
. DIRETOR
. eUC?�NIO V�CTOR S€HMOCKEl'

o SEMANÃRIO MAIS 'ANTIGO or
SANTA CATARINA '"

.

FUNDADO EM 10 DE MAm DE. 1919

ANO II - JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA �mana de'24 a 30 de outubro 1981_ Edição 3.4.60

Bncerrou-se terça-feira;
dia 20, o' período de ins

crieão ao Vestibular Esta
düàl Uniílcado da' Asso
cíação: Caterínense das

filrtdàç,Pes EducaCionais
AGAPE. Em Janiguá do

Sul, junto a FERJ, insere

veram-se 749 candidatos,
ri"UlÍlero. menor do que o

a�ó passado, que foi de

198'. Para os três cursos

oferecidos pela FERJ, em

primeira opção, existem
dois candidatos por vaga

.

pata Ciências Contábeis,
três para Pedagogia e 3,58
candidatos por vàga para
o' curso de Admtnístreção.

JARAGUÁ DO SUL - CIDAD·E SfMBOlO DA FAMIllA JOURDAN

., P,.. próxima etapa será a

retirada - da Etiqueta do
Cartão Confirmação de

Inscrição, nos dias 8, 9, lO
e 11 de dezembro. As

provas ao ConcursoVes

tíbular Estadua1 Unificado
serão realizadas 'de 19 a

22 de janeiro de 8? O to

tal de vagas oferecidas

pelo sistema .,\CAFE é de

6.859.
De outra parte, começa

neste sábado, com 25 .íns

crttos. o curso de pós-gre
duação em pedagogia pré
escolar,· com duração qe
tim ano,' com aulas somen

te nos finais-de-semana.

..
Jaraguá

.

di Sul· consoUda . pOSição de :terceira ecolo.ia d,·· Eslade
l.scrHIs 149 caJIdidatos na .FERJ .�CE��E�t;faz���

fia; com relativo atraso, a

listagem. dos índices pro
visorios de participação
dos municípios no produ
to da arrecadação do ICM

pera o exereícío de 1988.
O município de Jaraguã .

: do Sul consolidou a sua

posição de terceiro maior
índice de retomo de San
ta Catarina, superado
apenas por Joínvílle

'

e

Blumenau. A Amvali, as

socíação da qual está in-
. serido, com apenas seis'
rnumcipios, é a quínta
maior em termos de retor

no de ICM, entre dezoito
associações.
Os índíces : são ainda

prov'sórlos . e poderão, so-
frer alteração mínima,
para maior ou menor. O
índice de .Jaraguä é ..•.

4,07791 (3ç, ·no Estado),
Cuaramírlm 0,38837 (539
.no Estado), Massarandu
ba 0,27942 (119), Corupá
0,22007 (81°). Barra Velha
(1,07795 (15Sg) e Schroeder
(169° no Estado). A rní

crorregíão sorna um índí
cc de.5,110:;'8 e é .supera
da somente pela AMMVI

(Blumenau) , AMUNESC

O:e'putadl L. Henrique ,é Mini�tro
o deputado Luiz Henrique da Silveira, que

tem em Jaraguá do Sul a sua segunda maior base

eleitoral, foi convidado pelo presidente Sarney
· e aceitou Ser o novo ministro da Ciência e 'lecno

logia, sendo o segundo catarínense a assumir

cargo no prímeíro escalão do governo federal ..

Até há pouco, o ex-governador Jorge
_

Konder

Bornhausen era o Ministro da Educaçao, cargo

do qual exonerou-se.
, A notícia foi muito bem recebida na cidade,

notadamente nas hastes peamedebístas. A indí-
·

.cação de Luiz Henrique já era esperada, com a.
reforma ministerial proposta por José Sarney. A

sua passagem por este Ministéio, no entanto, .se

rá transitória, haja' vista que assumirá. dentro
de três meses, o Mínístérjo da Justiça.r
Siebtrt

. presidirá IS :vestuarislas·

(Joínvílle], AMOSC (Cha
.pecö) « AMARP (Vid,ei;
ra) .

Joínvílle terá, pera o

próximo ano, o maior ín
dice, isto é, 12,72727, se

guido por Blumenau com

10,32061, Jarag1,lá do Sul

,4,07791, Chapecó 3�36573,.
Criciúma 3,Q4386 e, ainda,
pela ordem', Concórdia,
Itajaí, Brusque, São Ben-

, to" Lages, -Vídeíra, Tuba
. rão.: Caçador, Plortanópo-
Iís e Xanxerê , No Vale O meio ambiente tem,

. GO Itapocu, todos Os mu-
. agora, a nível de municí-'

nicipios terão aumento pio, um fiscal· designado
em seus índices de parti" pelo governo municipal,
.cipecão. com 'destaque pa-

através da Portaria 63/87,

ra Jaiagtiá do Sul. que su- para lavrar e assinar no

bru éspêtacularmente, o tific�çõe.s.� autos de in

que sigilifi'ca maior retor- fra.Ç.�o:� aplicar multas �e
no de IeM para

'

o muni-I cU�ianas e todos o� de

cípío, em 88. mais atos que l�e sao Ie-

O movimento econômi-
. galmente conferidos, sem

ro, que é a soma do Iatu- pre que constatada .. a

ramento da indústria, <;0- agressão aos recursos ria

mércio e agricultura, reíe- turaís em Jaraguª, do Sul.

rente ao ano passado, tem O fiscal Ivo Hass, desde o

os seguintes' valores glp-. día 14 de outubro. passou

baís: Jaraguá do Sul Cz$ a exercer cuérúlatívamen-

4. 351. 299'� 358,
'

Guarami-.I
te, em caráter" excepcío

rim Cz$ 421.76.8 :251, Mas- MI, a função de. agente
. -

$ admínístratívo fiscal" na
saranduba Cz , . ,

297.261.176. Corupá Cz$ área ambiental, ficando à
. .' - disposição da· C�inissão ..

2,1·2.. 64:::.601, Barra 'Velha

Cz$ 84.'893.835 e Schroe- Municipal de Defesa do

der Cz$ 71.252.144, tota- Meio Ambiente.
Ivo Hass, auxílíar de to-

pégràfo dó 'Setor de Topo
graíía do Serviço de Pro

jetos, Cartograüa e Dese
nho da Divisão de Plane- ..

.

·i·àrn�to Fisico-Territorial
da Secretaria Municipal
de Planeiarnento iá 'ytilha
executando a tarefa há: al

guns meses, sem .. no entan
to.. com. a· aut6tídade que
agora,lhe é atribuída.

SEMANA DO PERDÃO

Wagner ,·tolará pusse!Rlveibro
A Federação .dos Diretores LOjistas. de Sa-nta

Catarlna marcou "para o dia 6 de novembro, em

.Jeraguá do Sul, em dependências do Clube Atlé
tico Baependi, a solenidade de posse da nova

diretoria, palestra é jantar de confraternização.
Na oportunidade assumirá a presidêricia o empre
sé.rio Udo Wagner, de Jaraguá do Sul e os vice

presidentes 'Francisco Darci Fernandes (Lages),
Samuel Schubert .(Joinville), HJIdo

-

Momm (Rio
do Sul) e Osmar Otávio TrierWeiler (Florianópo'
lis), além dos dezesseis diretores distr,itais, que
f.�.C: Carlos Eugênio Koerich (Fpolis), José Aldo
Pere-ira- (Gaspar), Oscar Bremer (Timbó), Romeu
Vier (Canoinhas), Altair José de Marco (Chape
có), Clóvis 1}echio' (Videira), VilIilo Roque Ors
satto (Xanxerê), Valêncio José de BOliza (Capin
zalY, :Wunibaldo Müller (Maravillia), Cláud'o
Rauber' (S. Carlos), Valdir Gobbi (Lages), Nélson
FontaneJ1i (eric�úma), Nereu Casagrande (Içara),

. João Evangelista. Lima (Tubarão), Pedro Leal da
Silva (Rio do Sul) e Alfreáo'Spier (S. Mi�\lel do
Oeste).

'

. A chapa três, liderada por Lauro Siebert,
obteve esmagadora vitória no segundo turno das

eleições para a renovação da diretoria do Sind�
cato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestua-

rio de Jaraguá do Sul, realizç_do nos dias' 15 e 16.

_A chapa vencedora recebeu 2.747 votos, contra.
923 votos depositados na chapa dois, apoiada pe
lã CU11 Ei pT e 132 votos da chapa um, da presi
dente' RenÜda farias, que não se movimentou no

segundo turno,· pela d.ificuldade de reverter o
.

qUàdro. O· mandato da diretoria atual encerra

se no dia 11 de novembro. -

Outra campanha sindical está em marcha,

desta feita, dos trabalhadores elas indústrias da
·

alimentação. A Chapa 1 _ Oposição, tell! a fren

te Antônio N .C. Rossi e '<l' Chapa 2, Neura Ma

liia PrestiIli. O pleito está marcaâo para os dias
I03 e Ú4 de novembro.·

.

L.

A NATUREZA .1,11 I,a M a
�

. RIQS' JARAGUA' E ITAPOCU
.

PEDINDO SOCORRO.

I
I

I

.

, JARAGUÄ l:Só 8W'.:�;';:':'
. Capital Latino Amerlcài'it do .,

Motor 'E14tr1co
26/07 26/03

1 1
8' g
7 3
6 4

Capital Sul. An:iârlQ8na do
Chapéu

: ,

lizapdo' C�$, 1-••••••••••

5.4.69�,,118.j6S.·
..

ç.,
A . diVUlgà'çãO, da' lista

&,ém e' seus �úm�.ros, será
um dos assuntos da pau
fél da' assembléia da
AMV.ALI, marcada para o

dia 30 de outubro, na Co
lônía dos Pescadores, em

Barra Velha. .,'
.r

.

MEIO,-'AMJJIENTE' VAl
SER FISCÀiIZADO

,

No períOdo de 23 a 29
àe outubro, , comemora-se.
,a "Semana Nacional' do
Hyro' e. da

.

Biblio'feca".
Durante estes· aias, aque· ,

1es, q_IJ€ tenham empresta
do livros da Biblioteca
Muni2ipal RUI' Bâr't5�a e

que estejam em' a�aso
c.om a devolução,· poderã9
fazê-lo, sem riiUlta ou sus

pensa0. E' 'a' S€ma'í'la'. do
Perdão.· >

'.' _.

Exp,oslfores, ,:CJ:O"'acl� .,.

MóvlD1en:taçaö� ftlduStrlal
,

. ." ,'>. '.; .....��.:� ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



j BDITAL PE CONVOCA1ÇÄO' "

De acordo, c-oíÍl' os Estatutos Sociais, convido' as
sociados

,h

desta Associação Comercíal e Indus-.
trial, para.parttcíparem da ASSEMBLÉIA ,GERAL
ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA .a realizar-sé
no dia 26 de outubro de 1987, às 18:00 horas, na

�. sede .socíal, para deliberar sobre a seguinte
. ,

. ORDEM DO DIA ,

",Of.··teitul'a' e aprecíação do Relatórío- da Díre-.
<':�!toria_ sobre' äs ettvídades desenvolvidas no

,

período edmínístrattvo. findo a 30 de, setem
, ,

tiro do correnta ano;
, ,02. Leitura, discussão' e aprovação' do Balanço'

,

Geral encerrado a 30 de setembro . do cor-

reate ano: ,

03.'Alteração e consolidação dos Estatutos So-

(li�li$; .

. .

'

.

04. Assuntos de Interesse géral da sociedade.
Não havendo número legal na hora acima men

clonada, a Assembléia Geral realízar-se-ã \no mes
,

. mo local meia hora. após, coma presença da qual-
quer -número de associados.' "

.

.

Jaraguá do Sul, IS, de .outubro de 1987.
, AUDG>R LUEDERS _ Presidente

, 'I

It

I',

Iilão 'Maria
"

:, ,;,'oJ")Dto e.eg�te de vestir bem os seus. pím -

"

.L jt91b'06.· Agora na Marechal Deodoro 819" a sua,

: f �péra, sempre �. às ,ultImas novidades.

�

"
J61as, rel6glos, pulseíras, anéis, alianças,

prataria, artigos' em ouro e tudo o mals para

,pr�ntes Da

., ',Rélliioaria avenida .,
MarechAl Deodoro 443 e Getúlio' Vargas nO 9

...

,. _,'-;;_;"';"=';;;';;;;;:;:;;:;;;;;'========-====-:

, �. Dr. 'VaUe-r Germano
.

8ehrens
CIRURGIÃO DEN1\ISTA _ CRO-2446

Rua CeI. Procópio Gomes de állvell'a, 184

'. , I
fone 12-0209 _ Jaraguá dO Sul .•.

.

COMPRE - CONFIANTE A SEIFERT GA.RANTE

�.'.H;,LJ�,��
.-

..
,

I.
Marechal Floriano 29' _ Fone 72-19Bj,

I.
"

f

.CORRmo DO POVO pAGINA 82
-----------------------------------------

Gente & Informações
_' Em' Jeínvílle.: feste- Na Igreja Evangél1-.

ja neste . dia .24, suas bo- ca, recebem a bênção ma-'
das de prata, o casal Mé- trímoníal, 'neste sábado,'
río Eugênio (CarímHaake) . Ademar Steínert/Jaqu�·
Boehm, na Sociedade Har-: ne Gascho; Alceu Sehret-

, 'lmaRia Lyra. Ela, [aragua- ber/Jucilene de Azevedo
ense e' ele, conceituado . e Carlos Renato Bauer/

empresário, possuem um Jussara Bauer. Domingo,
filho, o Alexandre Eugê- Bríco Ilhéo/Kätía Apare
nío, A data comemorati- cída Vígaraní ,

va é 27 de outubro. Nos- _. A Casa da Amizade,
sos cumprimentos. ' decidiu esta semana que o

,
_ O Gr.upo: Weg ínau- Bazar .de Natal será reali

gura à.s 12 horas de hoje, zado no dia 10 de dezem-
24, a cozinha e refeitórios' bro, com venda de doces,
no Parque Fabril II, na feitos pelas próprias se
rua' JOtnvllle. Após a nhoras. e grande varieda
bênção 'ecumênica e sole- de de toalhas e enfeites
nídàde, os convtdados se·. para o natal. Anotel ,

tão recepcionados com um . _ Todos os anos a Ca

almoçc nos novos reíeítõ- sa da Amizade realizava
110s. ," desfile de debutantes. Es-

_:. Casamentos: Na Ma- te ano; porém, face ao re

triz, às 17h15 Eurico Ilhéo/ duzido número de debu
Kati.à Vigarani e 18h Jaí- tantes [araguaenses, o des

iDe 1.' Morettí/Zenaíde : file foi cancelado •. A in
Mínelli . Na Barra, 17h30 tormação é da presidente
NatalíCio Schímanskí/Ce- Gíllían Hermann ..

cílía Zelfeld e Severino _ Recebemos e agrade
Matuchakí/Solangs Luiz e' cemos convite da Associa-
17h Salvio Pradi/Rosane' cão dos Servidores do Se

Rolíng,
.

naí de Jaraguá do Sul.

que inaugurou: sexte-íeí
ra, dia 23, às l8b, a sua

sede social, anexa áo.
Centro de Treinamento.,
Postertormenta- aconteceu'
um jantar. ,

_ Está acontecendo em
S. Bento do Sul (23 a 25),
o IV Encontro Suzuki de
Santa Catarína, Partici
pam, alunos de vänas cí
dades, dentre eles, da Es-

, cola de Música da SCAR,
de Jaraguá do Sul. Tem
lugar no Lar FJladélfla e .

, '- Dentre as dezenas de
crianças que tomam ã prí- '

meira Eucaristia neste do
mingo, na Matriz S. Se
bastião, cumprimentamos,
em nome d'e1as, a Cynthia
Simone Witkosky. Um
abraço e· um beijão: Cyn
thia."

.

�Mamãe Coruja
Seus fllhos merecem 1;I�a loja só para eles.

Loja Mamle Coruja o castelo de
.
.seu reízínho e

lua prlnceslnha. Enxovais para bebê, roupas in
,fantÓ-juve�is. perfumes, btjouterías, artigos pare
presentes.

.

.

�ua Barão do Rio Branco 168 _ Fone 72.�0695

_ Para brevs o "sim"
do dentista Gilberto Gas-,
cho com a Cristiane
Schreiner Lucht. (_) 'Em·
presärío SigoU Schünke
será eleító presidente, se

gunda-feira, da A:ssociação
Comercial e' Industríal de
Jaraguá do Sul.

o_ 'T ass i a "Lombardi,
Tuaní Roberta Zonta e.

Suelen Farias, foram, pela
ordem, as três, primeiras,
colocadas do" Concurso
Bonecas Vivas, do Líons
Indusfríal . Foram vendi
dos. no total, 165 mil vo
tos, com renda de Ci$
861.00Õ,OO:

Jàrap" do Sul!'-Ô Semaria de 24 '8 30 dé outubro. de 1987

ASsoclação Co.merctal e Industrtal de
,

Jaraguá do Sul

AsSEMBLSIA GERAL ORDINÁRIA E
,

','EXTRAORDINÁRIA

Rua João Marcatto nO 13, 'sala' 305, Fone
Fone 72-2875. � Edifício Domingos Ch:odini
Jaraguá dO Sul-Se.

PRO:FESSORA DE'
. MATEMATICA
Oferece suas' aulas.

particulares para alu
nos de 4a. a 8a-. séries.
Contàctar na rua Mari
na Fructuoso, n9 391,

, pertO-,do Beira 'Rl0.
>

•

., ...... • .,'�'.. h

Waller Luiz 'Ribeiro
.. '

ADVOGADO

I
I

...;.1 -,

I
.1. . qP�R�tJNID:ADES
I ALUGO' sala comeicialÍ

.

! Ed: Chiodinl, 19 ,andar.
. VENDO Parati CL., 87
álcool, baixa, quiloJlle�'
trngem, vidros" ve,-:des
degradê. VENDO' titul,
patrimonial' do C.A;
Baependi. '.. TRATA-�:
fone 72·0,172, hQr. 'co
'merClal.

Cal'inõOSo
( .

J'

A Roupa InfantIl

Av:. Getúlio Vargas nO 97 e Av. Mal DeodorQ

da' foriseca nO 882 _' ao lado de Fapp Modas.'

. .) .

'Uô:tnovodesafioda hlell
•

.. ,. • ••
. • _" .'.... "0 �,_. •

"_ .,..... , •• '�

.' "L_' �
---
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A Comissão' Julgadora
do Concurso Hortas .Esco
léres.: formada pelo 19é;t,
UCRE, Secretaria Munící
pal de Educáção, Souza
Cruz e"Acaresc, realiza
raro segunda-feira, dia 19
de outubro, a última ava

liação das hortas das 18

escolas -do meio rural que
participam do Concurso,
A divulgação dos resulta
dos ' e, ii premiação das

escoléis primeiras coloca
das está prevista, a prin
cipio, para o CIP, no dia
20 de novembro, O Con-,'

o

curso tem entre os seus

objetivo&' incentiva'r o

plantio ,de hortaliças -e ao

mesmo tempo utiliz�-las
no preparo da merenda

s P C registra aumento de ·1nadimplencia Ia c••ércio'· em
-

Jar�gu,í .

"

I ,Os ventos da incerteza de janeiro a setembro/Bê, chas de clientes (ez$ ,"!

Sehr'oede,r' recebe'" ree'ursos .ln MEC quevarrem a nação, a ins- para 4�390 inadimplentes 7,52§A70,O,0)", que são':o�::;� tabilidade política e eco- (contas em, atraso) e
"

, , cancelamentos de débitos,,:'
, nömíca, tem levado a popu 92.601 informações de ja- 'em atraso'. "Os' �ú�erQf;' ,;O prefeito Aldo 'Romeo, importa em Cz$ "'..... � lação a uma grande !ntran� '.

neiro a setembro/Bê. para provam' que >fazendo" a �,Pasold encaminhou ä Cá- 1.666.0QO,00.,e é - fruto da
quilídade. após o engodo' 4.135 informações de clí- comparação entre.o �<:lice:<'.'mara de· Vereadores, o solicitação feita pelo pre- do Plano' Cruzado, uma entes .ínadímplentes. de registro' e de cancele- :

projeto-de-leí
.

que estima feito Aldo Pasold ao então
farsa' montada para fins' mento, o mesmo é consí-

a receita e fixa as despe- Ministro Jorge Konder
políticos. Os reflexos estão O' secretário-executivo derado baixo", diz: ,""sas ,do -munícípío de Bornhausen. durante au-
em toda a parte. O seg- do SPC, .Celestíno Klín- Nd ano passado", (Jari!Schroeder, para o exercí- diência em Brasília"
mento comercial é o gra�- .koskí, atribui o aumento set.], as informações prescio seguinte. O valor é O, Chefe do Ex�cutivo
de termômetro' a medir a, declíentes 'inadimplentes tadas"pelo �PC,for�tn"-deJde Cz$ 66 milhões. Schroe Schroedense in f.o r m du densidade' econômica. Ele. das "lojas assocíadas a ins- 111.'242 r., das' qúaís 4.;39Q:.

der recebeu recursos do , também que a munícipalí-
primeiro percebe o. ,grçl.U ' tabílídada � econômica' e a de clíentês em débito; nc;>.'Ministério 'da Educação. dade vai pavimentar m:i� de retração do poder aqui- própria conjuntura do valer de' ,Gz$ 6.120;S'24,OO

para a construção. de um 3 mil m2 da rua Mar?c �
,

sitivo da população
<,

e co- país. O SPC de: Jareguä e", ainda, o Serviço rece-,jardim de infância (pré-es-: Castelo
_
�ranco, a,te as

mo conseqüência, as
.

dífí- , do Sul, informa Celestino, beu 465' fichas em • inter-.

colar) na rua Paulo Jahn tmedíeções da SOCIedade
culdades para. o cumpri- recebeu para registro até cêmblo _(C7;$ 421..,919,00) ee a construção de duas .vuona. O calçamento �a
mento do pagamento, seterilbro,6.156 fichas, to- IeCU;P�f.oU o 2,�5�, pe,rfa.'quadras de esportes ,poli- paralelepípedos é u:n� tdas quando a crediário. tallzando Cz$ . .'., .... " zendo um total de ...... ;

valentes �em escolas do prioridades da admínís ra- 22.401.113,00 além dé 861 2.·254.133,00. No decorrer
município O valer total ção schroedense. Em levantamento reali- fichas através de inter- de 1986, o SK tinha 81

. zado pelo "Correio do Po- cämbío com outros SPCs, empresas associadas e ho-

Concurso eSCOlhe melhores 'hortas ';��te���to a�o ��r;ci�� e ��4;:���9���z��..����� !�S���:da���:�i,:���:,

Jaraguã do Sul, observou- períodoí. (jan/set , 81) fo- sal de informações presta-.
se que a inadimplência de ram recuperadas 3.409 fi- das pelo SPC, é, 12 m�L
janeiro a setembro deste '

ano foí mais de trezentos C O L E T I V OS:
; ,

�o:sm�e�!�íO��pe��r à:� IduIS' terão passe' liv,re ·e-rn JSpassado, comparando-se.
os Cz$ 6, t20.124.00 de 86 Está . tramitando na- Câmara de Ve�eadores
contra os' Cz$

-

, , . , .. , , , , de Jaraguá do Sul o projêto-de-leí que institui
22.401.113,00.. de 1981. O o passe lívre do idosd no transporte.. .coletívo
fato pode ser notado tarn- .nrbano, benefícíendo ii todos os residentes. no
bém pelo vohrme 'de in- munícípío com mais de 65 anos de ,id�de 'e que
formações fornecidas. pelo tenham rendimento próprio-até três salários mí-

'

SPC,'quB foram 111.242 -mmos Segundo o projeto em epígrafe. epós . e
sanção e pUblicação da lei, o E�écutivo' terá 99·
dias para r,egu1amentar a medidá, ",' ',

.. ,
,

Os idosos que se enquadrarem nos dispositi-,
vos da lei, deverão requerer·o benefício' juntO a

Secretaria do Bem-Estar SOcial da Prefeitura Mu-
nicipal, de Jaraguá do Sul. quê émitirá' cart,ão
próprio para sêr' apresentado sempre qp.e irtili�a�
do ö coletivo;' para o motorist� ou caprador: O
,cartão terá validade para dois anos,

'

'/

A medida 'e de elevado alcance. social, pois
p idoso, sofre tom a baixa aposentadoria, a dis
crimmação, fica.pdo à margem di). sOéiedáde,

.

�sco�r.
De outra parte, no dia

17 à tarde (sábado). o Pro
grama Infância: Rural, rea
lizou uma tarde ínfantil
na Comunidade de Jara

guazínho, da qual partici
param 54 crianças e seus

pais, .com distribuição de
'lanches, brincadeiras ·e a

presença de um palhaço,
.

que animou a garotada,

MILL.O'I-
LEIA ASSINE, DLVULGUE

, E ÀNUNCIE' NO
.

"CORREIO DO P�VO",
v0CE É IMPORTÄN�E
PARA NOS,

Assinatura: Cz$ 400,00

Tudo a preço· de fábrica LidOS Centre fal do'ação a AP,A'r'
Rua Barão do Rio Branco, 72 _' Fone 72·2481 O GOvernador 'do Distri

to L-1'O, de Lions Inter:Qa
tiQnal, LöroÍval Hªri Sa'ade',
realizou visita de inspeção
de rotina ao Liolls Clube
Jaraguá do'Sul-qentro; no
dia 15" quando foi recep
CIOnado pelos' Leões e "Do
rnadoras do Clube' e 'pelo
prefeito Durval Vasel, que
lhe ofertou uma bandeira "O "Dia do Professor'" foi'
do Nfnicipio. A noite foi lembrâdo atr�vés das' sá
homenageado cóm um jan- bias. palavras do mestre
tar em -dependências do F"aülo Moretti. O Lions
'Restaurante Itajara, qUan- Centro, 'também, enirégou
cio novos ,companheiros- a Sra. Márcia' Bona Negri,
leqes ingressaram no Lions diretora do Centro de De-
"Centro, nas, p�ssoa_s .

de senvolvimento Humano-18,
Leônidas' Nora (coordena- ',da '_APAE, um cheque de
dor do Sesi) do engenhei- Cz$ 30 mil, oriundo ::la
ro Hugo Raposo e do in-' promoção "2a. Noite Ale
dustrial' Jose Hermello mã". As demais entidades
,Marchi: que reingressou· ,assistenciais' de Jara.guá·
ao Clube. " 'do Sul receberão também
Durante o coquetel ha- "benefic(ós do clube de

vido na ocªsião; partici- serviço.

pou o Secretário de Ciên� ,

das, Teenologia;' 'Minas é

Fnergia, .
Odilon, Sâlmória.

que ',realizou na oportuni
dade( palestra aOS estagiá
rios dö Ciclo de Estudos

,

sobre Politicá. ,e 'Estraté�
gia, da Escola Superio'r de
Guerra.

---�--_._-
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-ANivERS,AJtIANTES Edital 15.708 de 13·10-87 '

FiIZl!IIl lIDOS hoje: 24 :��o:O= é Marga. Proclamas de·· Casamentos ���":��l����' !�. b��:
,
Sr. Hans Gerhard May- Ele, brasileiro, solteiro, MARGOT ADEUA GRUBBA LElL\fANN

"

natural de Letra Ville',

er, Tereza Ponticelli, Sra. tper�rio, nasctdo em Ja- gistro Civil do .19 J?iatrito � Comarca de JaragJfi:�� paraná, domiciliada e re

,Maria'Ana Mann Pereira, rsgua do Sul> ddmícílíado �d� �� Catarina, Brasil, faz S!1� que coinparece� cm.
sidente na Rua Joaquim

Mal'i� ,Moreira, ,Ione Be,tM E' re�ident'3 na Rua Rober- � habili:!�:��:'ar�=�XlgJ.dos, pela Ieí, a fim' de se .Francísco de Paula, nesta

Fa'ChlnI. Sr. Ivo Westphal, to Zíemann, nesta .ctdade. 't I
.' cidade, filha de Francisco

Rosana AdéliaGomes, Au.. filho de Helmuth Kriige;' Edl a 15.112 de 14·10-87 n�t��al deste Estado, do- Julio do Carmo e Luzia

rea Maria Zielonka Rodrí- P, Alida Kamím Krüger. :�=oVW�schral e Maria m�cl�Iada e, residente nes- Marques do Carmo'.

gues, Krísttan Erdmann� FIa, ,brasileira. solteira, E� br�ln� , I'
ta cld�de, filha de Arduí- Edital 15.720 de ' 16·10-81

Dia 25· d
'

t b
operaria, naturcl de Jara- ei. +�SI erro, so.teI:_o, .

no �erme e Clara Panstein Anselmo Rikio Ueta e Ro-

� ou,u �o s;:uá do Sul, domiciliada e
mo ons-e, natural de Sao Penne. selí Rudnick

'

Sr; Miguel Kítzberger, residente na Rua Roberto
Bento d� ,�ul, neste �sta" Edital 15.716 de .15-10-87 Ele; brasileiro, solteiro,

Or�ndo Wackerhagen, Zíemann, 1.2S9 nesta ci-
do, domiciliado e restden- Pedro Urbanski e Rosalí engenheiro .eletrícísta, ne

Mana dos Santos, Neusa dade, filha d� A Itamíro
te na Rua Adolfo Alfredo Kleínschmídt, tural de Maringá, Paranä,

M. Maba. Salete . Maria Hornburg e -.azita Erd- �ugusto ,?:iemànn, ne�ta Ele, b!asileiro, solteiro, domiciliado e· residente

Schmídt, niann Hornburg ,

'

. ci�adeJ .IIlho de, NIlo comerciante, natural de na Rua Bpítäcío Pessoal

,Dia �6 de outubro Edital,1:5.709 de 13-10-87 Wischral�, �osa Cola�o. Jaraguá do Sul. domicilie- 111, apt? 145. nesta cída-

Sr � Ademír Iz1dóro, em ;Cópia recebida do cartó- �la, b.ra.�Ileua, s�ltelra, do e residente na Jaraguá- de, filha! de Tetsuaki Ueta

Guaramirim; Sr. Adelino fio de Guaramlrím, _ neste
Jßdustnána,' natural de Esquerdo, neste distrito e Paulína Ueta. Ela, bra

Hornburg. Sr.' Allton.L Estado.
. Massaranduba, neste 'Es- filho de Leopoldo Urbans- sílelra, solteira; química;

Narloch, Sr! Otavíano Tis' Alvorli' Xavier Ribe'lro e
tado, domiciliada e resí- kl e Josefa' Gombowski.

' natural de Joinvílle, nes

Sf, Sra. Alzira Pradi, Wal- Andréa Maria de Albu.
dente na Rua Adolfo AI- Ela, brasileira, solteira -te Estado, domiciliada e

.dir Armando Meier, 'Cile- querque
íredo Augusto Ziemann, costureira, natural de Rio- residente na Rua, Antonio

ne KáEa Lange, Srta. Be- Ele, brasileiro, solteiro, �esta. cidadve. ,f�lha Ade dos Cedros, neste Estado, Carlos Ferreira, 23" aptQ•

tína, filha Raul (Ivone) contador, natural de Agro-' ra�cI.scO egrni e na domiciliada' e résídente :;'93, nesta cidade, filha de '

Driessen, A,'lirio José Tis- lênd'a, neste Estado, do- -, V�glpl. .:
em Jaragué-Bsquerdo, nes- Aristides Rudníek e Ali"

_ sí ,' mícilíado e residente na �dltéll 1G5.7d13 de 14'110-87 te distrito, filha de wa. ce Rudníck ,

'

0:a"27 c'te outubro Rua Epitácio ·Pessoa, 415"
smar an olft e E enita ter .Kleinschmidt ,e Val' Edital 15.721 de 19-10�81

Sra. Hilda da Silva, nesta cidade, filho de João �

EIert,
"

traud Kleinschmidt.
' 'Selío Sebastião, ISimas e

Ralf Roberto Krüge}', Mar- Alaôr Ribeiro êI.. Nílda Ele, brasíleíro, solteiro, Edital 15.717 de 15-10-87 Auxiliadora Pasqualt . )

got Marli Holler; Airton Alaôr Ríbeíro , � oper�rio; ,natural de Taió, Antônio Jacó Griebeler e ,Ele" brasileiro, 'soltebo,

Stinghen, Inácio 'Müller, Ela, brasilei,:a, solt�ira, es- neste, Estado, d?micil:ado, �na Florentina Stoinsky motorista,' natural de Ma

Luzia Wasch; Márcia Ma- tudante, natural de Ribei-
e resIdente, na Rua 25 de Ele,/ brasileiro, solteiro jor Gereino, neste Estado.

Ia de Almeida, na Lapa- rão, Pernambuco, domici- �ulho, 1.520: nesta cidade, comerciante, natural d� döm�ciliado e residente em

PR. _,' liada e�residentl;! na Rua fIJ�� de Ralmundö Gan- Marafá, Rio ,Grande do Estrada Itapocusinho, nes-

DIa 28 de outubro
'

28 de Agosto, 367, em
do f�.e Adela SC�lU�le Gan· Sul, domiciliado e residen- te distrito, filho, de Sebas-

Sr. Angelo Pradi, Sra. Guatamirim; neste Estado, dO,tfI• Ela, braslleua, sol' te na Rua José Kraúse" tiM Antonio Simas e·Jor

Asta K. _Roeder, Fidélia filha de João ConstAndo teua, do lar, natural de nesta cidade, filho de dma Gambeta Simas. Ela,

Lenzi.
. de Albuquerque e Severi- Mar�p� "

palot'ina" Paraná, Anildo Griebeler e Maria brasileira" solteira, auxi-

Dia 29 de 'outubro na Maria de Albuquerque. d�mIcIhada e reSIdente na Adelia Lerner Griebeier .

Uar de enfermagem, natu-

Sra. Ida Zettel Schmö. Edital,J5.710 de 13�1O-87.
Rua 2� de J�lho, 1.520, EJa, brasileira, soltei:r.a, ral de Guaramirim, neste

ekel; em Curitiba; Sr AI- Adido RiO(�os ,:e 'Tereza'- nesta CIdade, fIlha de Ma· auxiliar de escritório, na· Estadö, domiciliada e r�

v!m Seidel, em Corupá;
Stadler- rio EIert e Regina Reblin tl)rÇll de: Guaramirim, neste sidente em Estrada Itapô·

51. Lauro Braga, Sra. Ma-
-Ele, brasileiro,' solteiro, El�rt:'

.

,Estado, domiciliada e r�
cusinho, nest� distrito. fi

ria Aparecida Teixeira, pintor,-natural de Jaraguá
EdItal 15.7,14 de 14·10-87 s:dente na Rua José Krau- Ih a de Aldo pasquali e

em , JoinVilIe; Sra Minda do Sul, domiciliado e re-
Elemar Bentinho Dorow e se, 60, nesta cidade, filha Maria PasCNali.' ,

vVolski, bária Mar�arida sidente em Estrada Nova
Maria Janete Nic:ochelli de Paulo Lourenço Stoins· ErFtal 15,722 de 19-10·87

BenzI, Sr. Loreno Hage-
Ii,este distrito, filho d� Ele, brasileiro, solteiro, ky e Floriana Krause Gilberto Gascho e Crlstia·

dom, Sra. 'Erotides J. Joana dos, Santos. Ela, c�rpinteiro, natural de Stoinsky.
. ne Schreiner Lucht

Kr:ause, ,Sr. Edgar Biendl- brasilei:J;-a, solteira, operá- lho do ?:�te, neste Esta- Edital 15.718 d'e 16-10-87 Ele, brasileiro, solteiro,

,

ruayer; Rodrigo. filho Dr. rla, natural de Papa�aios
do, domICIliado e residen- _ Ademir Hoch e Jamilta dentista, natural de Jara.

Elimar (Solange) Mahrike, Novos, Paraná, domicilia-
te na Rua Lena Nicoluzzi, Aparecida AnderIa guá do Sul, domiliado e

E'm Santos.sp; Jodei' Lú,
da e residente em Estrada ne�t� cidade, filho de Ele, brasileiro, solteiro; residente na Rua Antonio

cio Tissi. Nova, neste distrito, filha WIlII Dorow e Gertrudes operário, natural de Coru- ,Carlos Ferreira, 206, nes-

Dia 30 de outubro de Carlos Stadler e Hele- Doro:w. Ela, ,?rasilei,ra, pá, neste Estado, domici' ta cidade. filho de Guido

Dr. Augustinho Bianchi, na Ruppél Stadler. solteIra. costurelIa. natu- li.ado e residente em Es- Gascho e Maristela Apare-

. Sra. Frida Mahnke, Sra. Edital 15.711 de 13-10-81 ,ral �e Luís Alves, neste trad:a Nova, neste distri- cida Piccoli. Elal,brasilei

Erna COUR Mahfud, Sra. Airton Avelino de Mélo e �stado, domiciliada e re- te, filtJ.o de Waldemar ra; solteira prof\l, nat de

Edith Ehlert,.-Sr. Paulo �sabel PauUna BresSdn s�dente n� Rua 464, nesta
_

Hoch e Clarinda Hoch. Jaraguá do Sul, domicilia

Leoni, Lúcia Betriz pedrí, Ele" brasileiro" solteiro, Cl�ade, f�lha de E�cl��es Eia, brasileira, solteira, do a,a � re.sidente ;na Rua Pre

Débora Luiza Hornburg;
analIsta de. processos, na:� N,co�helh e Teresa NICO· letr, natural de Campo slqente Juscehno, 79, nes

Lenice. filha Ernaldo (Ile- tural de Jtaiai, n�ste Es- ch�l,b. ,

_

Mourão, ;Paraná, domici', ta cidade, filha de Sieg

na) Bartei, Sr. SílVio Kitz- tado, domiciliado e resi' E�lt�l 15.71:5- de 15-10·87 liada e J�sidl;mte em Es- mar Benno 1.ucht e Magda

berger.
dente na Rua Antonio C:0pIa 'r�cebl;da do cartó- irada Nova, neste distrito, Schrein�r Lucht.

Carlos Ferreira, 1.740,' no de RIO dos Cedros. nes· filha de Isarino Anderle Edital 15.723 de 20-10·87

�esta ci�.ade, filho de Ave- te Esta9-�' e Antonieta Veiga.- _ CÓI?i� recebi:da do cartb

l�no Jos,e, de Mélo e Ma- Joanir Cados Mattedi e Edital 15.719 de 16-10-87 rio de Guaramirim, neste

na :{!lida Braz de, Mélo. Mavia pa�stein Perine Claudiney Ereiner e Sueli Estado, �

Ela, brasileira, solteira, Ele, brasIleiro. solteiro" Marques do Carmo Valdir Vieira e' L1ndamar

pr�fe,ssorâ, natural .de Ja- n�t��al deste E,stado, do- Ele, brasileiro,
-

solteJro, �ehuhar�t
ragu� do Sul; domicilia- mlc�hado e residente em metahlrgico, nahual de Ele;, bJ;asileiro, solteiro.

d� '� _:esidente em Braço Pomeranos, em Rio d�s Ascurra, neste Estado, do' operador de· máquinas, �ä

Ribeirao, Cavalo, Nereu Cedros. neste Estado,. Íl- miciliado e residente na
tural. de ,Massaranduba,

Bario do Rio Bra!'lco. saia 4 Ramos, �est.e distrito, fi_lho de ,Dorv�� João Bosco Rua' Joaquim Francisco neste Estado, domiciliado

FONE:72.2601 lha
,

de Mario Bressan e Matted� e. L�h MaUedi. de Paula; nesta cidade, fi· e resi,dente na Rua Fran-

,.;_.=====:::===-!_�C�leJla Demathé Bressan. '.

Ela, 'braSIleIra, solteira" lho de Hilário Freiner e,

IIR\
t__________,,_·�__� "

(Continua pág. 5)

.
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�����ó���NTOS DO SEU VEtCULO, NAS MÃOS DE QUEM LHE OFE,RECE o MELHOR
'

����ONA JUNTO A AUTAGoOESRAlCOTLA JEARAGVA-AV. GETULIO VARGAS, 26 - FONES: 72·1261
, J1. ' AMB M EM FRENTE AO FORUM.

' .
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Cobres &, Lagartos
FERDINANDO ,PISKE '

É fato histórico que a escalada comunista
segue etapas que eventualmente variam de con
formidade com o potencial do País visado e do
nível cultural de seu povo: Os exemplos pululam nos anais da História, desde a Revolução
Russa de 1917 até as maís recentes conquistas
da ideologia vermelha, que, como a História
mostra, não se traça limites nem se' preocupa com
os. meios empregados para atingir seus objetivos. '

Invariavelmente, porém, a escalada começa
�?m a agitação das massas: 'trabalhadoras, pois' a .

cúpula comunista parta do princípio de que os
trabalhadores em qualquer parte do mundo sem-,
pre estão insatisfeitos com seu salário e este fato
.é amplamente explorado. pelos agitadores que
são por assim dizer os sapadores da escalada, no
processo de comunízação de um País. Uma vez
mobílízada (e enganada) essa massa de homens
e mulheres, está, aberto o caminho para a etapa
seguinte, ou seja, a baderna, os protestos violen
tos, os saques, os assaltos impunes, o terrorismo, I.

. enfim, e por tais processos. a praga vermelha con

segue colocar toda uma população de joelhos,
temerosa das represálías que a eventual reação
poderá desencadear, Daí à etapa seguinte, a ver-'
dadeira escalada do poder,' é apenas mais um

passo, com a eficiente ajuda da mãe pátria � a
URSS _ O terrorismo desagua no expurgo, prí
melro dos: inocentes úteis, os trabalhadores de
sapa, que até então imaginavam que teriam po
sição de realce no governo socialista de colora
ção. vermelha, embora á' cúpula, logicamente,
sempre lhes fale em "democracia" e quejandos.
e demaís agentes atuantes que ajudaram a pre
parar o terreno, pois todos estes elementos seriam
tim indesejável estorvo para a nove situação.

I

No Brasil isto já aconteceu. Primeiro" com

a Intentona Comunista de 27 de novembro de
1935, quando brasileiros, entusiastas <1:0 comunís
mo internacional mataram a 'sangue Iríe, mais de
trinta militares que em diferentes quartéis cum

priam seu dever de fiadores.da ordem e. da paz.
Abortada a tentativa, os comunistas, Os inimi

gos o povo.brasileiro, os baderneiros, não dor
miram, e em março de ·1964 _ portanto fato �is
tóríco recente, tentaram de novo usando o caris
ma de Brízola & Cia que aqui sonhavam com a

República Síndícalísta, comandada por Moscou,
via Cuba' dó barbudo Fidel Castro.

Não se pense' que eles desistiram'. As mats
recentes agitações trabalhistas, patrocinadas pe
la CuT em Itodo o País, inclusive em Jaraguá do

Sul, embora a maioria dos baderneiros que as co

mandaram não tenham sentido isto, é apenas a

continuação do processo, de implantar aqui o pa
nlíso dos trabalhadores sempre sob outros dis

farces. Longe de ser um ór�ão que pretenda lu-

'tar pela classe trabalhadora, a CUT é um órgão
eminent� político /que usa inocentes úteis -:-

e

aqui temos dois _ e tral;>alhadores menos a"vl�
dos para seus esçusos, fins: a agitação barq.�a, J?,"
gar �mpregados contra patrõe�, semear a, CIzama
e a desordem, _provocar confusão, porque, para
eles, quantó pior, a situação ,do Brasil, melhor

, _para, seus objetivos,.
. .

...:.._xx__ .. '

, E a tão. falada e anunciada "passeatà da vi

tória" dos mocinhoSj locais da CUr acabou de�a
guando nos esgotos, como que le:va�a, pelas m

tensas chuvas que castigam Jaragtla ha taJlto tem-.
po .. Nijo adÚlIl�atam o infernal barulho dos tar

ras de som, hem o emporcalhamento de poste� e

fachadas de prédios, �em insultos e p'alavr�es
obcenos defronte as fabricas, nem as ,agressoes
físicas: os vestuaristas de Jaraguá do Sul e adja
cências disseram um sono Não à agitação e à de

magogia dos� senhores Luiz carlos I}usana e Cl�
mente Mannes, e elegeram como seu noV'o PresI

dente o homem de sua corifiança.
Comq bons demagogos que são, os dois "li-

------��--..------���------�_.----�----------------

eubab Ise recebe projetos ,das casas populares--------------------------�----------.--_.--�---------��-----------

O secretérío de Plane
jamento e coordenador dá
Comissão ,Municipal de
Habitação, Aristides 'Pans
tein, ínformou que foram'
enviados esta semana pa
ra a Cohab/SC, em Plo
nanópolís; os projetos pa
ra a construção das pri
meiras cem casas popu
lares na Tifa dos ,Martins,

para serem submetidos a tínada '
a construção, via

aproveeão da -Caixa Bco- Inocoop, de um conjunto
nômica Federal, que Iínan- habitacional em Três Rios
ciará o empreendimento. ,

do Norte, sendo 8 prêdíos
Toda a Jl)fraestrutura en- de -4 pavimentos, totali
contra-se em fase termí- zando 96 apartamentos.
nal. Esta semana, tam- A Cooperativa

.

Habita
bém, a Prefeitura enviou cíonal Jaragué; desde o

à Camara de . Vereadores, dia 21 de setembro encon
o projeto-de-leí de doação tra-se legalizada. E nos

de área de 8.500m2, des- próximos días a Tayer
Engenharia inicia.' a mon-

BI�rl V�lhllil�a conla I'S ,rejuíZls
.

���:mó ��cl�c'��tt�:e���
trabalhos.

.

. O, prefeito Valter Régts, braram telhas' de Eternit. Aristides Panstein coor-
de Barra Velha, decretou No total, 25% das casas de deaa igualmente a Comís
estado de calamidade pú- Barra 'Velha íoram atingi- 'são Municipal de Trânsito
blíca no município,' após das, perfazendo mil resí- e' informou que será con
fazer um levantamento e dêncías. cluída a rótula nas próxiverificar os prejuízos cau- Os granizos vieram a midades do Posto Mar
sados com a chuva de gra- princípio sem chuva, a 'colla e que, também, anízo que atíngíu o balneá- partir dás 16h3Omin de partir daquele trecho até
río na tarde de sexte-feí- sexta-féira. Não. houve a entrada para a Fculda
ra, dia 16.' Segundo, 25% vento". Na mesma data de, serão implantadasdas casas tiveram os telha- foi decretado estado de duas lombadas na BR-280
.dos destruídos, principal.. ', emergência e após um Ie- 'onde acontecem muitó�
mente os de amianto.' O ventamento da situação acidentes. com vítimas far'interior foi o maís atingi- geral, o prefeito Valter taís, inclusive.
do, com a destruição com- Régia declarou estado de Existe taJCIbérn. !"ep'undo1>leta .das plantações de �alamldade. Barra Velha, Pansteín, posSibilidade defumo, ... única nesta época mtegrante. do Vale. �o iluminação pública no tre
na região. Os agricultores Itapocu, e o balneärio cho, com a implantaçãode Rio Novo, Medeiros, onde maior número, de de 14 postes nas ruas queRio do Peixe e ltinga, tí- jaraguaenses tem residên- dão acesso a 'BR-280 Ia
verem prejuízos ainda ín-' das de .ve�aneio, . d�ra- zendo, com isso, qu� secalculáveis. Na região de mente atíngídes pelo fe-

_ resolva em parte o pröbleItajuba. e na sede, Dão so- nömeno climático. ma, "Sé não. o ideal, mas

pelo menos permitirá um

pouco mais de· seguran
ça", disse.

'Carupá: Irçlmeatl é de 19 mUbÕH
A proposta orçementä- lOde setebibro. PROCLAMAS DE CASA-'. ria encaminhada â Câmara De outra parte, o Depar- M

'

de Vereadores, que estima tamentode Obras está tní-
ENTOS (ContlnuilçiO)_

.. receita e fixa a despesa cíando a pavimentação cisco Zacarias Lenzí, 581,
do município- de Corupá, na região do Apo Bom.. em Vila Lenzí, neste dis
para o ,-erdcio de 1988, beneficiando parte da rua trtto, filho de Avelino Ví-

.

é de Cz$ 18.930.000,00. Ada Chlommer e da rua' eira e RuU Kroenke Viei
As maiores fatias do or- � BOIll. Numa prímeí- re. Eta,' brasileira, soltei
çsmento, segundo n, pre- fit etapa serão 'pavimenta- ra, auXiliar de costura,
feito Albano Melchert, ce- dos 3.500m2, de um total natutal de Guaramirim, I

berão ao DepartaJIlento de de 7.000m2, com recursos neste Estado, domiciPada
Estradas de Rodagem e ao próprios do MuniC1pio ,-e e residente na Rua Garro
Departamento de Educ�- do Prourb. np Tavares de Mira, 155,
ção e Cultura.. O Legisla- A Prefeitura. de Corupá em Guaramirim, neste Es�

"

tivo 'CorupaeÍlse' aprovou expediu. cartas - convites tado, filha de Edmundo
Cl) projeto-de-lei d� Exe- para""" o . recebimento de Schuhardt.e Angelina Ma
cutivo, concedendo reajus- propostas para a aquisição na da Silva Bchuhardt. -

te salarial a. todos os servi'"
, de uma repetidora, de TV;

.

Edital 15.124
.

de
'

20-'10-87
dores públicos municipais 'que devera entrar em ope- .Ingo Fls<;her e Elmlra Mil·
ativos.,e inativos, de 40%. ração�até dezembro deste bratz
com efeIto' retroativo a ano.

"

Ele,· brasileiro, 'solteiro,
operário, natural de Jara-

.

guá do Sul, domiciliado e

residente na Estrada Ga
ribaldi, neste distrito, filho

. de Lauro Fischer e Elzira
Fjscher. Ela, brasileira,
sölteira, operárIa, natural
de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente na'Es
trada Garibaldi� neste dis
trito, filha de Angelo Mil
bratz e Laurita Winkler
Milbratz;

,

E 'para que chegue ••
coDhec�ento de tQdos,.
mandel passar o presente
Edital,. que será publicado
.,.ta Imprensa em Cartó
rio, onde será afixado a....
raDIe'15 dias.

Dr. Iitavir L fUIICI' Jílilr
Ura. ISVlfil1 Varlls ·RII'riuu.es

ADVOGADOS

R_ Dombagos d.íl NOR 102 _ Pou .72-Oa1 '.
.

Jara.... do Sul-se

deres sindÍcalistas" dizem agora que OS vestua
rristas votaram em Siebert pressionados pelos pa
trões, imaginando que nessa cidade, todo mundo

I é burro. () voto não foi secreto? Então como é
que o pa,trão, i� poder saber ,quem v;otou em

quem?
'
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'I
Flávii\ Beatriz Míorellí,

de JaraguéÍ do Sul'

Kátla Cristina ,Güenther,
. ,

-

... '.de Jaraguá' do Sul

I
, I
,

I

, I

'EIeanor Vanessa de Souza,
.

_

: dé',Jaraguá dó Sul
J

,.

.'

Danielle M. E�pezim,.

de- Jaraguá do Sul ,

II

I
,I

.
"

:EdJu,l . Günther, -. ,
':

.

. de , Corupá
Moníque Andrea de

Campos, . de Joínvílle
I,

Ana Lúcia M. Wetzei,

de Joínvílle

SlmQne B. Síeverdt,

de, Balneãro 'Carnború

Fabiana
.

FauseI,
.

,

de Jaraguä do Sul

Caroline D. Barbosa,
·e

de Jara'-guá do Sul

Lucíana W.· Zattat, ' ,

de Joínville,

Shella Mara ,Findeis.,'

de Blumeneu

pAGINA '86

I:Debulanles·' a noite dá gal'a
A FLOR É ,BELA POR SER FLOR, E É CÄNDIDO E
PURO O BRILHO DO LUAR PELO FATO DE SER

o BRILHO DA LUA •.• ,

'

Do MESMO MODO, Á MULHER É SUBLIME
PORQUE ':E MULHER�,.. ,(Miysbl Matsuda)

c As 'portas do aristocrá
tico Clube Atlético Bae

pendi abrem-se neste : sá
bado, para receber as me

n.nas-moças. que no -en

cante dos seus quinze anos

debutarão, durante o maior
evento social de Jaraguä

do Sul, O Departamento
Social,

.

a Comissão Orga
nízadora e Diretoria, du
rante semanas, esmeraram
se . na organização do Bai
le -das Debutantes 87, pa
ra' torná-lo num aconteci
mento marcante e acolher

P A T R O N :E S S� E '

\ .

Sra.
-

De�lseParucker' Lueders, esposa" (10
Dr. Alidor Lueders·

.

'Fabtana Cunha,
de Blumenau

Fabiana de, Luz Moeller,
" '

/'

de Joínvílle

Ana CIãdia: S. Strauhs,
d. Joinville

Heloisa Bírckholz,
. de 'Joínvílle
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"A"�6. �_ ........ pode fIc:ar 86 Da AU_" ,

O P8SIILdo 16 , biaportale Ie o seu teIIlpo foi bem empregado.CORREIO 00 POVO<----
r�adol10 maio 1919. ,CGC 84�436.591J0001�34.
DIretor: E1IIealo V. Schmöckel Jorn. Prof. ORT-SC
D. 129 e.Dír, de Empresa Jornalística n. 20. t...1:�m
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de S.
Cato Redator: flAvio J. Drugnago - ORT-SC n. 214/
84. Repórter: YYODDe AoS. Gonçalv_ - DRT-SC 09
219/84. Redaçio AdJnInIs1ração • Publlddacle: Rua Co-
,róDel Proc6pio Qomea de Oliveira, n9 290 - CY..Pos

t4l, 19,- Fone 72-()O91 - 89.2SO-Jaraguá do SuI-8C

IIIlpresso nu.oficinas da Organtzação.
Cont6bil nA Comercial" S/C 'Ltda.

AllinatUra para làrap dO Sul �

...... � • Cz$ 400,00
0utIU cidadeI •••.•••• '," •• •• •• • •• Cz$ 500,00

'r4úmero. AvuISO" · .. ·· .. · 'Cz$ 10,00
Número Atrasado ó , Cz$ 15,00\

, ,"\,

aepresentaDtes eredeadados: Pereira de Souza &Ci•.
- Ltda,- TábUlI!- Veículos de Comunícação S/C Ltda. e Pro

p� propaganda Representaçóel'Lula.
_ &te Jornal é Iiuoclado a ADJORl/SC e ABRAJORL

Helójoaria AVENIDA
& maia finas 'sugestões para presentes;

j6ias, rel6gios. violões, troféus,
médaJhas e artigos

c
de prataria estio D8

REWJOARIA AVENIDA

N. Marechal. Da Get6Uo V....

Funilaria Jaraguá Ltda.'
Calhas para todas as ,finalidades

""cora também aquecedor.. a

ene�", solar.
Rua Felipe Schmidt� 279 - FaDe 72-0�8

«:1=. . ...
CANARINHO

,

.' VIAÇÃO CANARINHO LTOA,

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 72-1422

\TUBO DE POLIETILENO.
(MANGUEIRA� PRETA)

,

TUBOS 'SANTA HaENA LTDA.

FÁBRICA: RUA JOINVILLE, 1016- FONE (0473) 72'1101
.

ESCRITÓRIO: RUA CEL. PROCÓPIO GO"�. 98 - fONE (0473) 72,006&
'

JÂR.\auÁ' DO SUL- sc

Foto
fotografias _ equipamentos de clDe

, foto _ som e video.
'

MareChal,Deodoro 302 Fone 72-0181

Lánznaster
S HORA �ll BRnMAR

Jóia�, relógios, alianças '"

presentes finos é com a I:OVc,

, L A N Z N A_S T E R . r
Marechal Deodoro, 391 _ Jaf3gut do Sul.

, ,DarIo-' tJe ltá�CONFIRA i\ HIST()RIA ...

_.; •.HA 57, ANOS. �o 'prim�iro baíle,' em $ua Wolfgang Weege (recen-
,

nova séde; na noite de 15 temente falech�), aníver-
_ Em 1930, 'assu�i�m de novembro- ,

sariava e, pare assínalar
o Governo do ,Estado de a grata éíemértäe, recebia
Santa Catarina o dr. 'Fúi- ..•HA 30 ANOS \

a visita do A.z de Ouro
v io Aduecí, como Presi-. '

"Boliche Clube," do . qual
dente e o Major Accacio -:- Em 195�, o TRE, - era presidente. o que acon

Moreira, como Vice pre- Tnbunal Regíonel Eleito- tecia em agradävel com

sídente. ' 'lnl informava que os an- panhia de çarnaradagem,
..... ' Mesmo na condição tieos títulos eleiroraís não por .algumas horas,' na be

de" distrito de Joínvílle, teriam. mai$ valor a partír la' vivenda da Barra do
Jaraguá dava o humor da de 31 de, dez�m9ro deRío Cerro.

'

temporada política, goza- 1957, apesar da tramitação .

ções que ücarem famosas-: de projeto de lE.>; na Câ- ..:... No dia 3 de 'outubro
'Discutia-se, no Bar Popu- mera, modífícando parcial- realizavam-se

-

eleições' pa
lar, a, futura sucessão mu- mente o sistema do alista- rê, Governador é Prefei
nícípal. Cada qual puxava mente, Para trocar o .títu- tos, na região, saindo vi-'
a brasa para sua sardi- lo bastava levé-lo . com toríosoo sr. Antonío Car
nha. _ "Noís �anha, a po- tIês íotograüas, aos car- los Konder Reis nos mu

vo .está toda com noís." tórios eleitorais. Melhora- nicípíos do Jantguá e

dizia uml _ "Qual o que,' va-se o titulo (je eleitor Schroeder, e vencendo Ivo
voces vão ver o rombo", contra possíveis fraudes. Sílveíra, nos municípios
dizia o Poldí- Em seguida - Era a época dos gran- de Guaramirim, Corupá e

meteu a mão no bolso do des bailes do Clube Atlé- Massaranduba. Para Pre
Waldemar e tirou um li- tico Baependi. Carlos de feito venciam: em Jara
vro, lendo alto o titulo: Palma e sua grande Or- guá. Victor, Bauer; 'Byla
Manual do Juiz de 'Paz". questra Argentina de Es- erdt, em GuaraJilirim e

Pois não é que o nosso petäculos era � grange Ludgero T e p a s s e, em

"valdemar já estava. pra- atração, às 20 hqfas no Ci- Schroeder. Nos municípios
ticando para fazer casa- ne Buhr e às 22 1110ras, em de Corupá e Massarandu
mentosl E o 'Adams,' dís- pleno domingo, -no cab, ba -nãe houve elejç!o-- pa-

.

cursava .em Rio da Luz: E os sócios' prestígíavám ra, prefeito;
,

,

"Meus senhores, graças a as programações da dire-
Deus agora temcs' um In- toria.

,

': ..HA 10 ANOS'
"

'tmdente de fibra ... " ,� - O Az de OJIro reali- ,.,

'Que é que elle disse, per- zava duas rOdada,s de ja- - ,�m 19?1, ainda re-:

,guntou o velho Mielke? E gos de bolão, COIP- o aota- percutla n� Cidade a !ll0r-
eu. renovei a phrase. Aca- f0ra. sendo o primeiro-�- te do Presidente da.,Cama
bado o discurso, o nosso contro vencidu' pelo pri- ra de Vereadores de Jara
"scherife" chamou o ora- meiro com 39 pà,litos. Mas guá "do - Sul.' M 4 ri 9

'

dor de la 10, e em tom de veio. a revanche, "onde, o Krutzsch,
-

,õ�rbaramente,
conselho lhe falou: "Seo Beminho, numa �oite ins- assassinado tlO interior do

Adams, Õ sr. não repita pirada comandavâ um ver- Salão Vitória" na Ilha da

aquelle ,disclJrso, ,em R� u?d�ito ,.show
'

pJOpagan� Figueira! à� 2:20 hs.. da

torcida, ou öndiö se fale, dlStlCO contra os que Q. madrugada de dommgo,;
o portúguez. pois eu não SJ. A., Boss tinha na con- pelo Lndivíd'..lO Valdemar'

!I�spondo pela sua pele". ta de clube dos cadila- Nunes, �5 anos, natural
, . .

que�, numa tentativa pa-'de Canomhas (vulgo �er-,
_ FulvlO AducCI esco- ra- reduzir os pontos dos lano), residente no Morro,

lhia seus au::riliat€s do go- contrários. A 1 ª 'passagem de;> Boa Vista.,
,

vemo catarmense- �ara a fci ' vencida ' Pf:lo Az de _, Em face j;:t morte do
,Secr. da Faz�nda - Dr. Ouro, perde!lri(l para o Vereador Mário,Krutzsch,
I Arthvr Ferreua da Costa; Botafora as 2ª. 3'l\ e 4\1. � il.ssumia o suplente, Prof.

I J_ustiça -.Dr. 'lvo de. �qui- Houve reação do Az de' Amoldo ,Schulz. p e I a

I no;. Chefia de FolIcla - Ouro na 5\1 passagem ê ARENA, re�id€nte e re

I Dt. Marinho Lopo; Coman- 'lioltou a ,perder Ç. 6�.; cort- pr.esentante da lócalídài:Ie
\
do da Força Publica - tudo, p�Iamargem de pon- de Rio da Luz qu� a�tan�

,
I Cél. Pedro Lop�s Vieira e tos acumulados, o Az de çou 759 voto� .. " ,�-- .;..

I Inspetor de_Estradas. ,de Ouro' vencia pela 'diferen-' .

I Rodage� _ Dr. Eunco ç� de 3'3 palito�. Os me-
- 0. Vel�ad.Ql Reginal-

, Borges dos, Reis. Ihores hómens:' Botafora do S,c�l,ochet,. sugeria a�

I - Hartwig Raduenz e pl�nal'!8 da ,Camara, a; f?-
... :aA 40 ANOS Adolfo. Fiedler e Az de ahzaçao de um l_Tor��lO,

I
• Quro :.... Wilhelm Laufer e

de Futebol de Sa,ao, e!ltre
Em 1947, falJ;!cla em Walter Carlos Hertel. O rs Vereadores das' Can;t�1"

t8/10 o esti�ario cidadão pior homem da noite foi HiS ,SIue pa�ticipaIIl das.
,
Oscar Sch�eIder, estabele- o bolonista E. V. Schmö- leumoes conjuntas, pC<>",

, cid-o-"'há longos anos, em ckel do Az de Ouro. que pondo que o mf'�nio':'(féve�

: Jaraguá- com fábric� d: por 'iSSO r�cebe�l um prê- ;,i� d:nominar-,s� T�lI}.�i9
êlItefatos d� couro. Natu.mio de consolação, um 1 �esldente :t-,�ano Krut�!
rêl de Inda�al� casqu �om quadro qUe, pelös, moti- ch , onde ;s�na cobtada,

L,ma J�cobsen '1<: d� c�sa- "OS que insl'Íl'�, ficou .fa- ,entrada modIca, sen?� 9"�
n"ento tinha. 3 fl.hos· E41th, zendo parte do� troféus a renda reve;�ena,!�

, Max e Ruth.
. "originais' da cancha do �avor' da

,,' f�mlllô" do: �:�-'I
_

_ O Çlube Al�or�i� �o- C.A. BaepenJL ' t��to rx-presldente �o ,t;�,
rnunicava ilOS seus S®10S glsiativo d� Jaragua do

, a mudança da sede pata o . ,

�HA 22 'ANOS Sul. O Ver. Klitzke opi-
'&lião Buhr, aesta cidade' ,nou fosse à Comissão, de
.c participava a reali�ção -' 'Em 1965, o industr:al Educação, pan 'parecer>
----�--- �--------------_,----------------------------------�,--------------�"�
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SERRA DO MAR PODERÁ SER TOMBADA-
A Comissão. Perlamen- do· os mananciais de água DNOS. DNPM, Secretaria.

tar Externa, presidida pelo. e provocando d erosão do de Agricultura e Mínísté

deputado Vânío de Olíveí- do solo" da flora:- é da rau- río. Público, sobre o assun-

ra (PFL), esteve reunida na. to. 0 deputado Vânio de .

para tratar sobre o tom- ,

,

Oliveira ínformou que o

bamento da Serra Geral e' , A Comissão decfdiu pela:
.

Banco Mundial está destí

da Serra do Mar. Consíde- necessidade de ouvir, au-, nando uma verba- de 25

ra que. os crimes' .eco}o�· torídades ligadas (:I órgãos. F.lllhõês de OÓ'látes' pare a,

gícos cometidos- naquelas '. como a Fatma.. .Corisêlho.' preservação -da .Serra do

áleas�· esta.o� eomprometea- - Estadual .de' C'u 1 t u'-r à; Mar., -,

. . --

"

-:CcnfeccõesSueli .�'Li.d(I'
Vestindo .bepl Senhoras e CrtáDças .

'

" Vá conferir a'mats variada coleção- aproveitando '; '

. às vantagenS do' preço e �redlário SueU " ;..
:

'

..Fábrtca 'e Loja 1 Av.: Mal .. Deodoro da Ponsecà, nr- 1085 ',' .

::' .: F. 12:0603 'J'àraguá do, Sul '_ SC.
,.

Loja 2' Rua .Reínoldo Rau, n� 530: ';,_,·F. 72-2911- -

'

:' Jaràguá do: Sul ..,.. SC� .,

"

..
.

" ,

,',
.,1 ....

1 -
.

" FtJRÇoES, ,FV:kGOHS.ISOTERMICOS E FIÚGORiFICOS .

J.arél� ESquer�o, Rua Dr .. �rico. Fernii, 113 -' Fo.ne. 1i-1017
, -.

"

.'"
- -

r". - I ....... � •

Nós tel110s ,tudo
para a '. radar a ·todos.

.

, < Ven a conhecer'
, _8 linha ·'Chevrolêt 87.

Conheça em :){..IsS� Ioja a linha Chevrolet 87, a mais completa do mercado.
, Nós temós o carro que _yocê necessita para preencher as suas exigências,
Saia rodando com Q que .exíste de melhor:'Monza; Caravan, Opala,

.

-

Diplomata, Chevette ou Marajó.. '

Veja de perto as QóVidades e as vantagens, além dos planos de
/"

'financiamento facilitados, '

"

.

Emmendörfer Comércio' de Velculos Ltda·..
·

�;'
. Av, Ma,'. Deodor?, 557 - Fones: 72·()655.e ]2'0060 ,- Ja'raguâ,'dO sul·s'e .N .........

--------

,[I)

.•�.......__ .-:---
-- .......... .,.....

.;� .; -

.' ... '

�'';;'��'-'
..,'-

•... " _'-'''''- .. ,' ,_. -"--"'.

. � ..... ,'
.

"

.� ,. o,l!.f\.GINA '1)8,· '

'CORREIO DO', POVO' 72-0091::
-

Escritório Contábil Garcia'
CRC-SC, sob n'? 0075

Escritas fiscais e contábeis,
Imposto de Rendá
Registro de

.

Micro-Empresa

Confira a eficiência de nossos serviços.
Rua Barão do' Rio Branco, 168 - Fone: 12-0695

, ,

______________________��--------------, I

• PE;"ERXjr'i,DEiIO.�
RUAJOI,.,.VILLE; 1838· JARAGuA DOSUL·se'-= .. FOII!E:(0473ln� "

Persianas nonzomais 'e' verncais,
,

box para banheiros,
divisões, toldos, portas sanfonadas, esquadrias
,

e cercas em àlumínío,
-

Consulte-nos! Fone 72-0995

ESCRITORIO JURlDlCO,

José Alberto Barb'osa
.

.
"

"

. Alexandre Dellagiustina Barbosa
, . ADVOGA')OS

Rua João Marcetr> -;. 13 _ 2° andar, Sala 204

Jaraguá do Sul.
_,--'_-- ,---'---------,---'-----------

SUBA NA HONDA

I;
,

'

,I
CONCESSIONÁRIA HONDA DA kBGIÀO. Cu
MERCIO DE MOTOS, ASSIStENClA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.
"

'

ENTRE NESTA H O N DA' T?A MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA
Rua Adélía Fischer, 239 {Rodoviá BR-280)

Fone 72-2999.
r: .Jaraguá do Sul _ sc..

'
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da sociedade jaraguaense
os astros, estrelas e ein
derelas, que chamarão a sí
as. atenções, pois, como

diz Chico Buarque, "oque
brilha com luz própria na

da pode apagar".
A apresentação das debu
tentes. pelos mestres dI"
cerimônia Waldenír Luiz
Freiberger (e Celso Luiz

Nagel, inicia-se "às 22h30
min. O estilista Luiz Au
gusto, mais uma vez, par
'ticípa da promoção, que

terá a musicalidade do
Grupo "San Remo", de,
Pelotas-RS. Durante a se

.m�na a. procura de mesas,
foi excelente, o que ga
renté, de antemão, o su
cesso do Baile das Debu
tantes.

Nestas
.

páginas, home
nageamos as debutantes e

patroriesses, com a apre
sentação individual, mar
cando este momento im
portante em suas vidas.

'

PATRONESSE

Sra. Lourdes Günther Modro,' esposa do

Sr. Reiner Modro

Pellgy Lou Keller da Costa,

de Joínvílle �

Isabela B. Kalef,

de Joinville

Crístíane Fortunato,Deise Lúcia Alves,

de São Paulo de JoinviIle

PÁGINA 09

,
'I:.uciana Schwarz' DÓria,

,

de Joinville
'

Cláudia Beatriz Gomes,
de' Joínvílle

Cláudia Soar,
de Rio (do Sul

Janafn1li �b_
4. Brasque

Tatiana Maria Ramos
Virmond, de Joinville

. Simone Vech1 MacUCO,
clli Joinvil1e

_ tle Floríenópolís

_ Gabr,iel. G. de H. Rocha,
I
-I

Biavatti, de Blumenav",

I,nformações do C.
-

I. Baependi
\

MÀDRINHAS

Muito. elogiadas as ma

nifestações de carinho das
patronesses D. Lourdes
Medro e D. Denise Lue
ders com relação, as me

ninas-moças que farão o

seu -debut este. ano no

C.A. Baependi. Toda à
programação elaborada

pela comissão organizado-
ra está sendo, cumprida
com requinte das duas
ilustres senhoras, fato que
deverá marcar com ínten
sidade maior o grande
acontecimento .soeíal de

Jaraguá do Sul, deste sá- preparado para os asso-
bado . dados.
EVENTOS GERAL
Para O dia 31 de dezem- A partir de 26 de outu-

bro, já estão sendo torna- . bro estarão a venda na

das providências ao Baile secretaria os tikets para
de Reveillon,' orquestrado exames médicos, a razão
pelos "Magnatas", de Blu- de Cz$ 80,00 por pessoa; .

menau, com champagne . (_) 'Solicita-se aos asso-
Já para o reinado de ciados que ainda não re

mamo, bailes-nos dias 12, tiraram os seus titulas pa-
13 e 16 de fevereiro e ter- trímoníaís que o façam
ça-feira à tarde, carnaval coro brevidade, na secre

pera a garotada. E no día taria. .(_) Às terças e

26 de março do próximo quintas-feiras, das 7h30 às
ano. para marcar os 10 8h30, aulas de ginástica
anos de inauguração da estética, com a professora
sede. grande evento será Rosané ,

, ,

I

I
I

\
\
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ADVOGADA
Dra. ,Aurilene" M. Buzzi

Questões de terras _ acidentes de transito - In

veQtártos - cobranças, e advocacia em geral.
,Rl,la r�tnoldo Rau, 86 - sala 4 -,' Fone 72�2711

J

E D I T A,L

li

AlJRBA MULLER GRUBBA, , Tabenä
de NoeM • 0&ia1 de Protestos de Títulos da Comarca
. J...... 40 Sul,' Batado do S. Catarina; na ·forma da

..., ..
.. ...... • todpI quantos .te edital vireQl que.

......... Cartório. paca proteetot os titulOi eoDO:

AdoífoGrunf�, rua Joaquim Fco de Paula, 2299
.... Nesta _ Com.· Transportes Rahn Ltda' _ Estra
da ruo da Luz � km 15 _ Nesta _ Iracema:�ersi
ke _ Rua Emílio Manke, 1013

'I
Guarammm -

Isalowí Schutze _ Rua Anna Schmidt, s/n , _ Co
rupä _ i C Ferreira � Cia _ Rua 24 de �aio, �5
.Nesta _ Jair Ferreira _ BR-280 _ Corupa _ LOJa.

Dílbra Ltda. AVI. Getúlio Vargas, 26 _ Nesta _

Martin Glowackíc, Rua Ano Bom, s/n., _: Coru

pã . .:,. Metalúrgica Alca Ltda. '_ BR-280 Pref . En

gelbert Oeschler, s/n _ Nesta �
Neuza Com.

Repres, Ltda. _ Nesta _ Oficina e Pintura C L
Ltda. _ Rua Barão do Rio Branco, 230 _ Nesta _

Paulo Alves Paul _ Estrada Garíbaldí _ Nesta _

Rogério Lauro Tomaselli _ Rua Jorge, Lacerda,
:>'66' Apto. 104 _ Nesta. .

t., cumo os ditos devedores não foram eo�
e ou se reouaaram a aceitar a devida intimação, faz purI

\riltermédio do �te edital para que os mesmos com

pareçam QeIte Cartório, na RJa Artur Müller, 78,' ao
prv.õ da lei a � .

de liquidar o seu d�bito ou então
.

(lar razio por que o não faz, sob pena de lIOl'etn os referi- v

JOf tftuJQI lJI"Otostados na forma da lei, etc,
'

IH/Jaraguá do Sul,. 22 de outubro de 19B1.
Aarea MUller Grubba _ Tabeliã de Notas �

. ·.)ficia! ele Prot..,. de Tftuloa da eom,n:a de' J.do Sul

I'

D R. �WA L DEM A R SCHWEITZE.R'
.Oínica de pecjUen.o$ e grandes �imais, cirurgias, yatinações,
<

raio x. internament.os, boutique.
'

Rua Jolnville. 09 I.t78 (em frente ao Supermercado Breithau_!>t)
Fone IJ·2548 Jaraguá do Sul Santa Catarina

------------- ..

II
I'

H,orári,;__o_d_e__v__er__ão�co__me-!..ça__· _ß__est_e__d__,_om__io-=-oo_
A zero hora do próximo. -sol para atividades de Ia- ríodo propício, por abran

dia 25, 'amanhã, 'domingo, zer ao er lívre, num pe- ger as férias escolares.
terá início o horário de

verão, implantado pela
terceira vez no governo
do presidente Sarney e CHUVA DE GRANIZO lhas junto da casas deI

pela 11a. vez na história CAUSA PREJUIZOS material de construção,
do Brasil. Domingo, pôr- Aconteceu na tarde de pedindo pare ma�car no.
tanto, o día terá apenas sexta-feira da semana pas- caderno, que viriam pagar
23 horas, pois à meia- sada , Uni dos pescadores com o recebimento do or-:
noite deste .sâbado todos conta como tudo aconte- denado no fim do mês,
os relógios "deverão ser ceu: _ No céu se forma- porque estavam despre
adiantados em uma hora ,

va uma trovoada e nín- , venídos financeiramente .

Como o horário de verão guém ligou. De repente, Muitas residências de ve
acaba à z�ro de 7- f�:ve- sem vento, Deus jogou raneio tiveram grandes
reíro. um domingo, no sá- pedras' do céu,' pedras de, prejuízos com a fúria da

'

bado, dià 6, o dia terá 25 .

gelo daquele tamanho que
. natureza, níão só quebran

horas, pois quando chegar todo mundo se assustou. do as' telhas e telhões.
meia-noite todos os relo- Um barulho infernal. To- mas molhando móveis,
gios . deverão ser atrasa-

meí maís um trago no 00-: utensílios, apetrechos e
dos em uma hora. Quem teco, pra esquecê o susto, roupas de cama, de banho
não quer. preocupar-se mas qual, aumentava cada e aparelhagens eletröní
com a hora deve adiantar

vez maís o barulho. Aí fi- cas. Felizmente não hou
ou atrasar Os relógios à

queí com medo e, se de- ve vitimas fatais.
noite, antes de dormir.

morasse mais um pouco\
Esta medida, adotada

era capais de acontece ou- A DRAGAGEM DA
pela primeira, vez no Br�- tre coisa .maís feia comi- ,LAGOA
sil em 1931, visa reduzir

. go; era pedra, de todo o
a carga de energia consu- tipo que não tinha, maís
mída no horário de maior fim. Depois uma chuva,demanda, das -17 às 22 'ho-

grossa para acabar de es
ras, e red�zir este con�- tragar de uma vez. A chu
mo, através de uma maior

va de granizo se espalhou
utilização do sol e de s�� por partes, atingindo a
Iumínosidade no verao, chamada região de Jara
onde os dias são maiores, guá e pelo centrei da cída
que as noites. de, onde um Supermerca-

do não chegou abrir no

dia seguinte. O fenôme
no também atingiu Itaju
ba, com grandes prejuízos
aos proprietários de casas.

A população maís pobre é

que sofreu . mais com o
.

inesperado fenômeno, que
tiveram que procurar, te-

VARIG

I'

Notícias de

Além disso; existem ou
tras vantagens pare a so

ciedade, possibilitando
uma maior utilização do

I'

Passagens

.:.Climax

Barra

Recentemente foi con
cluída a primeira parte da
dragagem da lagoa, com a

finalidade. de oxigenar,
aquela área tão procurada
pelos . veranistas. Ocorre

que, com a dragem uma

parte da lagoa ficou acres-.
,

cida de areia até atingin
do uma instalação de 'sal
tos pelo então Dep. Lau
ro Carneiro de Loyola e

a Prefeitura até hoje.não
se definiu quanto a utílí
zação daquela área .. Esta
ría na hora do prefeito
concluir os trabalhos até o

verão que se avizil;lha �

e 'Cargas

lYIag,azine
RUa CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 290

Fone: 12-0091 _ Jaraguá do Sul-SC.

, , ,

TUDO PARA NONAS,

MODA MASCULINA _ FEM!N}NA. E INFANnL

Um to�e de,amor. Dê flores a quem você
ama. Decorações. buquês, arnilljos� plantas ,oma-

'

/ mentaJs., coroas, com elJtrega a dOmiciUO.

.

r

Jaraguá do Sul _ Av. Mare�4al Deodpro 260 _ Fone 12-0968

Guaramh1m _ Rua 28 de A2oSto, 1.334 _ r:JR(' 73-0259

Casa .das! Flores
..

"

Relnoldo Rau 606. esqalDa com a Joao Pfccoll•

I

"

I
"

I

\
"-

_,

"

!

,

tti, Jordan & Cia. Ltda.

, ,Nã'Q p'erca esta ,pr�DloçãQ
Até o dia 30 de outubro a MO'RETTI JORDAN esta oferecendo 20% de'

. desconto '-nas peças e/serviÇOS reali'zados .em suas instalações.
Não' perca esta oportunidade. '

"

'

No seu· distribuidor FORD, você sente a qualidade.
fora d'ele' o risco ,é seu. [�[ -More

1"\ ..._..:1 Q 158 _ JaragUá do Stil/SC. FOIlel '12-1'1'1'1. '12�1995 e '12-2614Av.. Mal. �vuQro, n
, 'I ---'�-__:_-----.

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaragu� do Sul _ Semana de 24 a 30 de outubro de 1981· CORREIO DO POVO." PÁGINA ·tl r

Prldação de. semepies de arrlz lell blas pers,ectivas na' regila
- .

-,

minar a sua qualidade
(&;erminação), de onde
concluiu-se que houve me

lhora, hªja vísta que 49%
estavam dentro dos pa..

'

drões exigidos em relação
.

à pureza, 45% em relação :-"',..._--:----:--......------......-----,........,__,--�\

à germinação que é no mí- .

nimo 80%, e 48% das se

mentes estavam dentro
das normas exigidas' em-

plUMEIRA DIRETORIA sídentes das Avenidas de relação ao arroz verme-

DO ROTARY Serviços Internos, Comu- lho, que é de 10 sementes

Reunídos nas dependên- nidede, profissionais e In- de arroz vermelho por 500

cías do Restaurente do temacíonal , Reina "grande gramas de sementes fisca

Chico, na noite de 14 do ontusíásmo entre seus in- lízadas e O grão para se

corrente. 'um grupo de u- tegrantes na fundação de mentes certífícadas.
deres messerandubenses, um novo clube de serviço. Em 1918, segundo o

-

· elegeram. a. diretoria pro- . PLANTIO DO ARROZ a'grônomo Láurindo Goe-

vísôría do Rotary Club de PREOCUPA dert, apenas 3,4% das se-

Massaranduba, com a pre- A cidade, de Massaren- mentes utílizedas eram fis-'

sença do Representante duba que tem como cog- calízadas e em 19�6 cons

do Governador Marlo Sou- nome de A Capital Cata- tatou-se melhora: 11%

sá, Camp. Osnildo Bartel e rinense do Arroz, está se- eram sementes fiscaliza

demals rotarianos do R.C. ríemente preocupada com
das e o restante das se

de Guaramtrim que é o a sua liderança na produ- mentes usadas no plantio
\ clube padrinho A direto- ção desse necessário ce-

.

eram próprias dos produ
ria ficou' constituída dos rel. nó estado. De há mui- teres ou adquiridas de ter-

. cetros. As sementes fisca-
,segUintes: . Presidente to passou o período pró-
Herbert Gehrkei; Vice � prio do plantio e há ori- lizadas em uso na rigião,

·

Rolf Reinke; Protocolo _ zicultor que Já está ini- provêem ii maior par e do'

Oscar Henrique Görisch: dando pela terceira vez a
Rio Grande do S�l, que'

10 Secretário _ Silvério tarefa, enquanto o tempo são de péssima qua idade.

Ori:echowski; 20 Secretá-, continua indefinido, Iazen- Hoje, nesta região, são"
o

P l' R T do apodrecer as cultiva- consumidas anualmente
· no - au o amos; esou-

. apenas 16 mil saca.s de se-
.

reíro _ Jorge Suzuki e 2° res de arroz, com acentua-
.. mentes de arroz fiscaliza

'l'€s(!mreiro __ Sidnei Coe- do aumento de custo e
das e certificadas, haven

lho. Na oportunidade o pouca espectativa de uma t 5 3
1 colheita a' altura .das tra- do um défici de. 53. 6

rotariano Iso miro Correa .

.

t f dições do lugar, Muitos sacas.' que é a perspectiva
fez uma importan e in or- para a produção para
mação rotérta, com Os co- dos lavradores manifeste-

quem se lançar ao .negó
mentärtos dos rotarianos ram a' sua preocupação cio para suprir a carência
E.V. Schmöckel. do R.C. diante da instabilidade do existente. Na atualidade
Fpolis Le te de : Gerson clima que não permite. - s "

él,penas a Cooperativa Jurí-
Ferreira

.

e Roland Beh- uma produção dos tempos .

b C _ 1 terreno c/392m2, Loteamento
normais. A falta de sol é ti (Massarandu . a) e e-

IIrendt, do ..R.C. Guarami- realista Dalíovo (Ascurra) px , Weg .

rim e as considerações fi- a causadora de todo o pro- t'e·m produzido sementes, 22l'o. J an& d" , ,..; 'i
bl

'

índ R. João Pfccoli, 104· fone 1 - • .,. - ara·s ...... ,0 ':)'ll'
Mis���99�n��, em� O �ro� runa em���5q�u�9�a��e�s�c!��a�._·�O��====·;�==�=�·===�.�'==.�==.=='�.�Governador, Comp... OsnU- é o que rege as aÇões na ::::

do Bartel, Nesta semél.na agricultura. Que,o sol apa- �
devém ser eleitos os Pre- reça o quanto anfesl i .

������--��------����

A região agrícola pola-
.

rízada por Jaraguá do Sul
_ 18 municípios � subor
d:nada

.

ao Escritório Re

gional da Acaresc, possui.
5.565 produtores de arroz,
cereal cultivado numa

ärea de 21.910 hectares.

É a maís expressiva cultu
Ia, mas que. defronta-se
com problemas, notada
mente na utilização de se

mentes de boa qualidade.:
No ano passado, toram en

. viadas 130 amostras de ar

�oz à Ernpese para deter-

lIoticias
.

de Massaraíld·u·ba

Posto de 'Vendas Marcatto
Chapéus, bonés, . VIlselras, calmlisas, shoJ:is,

bermudas e cordas.

.em frente .à fábrica. Amplo estacionamento.

Spezia & eia. ·ltd,a.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATO,R

Madeiras' para construção e sêrviços de
..

trator
com profissi'Ollais alta:Q.lente especializados.
Rua João JanuárÍo Ayroso, H? _ Jaraguá Es

querdo _ Fone 72-0300 Jaraguá do Sul--= SC.

.01 _ O Feitiço de Aquíla. 02 _ Entre Dois Amo-
.

res. 03 _, Harem. 04 _ o. Cão e a Raposa. 05·....:;.·
,.

,Ali" Um amor de Camelo. ..,.. 06 Tbe Quest. .01"
s :

Covergirl. _ 08 Visão Fatal.. Ô9 ._ -A Prometlda," :
10 _ Remo Willi�ms. 11 _ Top Gun. 12. _ ATes- . ,,�

tem�ha.· 1� _ Platoon , 14 ., Apocalipse II. 15,
"

Curto Círcuíto.
'

CÖNHEÇA O PRÁTICO E SEGURO,
.

VlDEO-CHEQUE .

,\ 'l,,' .,

mercado para a produção
de sementes de

.

arroz é
'favorável, destaca Laurín
do Goedert, ligado a exten
são rúral.: 'que 'váí . íntensí-

ficar a conscientização dos
produtores para o uso .de
sementes de boa q\la:líâa
de,

, através, de treiJ:iámen-'
.tos e reuniões. ! .

,Ja,ragaá,- .

Video" Clube·,'
I

•
•

\
-

_

•

"
.

.,

A partir de 03-11·81 estaremos atendendo n'; 'no:.",'.
vo endereço: R. Reinoldo Rau, 240 - Fon�: 12·2�59

'. " .. -r:", .&.

/IIiTERIMOVEIS
'Intermediár·ia· Ie
Imóveis' LIda. F <,

-VENDE..,-

'1 casa em alvenaria cl 180m2, em lateral ;dl} ,,;'

Mal. Deodoro, px. Ferro Velho Marechal.
1 casa em alvenaria semi-acabada, Lot. Ma-
ba, px. Marisoi.: _" ,

3 terrenos com 450m2 cada, Ilha da 'Figueira,
px. ,antena dá Rádio.

_

_ 1 terreno' c/421pi2, na rua Jose Emmendoer-
fero

Centenário;

Para nós� segurá näa é só garantia de riscos
.' _.. ..

"
, '. ". r

�

� Se'iurl é
Prestação �de. 'Serviços'

Consulte .. nos

S/ e gur o s A. G a r c i a
.

Rua ExpedlcloDário G..-erc:IDdo da Silva D' 90, l' andar, Sala 2
.

FoRe 72-1788 _' Jaragwi do Sul. .... ...

OPPU'S
Vídeo Clube e Locadora

Folo Piazera
FOTO ..., SOM e VIDEO

Av. Mal. Deodoro �2 _ FoDe 72-0��1.

LANÇAMENTOS DA SEMANA
Irmãos Corsos (Aventura) Uma mulher na Jane a (Drama) Ronda Mortal (policial) DESEJO DE
MATAR III (Policial) A Hora do tOlJisomen (terror) A grande fuga do' comunismo (Aventu.ra)
POW TJiE ESCAPE (gUerra) Guerreiros de Fogo (Aventura) A vitória do .mais fraco (Aventura)
A Mulher. desej.ada (drama) e mais um súper��o�nô coin a estonteante brasileira ELLE-RIO.

i" ,

ÖPPU;S VÍDEO CLUB:E _ SÓMENT,B fILMES SELADOS'

", I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, ,;; � .

� .r..
.

'.� e
J

•

",
:--'.,' "�", •

Jaraguá do Sul _ Semana 'de ,24 a 30 de outubro' de 198.1
'

I,fofme -ParoqUial,
, Paróquia São Sebastião,
,Horárias de Missas: Sába
do, dl& 24,:às 17h em San
t'a Cruz; 18h em Sãó','
João; -18�30 em São José;
19h na Matríz, S. Luiz'
,Gonzaga, São Judas Ta
deu, sãO Francisco e São
Pedro, Domingo, às' 7, 9
(> 19h na Matriz; 8h N. '

Sra. de Fátima; 9h Morro
da Boa Vista,; 9h30 em'

Santa Luzia e' às !6h,Gru-
ta N. Sra. do Perpétuo
Socorro. >

,

"Mensagem: "Fora 'do amor

não há salvação". Nova
mente� Jesus diz a :cada
Um de nós e às nossas co"

tnunidades que o -maior
Imindamento 'é ó' amol":�o -" J
amor a Deus e o amor ao ,�. )
próximo. 'Sem o aÍnor à
Deus nós nãó desc()brimos

,

as verdadeiras ," necessida- ",

des do� próximo e sem o

amor aos irmãos rlãcJi sa
bemos quem é Deus'. Dian
t,e ,dé tantas situações" de
egoismo como a opressão,
'a diviSão" a injustiça e a

margmalizaçãó, se' o man-'
dàmento de amor' não se

tomar realidade em nessa
'vida e, na vida de no�sa

, 'sociedade, ,não estámos
cumprindo a Lei de Deus.

"(",

CORREIO :00' POVO ",' .. PAGINA 12

'*,'.. ,

' " "'" • "
,

"

- ....

LEVE A 'JARAGUA PARA'SUA �ASA " .

'Nossos pfodut03: :roalhas de Mésa� Panos' de

éopa. 'T�ldos ,para éortirÍlÍá é' Vest"áriô;'.à�
',. .. ""

, dlsPon'v8is no Posto',de- Ve�das s�to a 8f1. 280,-
- ..-:' .-

Km 54 - GuaraQlirim. "

'.
"

INFORMATIVO ROTARIO

,O,
, Quà:tro - M·e.ia - Cinco .\

,

Caluna'
"

Evanuél1icá
'

CllLTOS: Domingo, dià' Rotarianos: �'Unidos,'para Servir, dedícados.á Paz"

_

25,
.

às �h30 em alemão e O NOVO LAR DO ROTARV .

19h em' português" CO· É Philíp H. Lindsey; Secretáric Geral do R.I. que
RAt: O Coral Bvangélíce

'

escreve sobre a- nova sede nos Estados Unidos:
Jaragllá, da Comunidade "Falta, de. espaço, desconforto, precariedade de

Evangélica Luterana, tem instalações. Esta era a situação, observada nos.

apresentação marcada pa-
-

últímes anos no EscritÓJio Central elo R. 1., em

Ia o dia 31 de outubro, Bvaston, Illinois" EUA, pequena pará 'abrigar as
às 20h, na Igreja Centro, equipes admínístrattva e de apoio já' tão riume- "

cpm músicas sacras e fol- tosas. '

,

clérícas. LEMA DA SE· r Tudo mudou, porém, no dia 6 de maio, com à
MANA: ema-me,' Senhor, recente' aquisição de' úm.�edifício 'comercial com
e' serei curado; salva-me,,' >18 andares, loçàlizadoo no centro dê, Evaston .

e serei salvo. ,Jeremias ''o antigo prédío _ ta:r de Rotary por três déca-
',11.14. >VINDE A MIM: das _ fora cónstruíde, ,g" ocupado em 19�4, ter-
Vmde a mim todos Qsqu� nandó-se l),_e'cessâtio emplíarsuas dependências 10
estais cansados e sobrecar-: anos depdís.r.sendo que em 1980 novamente es-

regados, eu vos aliviarei. tava superlotado, fato explicável pelo crescimen-
Tomai, 'sobre vós' o meu

'I
to

con,stante,
dê nossa,

,

a�SQci,aç.
ão,

que,'
em

jU,lhQ"jugo, e aprendei de mim, de 1977 era formada de 803.000 rotarianos em

porque sou manso e hu- <

,11: 180 clubes e 368 distritos. Hoje semos-.•...
milde de coração; e acha- 1-.0�'8,.:à90' em' 23'.084 clubes �,,46Ó distritos. Jun-:
reis descanso para às vos- ,ta-Se a isso o> desenvolvimento e' a, população dos

'

sas almas. Porque o meu tradicionais programas rotertos e a implantação':
jugó é suave' e o meu far- de outros, obrigando à contratação de novos fun-
-õo é lev�. Mateus '11, I', cíonáríos hoje, na sede, são, 364; para 28� em

.2&:;'Q.· '1977. ' '
'

Esgotamos - as possíbilídades pare- equacionar o

problema, pesadas' as inúmeras .díüculdades (:n
c1usive burocrãtícsj, e financ-eiras) que a, eonstru
cão de uni prédio-sede acerreteríe, optou-se pela
aquisição do .-e4ifíQio da Cía.: de Suprimento' do
Hospital Amerfeano; 'coíncídentemente : posto à

venda a um' preço razoãvel. o- negócio fót. efe
tuado: US$ 2 milhões à vísta e l,JS$ 20 milhões,
em hipotecas a pagar. Um verdadeíre "achado'!"
'que atenderä' às necessídades. do Rotary P9r min-
tos anos'•. '

»,
. .,

O prédio' teJll excelentes salas: para reuniões, es
critórios, cozinhe moderna, 'lanchonete com ca

pacidade para atender a 350 pessoas" auditório
com 190' Ingeres, dispondo dé cabine."de som e

projeção, um .centro de telecomunácação, 0375 va ..

gas de garagem tec , O,R.I. provavelmente ut'Ii-
"

zará 0S sete, últimos andares. para sua equipe,
executivos é .as salas de reunião, alugando � os

andares· restantes; 0. que 'sera altal!lente vantajo-
so ,para a instituição ',' "

..,

,.c

'0 '_,:

-

. \

Escrit6rio Contábil Barni
Oferecemos- serviço de contabilidade c em'
geral e assessoríe especial às micro e peque

nas, empresas. Desconto' de 20% 'à associadas,
da' AMEVI.

" '

Rua Venâncio da Silva Porto, '331 .;_'Ao ',lado da
" Comercíal FlorJaDl

"

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARREtO. DE AlEVEDO

A·dvogad9s'
Direito Cívíl _' Criminà:l\ .: Co�ercial

Trabalhista _ Esportivo.

. Novo endereço. _ MilJ'.: Deodoro da P9�eca.
n, 91 _ Sala 1

, . i:

C h'oal é
,

IMOBILlARl.À E

REPREsENT,,(Ç,OES LTUA.
- Rua Reínoldo Rau 61 _ FolIes 12-i390 e' 12-2321
.: CRECI, 643-J.

VENQE I
..: er

Um. -terreno Com área de 2.060m2" sito a rua
Joínvüle, prox. �,Port'al Jg1:lá. '.,

Um 'terreno com, área de 208,m2 sito a Rua
Joínvílle, PFOX o' Trevo de �hréedE'r." �

Um terreno com ãfea de 433m2, sííto 'a Rua
214._ Jguá Esquerdo, prox. Grupo Escolar.'
Um terreno com' area de 500m2 sito a Rua Ge
túlio Vargas," prox, Correio.

" "

'

.Um terreno com 45,00 metros de frente para
ii Rua Joínvílle, éspécialmente pare Posto. de
Vendas Comercial ou InClusfrial.' ,

Um terreno com área de 90.0@Om2. a
-

.; .,: . .'

, 4;OOOrn2 do centro da cidade, prox. Faculdade.
EM CORl,JPÁ.

'

_.

Um terreno com área C:le 9.340m2, sendo lOt
-métros "de frents para

:

BR-260, área In�l.' e

ou Com!., prox. Fáb�ica: Mariso.I-Cortlpáo
,

, v

.; "

" ,�.f·'JARAGuA FABRLSA.
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8olaf�'IO 'derr8ta Cruz de Malla pelo Esladuat
Com gols de: Toto, Adir

so� (centra) e Rogério,
€öbrando penalidade máxi
ÍDa; o Botetogo FC derro
to o G. E. Cruz .de Malta,
no clássico. válido

.

pelo
Campeonato Esta du a I
Amador. Amaríldo marcou

o tento de honra cruzmal
tino, equipe que amargou
a sua' segunda derreta
consecutiva. Ü' trto de ar

bítragem esteve formado
por Marco A. de Oliveira,
Gilmar da Fonseca e An
tônio Dias, da Liga Fran-

FS: aberta a 2a. fase em Guaramirim
Foi inaugurada terça

feira, dia 20" a segunda
fa�e , do 8° Campeonat�
Mun.icipal de Futebol de
Sa�ãG da Comissão Muni

crpal de Esportes de Gua
remírím. que teve rodada
também na quinta-feira,'
dia 22. Jogaram esta se

mana Energe x Avaí, Lo:
Jét do Atleta x Poço Gran
de e Weg Química x Ki
Kaska; ,Padaria Felipe x
ARG, Polisolda x Malhas
Frúet e São Pedro x Pre

f�itur�. Mais quatro roda
das complementarão a se

gunda fase: día 26 _ Avai
::tÇ Padaria Felipe, Malhas

Fruet x Weg Química e

Poço Grande x São Pedro;
'dia 29 � ARG x Energe,
Prefeitura x Loja do Atle-
ta e Ki-Kaska x Polísolda:
dia 03 de novembro - ARG
x Avai, São Pedro x Loja
do Atleta e Ki-Kaska x

Malhas Fruet; díá 05 _

Energe x Padaria Felipe,
-Polísolda x Weg Química
e Prefeitura x Poço Gran
de.

�,

Para a fase três, se clas
sificarão seis equipes. A
decisão do titulo está pre
v ista para o dia 03 de de-
.zembro .

'

Continil 'I certame
.

em Schroeder

Dois loques
_ A decisão do título

dó 50 Campeonato Muni
cípalde Futebol está con

Iirmada para o' dia Q8 de
,

novembro, nO.Estádio Max
Willhelm . Na prelíminàr
j.og�rão Santa Luzia e Ca

narínho e a principal en

tré Vila Lenzí e Bangu.
'"ÚIJl grande público' é

agual'dado pare a decisão, A terceira rodada do
". i... Neste domingo, ,d1a .Campeonato da la. Dívi

, 25, a .p·artlr das 8 horas, são de ArnadõTes da Liga
:nó,(!am:po dQ.Çoléglo"São Corupaense ,de'Desportos
Béóto. em S. Bento do não foi realizada dominge,
Sul, .o quadrangular de �m vista do mau tempo.
futebol de campo entre o Ela no entanto o será nes

ColégiO Paranaense (Curi- tP. dia 25, entre D. Pedro
uÍlI:l), Colégio Marcilio x AgUa Verde e Antares
Dias (Itajai), Colégio São x XV de Nóv.embro: A

Luis (Jaragu'á' do Sul) e rodada anterior. realizada
Célégl0 São Bento. ' dia 11, apresentou os resul-

o' ; ._.' Com 23 pa..rlidas, tados Antares ::''x3 Agua
cöndui�se neste final-de� Verde e XV de Novembro

.

semana a primeira fqse do 2xl D. Pedro. As rodadas
. Call1peonato M uni c i p a I do returno serão as se

Aberto de Futebol de Sa- guintes: dia 01/11 _ An
Ião, da UFS e, DME. A tares x D. Pedro e XV No
rodada foi aberta sexta- vembro' x Agua Verde;

: 'teir� 'no Ginásio Artur dia 08/11 _ Agua Verde x

<:MüUere'neste sábado con- Antares é D. pedrox XV
,,13'tinaa no Agropecu.ário e,', df!·Novenibro; dia15/U.:....,
·rta mb em no ':'Ar'tur Agua Verde x D. ·Pedro e

MüHet" . XV Novembro x Anta!'E'�.

Começa nesta .sâbado,
'dia 24, a segunda fase do
.Torneío Municipal de Fu
tebol de Salão da Comis
são Municipal de Esportes
de Schroeder, ' envolvendo
as equipes integrantes das

C'hqves dos Vencedores e

dos Perdedores. 'Informa
o. Coordenador da CME,

. Adindo. Scheffler, que a
, /,

.

Chave dos Vencedores
'e integrada pela Corema
co. Falcon, Intercontinen
tal, Olímpico A, Despor
tiva e Grêmio Tbmaselli e
a Chave d9'S Perdedores

pelo Internacional; Olim

p.co 13, Veteranos, Cruzei"
1'0, Bandeirante e Juven
tus.

Jogarão neste dia 24,
na cancha do Colégio Mi
guel Couto, Grêmio Toma
selli x "InterconttnentaL'
Desportiva x Coremaco e

Olímpico A x, Falcon: na

cancha da Escola Braço do
Sul _ Internacional x Ju
ventus, Cruzeiro. x Vete
.renos e Bandeirantes x

Olímpico B.

L.C.D. REALIZA A
la. DIVISÄO

'

,

cisquense de Futebol.
A quarta rodada do

Grupo "B" do Campeona
to da 2a. Divisão da
L.J .F., em víste do mau,
tempo reinante no domin

go, foi adiada, devendo
no entanto, acontecer nes
te dia 25, com as partídas:
América x Olipê e Grêmio
Garíbaldi x Francisco de
Paula. O América lidera
este grupo com 10 pontos,
seguido pelo Francisco de
Paula com, 8, Garíbaldí 1,
Olípê 5. e Vitória 2 pon-
tos.

,
'

Pelo Estadual Amador,
d.a 25/ lO, Botetogo x Tu

py e .día 19/11. Atlético x

Cruz de Malta;
--'--'----

o QUE-HÁ COM A TV
CULTURAl
A TV Cultura (Rede de

Comunicação Eldorado),
'com excelente imagem e

áudio, transmitiu a soleni
dade de abertura dos 219s.
Jogos Abertos de Santa
Catarina, dia 16, à noite,
com toda a sua pomposi
dade. No entanto, 'deixou
milhares de telespectado
res decepcionados em Ja

raguá do Sul, pois justa-»
mente no instante, em que,
o apresentador do cerimo-

. níal anunciava a' delega
ção jaraguaense, a emisso

ra colocava no ar os pa
trocinadores, frustrando a

vista da entrada dos atle
tas representantes do ter- ,

ceiro parque índustríal do ; ,

Estado.
, Pode até parecer muita'
coíncídêncíe. mas. no ano,

passado, nos JASC 'em

Joínvílle, aconteceu o

mesmo Jato , É de se ques
tionar se não existe "algo
de diferente" neste proce
dimento. O município, pe
lo qUe se sabe, sempre deu
respaldo àquela' emíssora..
ainda recentemente com a

ínserçãö de chamadas pa
ra a Feira da Malha. A

comunidade merece no mí
nimo uma �xplicac;:ãQ.

,Serraria Jarauuá, lida.
(BEHLING)

Vendàs de 'madeíra em

senseem'

Rua Sao José no 143 ..:.. Bairro Jaraguá -Esquérdo " "".

Fone 72-2963

ger� 'e serviços de :.'

.. ,��

- -

Reslauranle
AGORA SOB A DIREÇÃO DE

CARLINHOS EVALDO

Continuamos a dísposição ríe todos, com '0
mesmo atendimento e novas" opções. Atende-se

de segunda ii sábado à norte,

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 231

Comercícl Flcricmi
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS'

PARA ESCRITORIO.

Assistência técníca de Máquinas de escrever. .;

calcular:' Autentícadores, Caixas Registradores;
Relóeios de ponto e Mão. de obra." CQNSUI;.-,
',TE-NOS.
,Rua: Ven4nc1o da Silva Porto, 353
FODe: 72-1492 _ Jaraguá do Sul.

ELETROL'AR ...
(' ,

. ",

Comercial' 'de Peças Llda�
ASsistência técnica em máquinas de costura

tndutriats e domésticas. peças. "ac.essór�O$ 'e ,�gu�'
U,as em geri!l.

-

�.�
::".'.' .�';'. »�

, "Oferece também assistência tecn:ca aut01·jza�,.a '

eui aparl;lhos' Arno, Walita, BÚfân:i�a", Black '�.'
"fleCker, faet; GE, Eletrolux, Pame, 'pandora; For
af)� Lver, além do mais completo estoque de J)e�;
ça � e acessórios.

," ',,'

Av. Mal. Deodoro. 1.309 _ �Fone 12-'2�QO
< <;

Jaraguá do Sul�SC
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Os XXVIl9s JÀsc de
vi��·heste ano se trens
formar numa' grande fes
ta' de paz e coníraterni- para demonstrar O seu dt?
zação. Atínal de .: contas sagrado a um governo que

.

um novo governo se ins- até h-oje não mostrou a

talou.no Estado e os jogos que veio.

abertos servírísm
"

para A grànde festa dos 21°

uma renovação de valores Jogos Abertos de Santa
no .cempo de esportes, as- Catarina, ao invés' de, res
sístído por um povo feliz, saltar a vibração do pú
alegre e satisfeito com a blico em, relação às 12 de

atuação desassombrada legações que se apresen
ao governador e suas tavam no estádio' Heríber-

equipes auxiliares. tc Hülse, nonie em home-
E o que aconteceu?

.

nogem a um ex-governa-
Foi exatamente aquilo dor que'muito honrou o

. que muitos temiam. Ape- Estado, tão logo. pronun
nas um homem no mei-o ciado o nome- do Governa

daquela multidão foi cita- dor do Estado, desvíava-se
'do e ror' o suficiente pa- do' sentido dê confraterní
ra que os aplausos guar- zação em belíssima ceri"
dados para a: disputa das mönía. para se converter
posições no esporte se para tristeza dos catan
transformassem num a nenses. numa uníssona voz

enorme onda de apupos, .de descontentani�nto, vai-

SECRETARIOS MUNICIPAIS:

BalduinD é' presidente' do
�

Conselho
o Secretário de Educa

ção de Jaraguá do Sul,
Balduíno Raulíno, foi es

côlhído para . presidir o,

recém-constrtuído Consé
lho de Secretários Munici
pais de Educação de San-

. ta Catarina, que reúne re

presentantes das dezoito
assocíações de municípios
e, que tem por escapa a

integração, a troca de ex

periências e a articulação I
com o Ministério- da Edu
cação, Secretaria da Edu-

" cação e PECAM, voltadas
à melhoria do ensino mu
n.cípal, Esta diretoria L, I
que tem nos principais.
cargos Os secretários de.1Educação de Blumenau,
�oinville e .Itajaí � é pro- I

v.sórias- devendo ser oficio.
alízada em abril do próxí-:
mo ano;' quando no perío
do de 21 a 23, acontecerá
em Jaraguá do Sul, o ÊP�
Congresso Estadual de

.

Educação Municipal, para,
o qual para cá, convergi
rão cerca de seiscentas
pessoas.
A própria Federação

Catarínense das Associa
ções Municipais (:pECAM).
em apoio ao trabalho do
Conselho, marcou para
.Jaraguá

-

do Sul. no final
do Congresso, uma assem

bléia, para que os prefei
tos' de todo o Estado to
mem ciência das delibera
ções e decisões' tomadas

.

durante o conclave.

ando o príiaeíro mandatá
rio. E _jamais se poderá
dizer -que ela _ a vaíar.,.
veio 'de encomenda. O·
povo já amaduroú, Gover
nadorl Nove vaias sono

ras, sem cerimônias espe-
. ciais 'ou rapapés. Parafra
seando a recente entrevís
ta do deputado. .carioca,
ce. Alvaro do Valle, que
nesta região tem a suá ía
zenda _ preferida, o povo
amadureceu e, as velhas
lideranças apodreceram.
Só o governador não sabe
disso. É deveras lamentá-

. .

vel .o episódio que de
monstra que a insatisfa
ção deixou as salas pala
cianas e Os ambíentes ten- .

sos das Secretarias e De

partamentos, onde em al-,
gumas existem guerras
declaradas e nas quaís o go
vernador não ínterfere,
por achar que Os assuntos .

(iue os envolve são de ca

ráter pessoal. As ciumei
ras

.

nunca conduziram a

bons resultados, de 'bene
Iícío 'em prol da coletíví
.dade que.devem por dever
.de profissão, atender. Não
é sem razão que se diz que
�� o timoneiro _ aquele
que governa o timão da
embarcação _ não o go�
verna com mão firme e

segura, pode levar a em-.

barcação
-

a adernar, com

perigo de naufrágio, como
disse ,Josué. Montelo. em

seu Cais da Sagração, ...
"uma força brutal e cega

o Corpo de Bombeiros I

Volunt4rios,· Associação tComercial e Indústrial,

'1Pre�ei�ura Municipal.e_ As.-
.

socíaçäo de Engenheíros e IArquitetos; discutíram es

tá semana, a conjugação Id� esforços para que. Ja-
. raguá do Sul tenha urna

legislação pertinente à

proteção contra incendio
em ediffcações, conside
rando que o crescimento
vertical da cidade, pelas: A preoçupação nesta
pec'\lliar;idades topográfi- I fase de desenvolvimento
cas do município, tende a ! da .cidade é de'grande
aumentar nos próximos'

I
Significado e. um planeja�

anos,. em vista do pr?ibi- , 'menta· eficaz de' proteção
tivo custo� dos tenenos e I contra incêndiú'S com su
falta de- moradias. I perposição de pavimentos
O pônto comum .'das dis-

'

e em toda e
_ qualquer edi

cussões é de que ,deva ha- �icação que aloje'um gran
"er união' de esforços, pa- de número de pessoas,
ra que Jaraguá ,do Sul, corria escolas. indústrias,
possua legislação que reja hospitáis. igrejas, hotéis,
a matéria, exigindo nas pre�dios, supermercados'
construções equipamentos e outros, evital'á. em càso

\ e instalações de prevenção de sinistro, a perda de vi
contra incêndio, como eF das humanas, corno' ocor-',
cadà .enclausurada, porta re nos 'grandes centros.
corta-f9go, e�cada mari-

'

A própria. coin�nidade
nheiro, reserva de, incên- deve ter participação- nes
dio! extintores, e hidran· se processo. É a sua se
tes. Um grupó' de traba- gurança que está sendo

. lho foi formado, envol- questionada."
.

(do vento) que enchia .as
velas, adernava o' barco.

,

alteava as 'ondas bravias" .

Não será o' começo do
vento sul a soprar o ven

to forte do descontenta
mente sobre toda' a Santa
Catarina?

Não será' a resposta,à
contradição. à indefinição,
à atemorízação e à víndíta,
ainda que não autorizada
pelo governante, mas pra
ticadas pelos seus subal
temos, sedentos de des
forrá pelo exercicío de um

temporal mandato?
Não se diz que quem

cala; consente?
É a lição' dos 279 Jogos'

Abertos de Santa Catari
na.

Não .

ser estimado,
pelo menos. respeitado no
exercício de governador.
deve ser acachapànte;

Estará õ Goverador 'pra
, ticando o absentismo? I

.

A lição de Cncíúma é
um aviso do que poderá
acontecer num futuro pró
ximo . É só prosseguir as

sim p'ra ver no que vai
dar.

Todos desejam. 'a amda
maioria atual vamos 'di
zer, deseja uma admínis
tração eficiente e consa-.

gradara.
,

O' inverso serädesastro-

JS terá "Iegislação 'contra incênd\io
. .

,

vendo Corpo de Bombeio
10S e Prefeitura. para es-.
tudar e deliberar sobre a

legislação, através do es

boço de um ante-projeto,
que . posteríormente será
'submetido a análise de
ouLras entidades envolvi
das no assunto, para uma

.

discussão crítica da maté
ria, dada a importância
que representa.

s6; enâe ös €atarinense's
serão ás inocentes víti
mas.

"

Está na hera dé colocar
a 'Boca no MUndQ'. -." ...

.. .

fritz von Itapocu o 10/81.

JASC

Só 0- 101ao-
, salva
hlnra �:-;

. A participação de Jara
gua doC'Sul .nos: Jogos
Abertos, de Santa Catari
na está muito decepcío
nante . A exceção do bo
lão, que está salvando a

honra, as demaís modali
dades tiveram participa
ção tnexpressíve : em ter
mos de conquistas. O vo

libol masculino foi derro
tado por Blumeneu. Joa

çaba e.Nova Veneza, sen

do alímínado: o atletismo
conquistou'duas medalhas:
ouro e bronze:

c

a ginástica
olímpica e o JudÔ,' ganha
ram apenas experiência; o
punhobol, não' foi com o

número suficiente de atle-'
tas, perdendo suas' parti
das por WO 'e ficou 'írape
dído de participar no ano

que vem, . em Joaçaba.
Até quinta-feira. Jar�guá
figurava, em 19° lugar na

classificação geral (3 pon
tos] e em 119 lugar em ter

mos de medalhas (duas).

O bolão masculíne é a

única modalidade em que.
.

Jaraguá ainda disputa.
Na primeira fase, derrotou

. Crícíúma e Videira e foi
derrotado por Tírnbó: na

segunda fase, venceu In
daial e Caçador, perdendo
para Lages. Assim, garan-

I

tiu a va,ga como se.gundo
· de sua chave e através do
cruzamento olfmpico, jO
gou ontem, sexta-feira,
contra Joinville' .

e atua
neste sábado contra o. ga
nhador ou o perdedor da

. {!artida entre Caçador e,
Tfmbó, realizada ontem
também.

'

Ministro

'. o Ministro da Ciência e

1!ecnologia, Luiz Henrique,
tlmpossadö quinta-feira.

·
encontra-se no Estado...
Após visitar Criciúma e

Joinville, estará em Jàra-
· gá do .sul na tarde- deste
domingo, para contacto
com líderes do seu· parti
do, onde tem ia segunda
base de sustentação poli�
tica.

.
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