido e de Câmaras
de vereadores ligados à sigla, vão se- reunir no dia 6,
às 19h30, no Baependí, Na pauta, um contacto maís á

miude com as lideranças mícrorreglonaís e uma aná
lise 'sobre o momento politico e com relação ao apoio
à candldaturas, nas eleições de 86. Novidades a vista!

•••
- Se depender dos. vereadores Errol Kretzel, Arnol

do Schulz, José Gilberto Menel e Orival Vegini, os

deputados Iederais Artenir Werner, Nélson Morro,
Luiz Hennque e Renato Vianna terão bons cabos elei
tores em ö6. Os edis foram hóspedes dos deputados em

Brasília, durante o Congresso de Vereadores, e reter
naram tecendo loas pelas excelentes mordomias reee

bidas.
••• Tem transitado com regular frequência em Gua
ramírím, o suplente de deputado e presidente do PM
DB de Joinville, Celso Pereira. Natural de Guarami
.rím, Celso tem prestigiado solenidades e mantídos
contactos com correlegionários. Na certa está armando

esquE'milS para concorrer no próximo ano e se. o PMDB·
de Jaragua não agir logo, pode acabar perdendo o a

poio.,
c>

••• O gerente Bruno BehUng, da agência local do
Bradesco, anunciando para setembro a instalação, eni
Jaraguá do· f:sêul, dö Bradesco Instantâneo, sistem:t que
interligará n agência à matriz, em São Paulo, atrilvés
da CCijop'.üação. O sistema facilitará em muito a vida .

do cliente do banco, segundo Bruno, que está e1ó'>f1co
pela 'ÜIOVdÇÕO que o Bradesco implantará na sua t<'na
natal.

.

••• Di.retores da Associação Comercial e Industrjal
de Jaraguá cio Sul, durante a posse dá diretoria da
Faclsc, quInta-feira à noite, na Capital, tiveram uma
conversa "ao pé d.o ouvido" com o governador Amin,
quando reivindicaram o asfaltamento da rodovIa Ja
raguá/Pomerode, obra reclamada com muita frequên
cia e que. GJ empresários consideram aspiração prio-
ritária. .

.

••• O problema existente quando de grandes enxuIlä
das, nas lIDPdiações da Praça Paul H�iTris, nd Mare
chal Deodow. está sendo solucionado. A' Prefeitura
iniciou 6 trabalhos de implantação de 530 tubos de me-

'

tro, que c. travessa toda a rua Leopoldo Mahnke, até o

Rio Jaraguf.Í, Dum investimento que atingirá, pelos cál-
culos iniciais, Cr$ 200 milhões. .

.

••• O Preteito. Municipal Durvál Vasel está partiCi
pando 'desdt' onte�, sexta-feira, em Araran�uá, do
Encontro Estadu'al de -Prefeitos do PMDB. Uma temá
tica varjada será desenvolvida até o meio dia de 'hoje;
como a constituinte, reforma tributária, momento PQ
liico, saúde e previdência, obras e saneameilto, habi
tação, infra-estrutura urbana, agricultura e abasteCi-
mento.

.

BALAS E CAFf: S ASS E
.

O PRAZER DE FAZER

BEM FEITO

PROVE!
.

Nova' indústria
massarandubense gnnhou

.

impulso. Pelas Informa-
côes fornecídas ao

.

"C��r .

reio' do Povo", existe ill
teresse . dos diretores di

Dípíl em -trausferir a ma

triz de Curítíha para :1'.1'18-.

saranduba, : da ía a .privi,
legiada Iocalízação.
Por outro lado, serei ::

naugurado domingo, d.e,
8,. às 10h30min, a P')Oc0
"João Eccel", em concreto

armado, que o rnunicípío,
em convênio com {i. S(,C' :(�

taria dosTransportes e .()- .

bras construiu sobre ° rio

Campinas, na Estrada j\f
BA-070; na localidade do

Braço-Camplnas. A ohra
.

veio beneflcíar não sn

n ente a localidade. ma,

também, toda a re� 'ão
de Benjamin Constant,
importante no contexto e

conômico massarenduben
se..

A denomín.rção ll.êl pon
te é uma homenagem Cl

um dos grandes p.odut»-
.

C.O·
.

neursOres de arroz . d J mun.-.i-"
pio e fundador do eng«
nho de 'oerwhciamento
Eccel & Martini.

instala-si am MIS88randuba"
Foi inaugurada no úl

timo domingo, em Massa
randuba,

.

maís uma íadús
tria, vindo, de encontro a

política da atual admínís
tração munícípat, que é de
trazer o maior nÚJI1�ro .

possível de indústrias pa-
"

ra. o município, pura ab .
sorver a mão -de-obra dis
ponivel. Indústria QUími
ca Dípíl Ltda é a nova

empresa, local.zada na á
rea

. industríar, às mar-

gens da SC�413, que pro
duzirá imunizantes para
madeirá, produtos. de Ihn
l?8za e revenda de produ
tos para lavoura, abcmdo
oportunidades par-r dez
110VOS empregos,

A empresa é gei'�ncia
da. pelos sennores A'ber
to Correa e Innen Flck.
Segundo o prefeito Z,. ·fe
rino Kuklinski, '�St3 j.\ é
a quarta índústrta insta
lada no seu munlcipto, na
sua admínístração. o que
(.I tem deixado satisferto.

·
haja vista que novos em-

·

pregos foram criado" <:

lém do que a eccnomta

seMANA DA PÁTRIA ABRE DOMINGO

A Semana da Pátria em Jara-guá do Sul terá
programação praticamente 'tdêntíca a de anos

anteriores, A abertura está marcada para ·cl.S Sh
de amanhã, dia 1<?, com homenagens a car�o dos
alunes da Escola Jaraguá e a alocução do ora- "

dor oiiciill, Dr. José Guilherme de SOUZ'l, jllili
de direito da 1 ,\ Vara; de 02 a 06, as soiemdadeS
de ha·steamento. e arriamento das bandeiras serão
feitas pelos alunos das escolas Alberto Bauer, AI
hano Kanzler, Grupo Escoteiro Jacoritaha, Cris
tina Marcatto e São Luís e, no dia 07, peto Abdl1.'ln
Bat15la, quando.o orador oficial será a prefeito
Du;-val Vasel. .

O. désfile de 7 de setembro iniciará' às 9 hs,
na Marechal Deodoro· A ordem vai :"er e:ita:
Biulda do Sesi, Veteranos da FEB e as BSí.clas
João. Romário Moreira, Jaraguá, Giardini L':!:')zi,
Julius Karsten, Euclides da Cunha, Heleodoro
Borges, Cruz e Sousa. Divina Provjdência, Ho
landa Marcelino Gonçalves, Roland Dornbusch,
Sijo Luís e Abdon Batista.

Associações
Foi entregUe na' lDdnhã

de quarta-feir,'!., 'no giibi·.
nete prefeitul'ill a escritu
ração do terreno dt! 41 '5,
50m2, doadó. p(!!a Prefei·
tura Municipdl a' OAB,
Asso�iação Je. Engenhe!
ros e Arquitet')s, Associa
ção dos Odontólogos e

Associeção M�dica. para
a construção da oe-d::! pr,.'>
pria. O imóv(>l l,)calizd-se
na esquina: das ruas Do
naldo Céhring com a 1'1'1-
rina Fructuoso, âió:vendo
as obras iniciarem iogo,
segundo os represen�an-

·
tes das entidades. presen
tes

.

ao ato.
.

Ü -advogado
Humberto Pradl agrad.::
ceu em nome de todús ·e

louvou à· atih.lde da admi
nistraçiio municipal e da
C âmard 'de Vcréaàorei

ganhJ.m ;,móvel

VESTIBULAR
De 4 a 14 de novembro.

Este vé o período que a

Comissão Técnica do Ve·.
tibular da Acaíe determi
nou pena qÚ2 candidatos
de todo o Estaco possàm
fazer suas ínscrições para
o Coucursö- -Un:.ficatlo que
será realizado de 13 a 16.
de janeiro próximo. O
vestäoular acontecerá sí
multaneamente em 13 ci

dades: Florianópolis; Ha

jaí, Criciúma. Tubarão,
Joínvllle. Jaraguá do Sul,
Mafra, Canoinhas, Blu
menau, Rio do Sul, Brus

que, Videira, Caçador.
Joaçaba, Conce-dia. Cha
pecó Lages e Cuiitiba-,
nos. O procedimento será
o mesmo de anos ante) I
ores. e o único documento .

solícítado é ri c arteira de

identidade.

A Secretaria da Educa�
ção efetuará de 16 a .�O
de setembro, as ínscríções
para o Concurso de R3-
moção. e Lotação do M:\
gistério Público Estadual.
O Edital que abre inscri
ções e baixa normas' para
o 'concurso, encontra-se a·

fixado na sede da 19,1 U
cre e nas

. Süpe,rvisonas
Locais de Educação pa
ra conheci1llento dos in
teressados:- As inscrições
E.:stão abertas na Divis.ào
de Administraçd.o. de Pes
soal da 19a Uc.;:·e, Av. Ge
túlio Vargas 100, 29 ar.
dar, em Jaraguá do SuL
no periodo citado, das S
às 12 h e ,das H is 1,8 11

.

pela ces�ão cl 3. ár"õ1', qn:�
será de muitol '.J-tilülade,

. �ois abrigará as atividades
dE;ssas Associações, em

suas quatro sala"" dois al'

ditórios e del�lais .

Ch�p811-
dências.

.,Na oportunidade, o

prefeito mUlucip.:rl DIlr
val Vasel, entregoú à Íl:1-
prensa local, o lelatór:o
�las ativid{ldes du!; pr,mei
\:os 29 meses 'cI.) Gell ;.!C
verno. EIe cn)1fes80u-se

.

satisfelto e cr{'ditot: a0-

trabatho de equipe os
benefí:::fos tnH�sferirf(')s .'t
comuni.dade d\.i.lante o pe
ríodo.. Em ?dic;ão proxi
ma, abordarmrtos com

maiores detaHlf!S- os nú�
meros constame ..

'latório,
.

no T�-

Sudesul
O sl,lperintendente da

Sudesul. ex-s:enador Evi
lásio Vieira, informoll �s
tà, semana, em Blumenäu,
que o órgão pretend� agi· .

lizar estudos em to.m::l de
um plano' diretor com. .a

brangência �m lOdo o Va
le do Itajaí, vi:;and9 ·J.ma.·
regularização na !orma
de' ocupação d0 solo, no

tadamente com a agricul.
tura, reflorestamentos I'�

outros meios capazes de.
transformações no meio
ambiente. O projeto será.
desenvolvido pelos 1 éc
nicos da Sude!:>ul e aiEm�
do .Vale do Itc1jaí, figu
ram como prio;-idades ::10!i
projetos de' plano diretor,
os Vaies dos-rtos do PeI
xe, Tubarão, Itapocu, lT_
mguai e kraranguá.·

Anúncio não é

despesa, é'
jnve�timenfo

Anuncie aqui e te�a
retorno aaranddo
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