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Dom Honorato e Padre Miranda, 50' Afilas de Vida Religiosa
Em dezembro, 31, foi o de 17 de outubro' de 1959,. Cónta a história ;_ es-

l.rrnão L u i z Godofredo trazia ampla reportagem, tampada. nas páginas, des
Gartner que completou 50 exaltando o acontecimento ie semanário - que no

anoS dedicados ao Semi- que, pela sua importância, dia 17 de outubro, grande
nário . Sagrado Coração de- reproduzimos parte dela: multidão, acolhendo pedi
Jesus, de Corupá. Hoje, "Jaraguá do Sul, pela sua do do então Vigário Padre
outro auspicioso aconteci- formação rellqlosa, orqu- Donato' Wiemes (que mui
mento para a comunidade lha-se nesta oportunidade tos jaraguaenses hoje não

católica, marca em Jara- de um filho seu, que eca- reconhecem o seu gran-.
ouá do Sul, a celebração ba de ser eleito pelos al- dioso trabalho, dentre os

dos cinqüenta' anos de vi- tos dignatários da Igreja, quais, a edificação da ma

da religiosa de dois cole- o primeiro Bispo brasilei- jestosa Igreja-Matriz), re

gas de turma: Dom Hono- ro da Congregação do Sa- cepcionou defronte a Igre
rato Piazera, [araquaense, grado Coração de Jesus. Ja:Matriz Provisória o no

atual Bispó Diocesano de Dom Honorato Piazera, fl- vo Bispo, que foi alvo de

lages e Padre Arno Mi- lho de uma das mais tra- grandes homenagens, fam
-arrda, Vigário Cooperador Klicionais famílias de Jara- bém no domingo, quando
da Paróquia São Sebas- guá do Sul fora 'surpreen- oílcíou solene pontlflctal .

tíäo. didQ> com sua nomeação. Consta' que foram grandes
O fato tem uma impor- em Roma, quando parttel- as homenagens dirigidas

tância slhqular para -Jara- pava do Capítulo Geral da ao primeiro filho desta +er

guá do SI)I, terra de rnul Ordem cios Padres do Sa- ra a atingir as culmínãn
tos sacerdotes e freiras, �(ado Coração, na qualida- eras do episcopado catö-
pois Dom Honorato, filho de de Superior Provincial ·Iico�.·

.

seu, foi o primeiro Bispo do Sul, para eleição do Dom Honorato,· sagrado
brasileiro da Congregação novo Superior Geral da bispo, foi auxiliar de Dom
dos Padres do 'Sagrado Co- Ordem, tendo sido ele pró- Jaime de Barros Câmara
ràcâo de Jesus. e a cele- prlo o escolhldo. Pelo fato na Arquldiccese do Rio de
bração [ubllar será neste de todos os seus farnllla- Janeiro, recebendo tarn
sábado, às 19 horas, na res residirem neste Esta" bérn a nomeação, pela
Igreja-Matriz São Sebas- do, escolheu a Escola Santa Sé, de .admtntstra
tião, pela razão do Padre' Apostólica SCJ, RO atual dor - da Diocese de Nova
Mirandinha atuar em Jara- .munlcíplo de Corupá, onde Iguaçu.. Dali, passou a

guá do Sul e Dom, Hono- se verificou' a sagração coadjutor do bispo de Le
rato, Bispo de Lages, ser" domingo último (foi a 11. ges (SC) com direito a su

Jaraguaense, de cujo ato 10.59). desde cedo, cen- cessão, o que se realizou
deverão participar. além tenas de viaturas dos mais

, com a morte de seu tltu-
, dos padres que trabalham diferentes tipos e uni trem • lar Dom Daniel Hostlp, em

no município, o Superior especial vindo de S ã.o . novembro de 1973.
Geral dos Padres da Oon- Francisco do Sul, condu- I

,

gregação Sagrado Coração ziam milhares de fiéis e au ! PADRE MIRANDINHA
de Jesus, Murilo Sebas- toridades ao vizinho Mu- 'I' Admirado e amado por

. tião Ramos -fiq-ieger,-que-' rricípio ,'fi aO- 'longo da Es- todos; o 'páeta-'�e jomaHs
substituiu ao também ja-' trada, de m�is de 20 qui- I ta, Padre Arno Miranda es

raguaense Padre Alberto ,Iômetros, viam-se faixas tá há alguns anos traLa
Piazera, hoje em Rio Ne· com inscrições de sauda' Ihando 'em Jaraguá do Sul.
grinho. ção e homenagem ao novo Fez sua pl'ofissão religio-
Afora a celebração da

. bispo e ao Cardeal D. Jai- ,'sa em 1932, juntamente
noite deste, sábado, de me de Barros Câmara. A com' Dom Honorato. Arno
acordo com o Vigário Pa- sagração de Dom Honora- Afonso Maria de Miranda
dre João Heidemann, do-' to Piazera constituiu es- .é o se1J nome de batismo,
mingo, às 8h30min, o acon- petáculo de rara beleza, nascido em Itajaí em 1910.
tecimento será na Barra cuios detalhes iam �endo e fez seus primeiros estu
do Rio Cerro, onde nasceu colhidos pelos inúmeros dos em Br4sque, s.endo
Dom Honorato . ..:, Segunda- fotógrafos e cinegrafistas ordenado sàcerdote em

feira, às 10 horas, ambos de TV para reprodução nos Taubaté, junto com D. Ho
farão a celebração' na Ca- g r a n des centros de I norato, trabalhando nestes

pela Nossa Senhora de Fá- !'lOSSO país. Por mais de f.nos todos em Formiga
tima, do Noviciado, presti- três horas uma incalculá- (MG), Brusque, Penhà, Rio,
giandö o Seminário onde o vel multidão tinha os seus de JalJ�iro, Corupá e Ja'
jovem faz seu estágio de sentidos atraídos para, o raguá do Sul, onde é Vigá
vida religiosa, ao final do ritual magnífico, tendQ co" rio-Cooperador.
qual, ingressa na Congre- mq �sagr.ante S" Excia.. Passados meio séc.ulo
gâção. Hevma. o snr. Cardeal D.. da profissão religiosa, D.
DOM HONORATO Jaime de Barros Câmara, Honorato e Pe. Mirandinha

E a. propósito da cele- DD. ArcebiSpo de São Se-
_
estão novamente juntos

bràção jubilar de vida re- bastião do Rio 'de Janeiro para celebrar o jubileu de
ligiosa do Padre Amo Mi- e co-sagrantes, D. �reg6- ouro de suas vidas dedica·
randa e Dom Honorato, por rio Warmeling, DD. Bis90 das a transmissão do err

\41 oc�sião da Sagração Epis- Diocesano de Joinville e niilamento divino, onde a

copal do primeiro bispo ja-
. D. Wilson Laus Schmidt, comunidade católica é no·

raguaense, o "Correio do DD. Bispol Auxiliar do Rio vamente chamada parti-::i'
Povo", edição de 2.057, ce Janeiro". 'par. ",- (Flávio José).
, ,EDUCAÇAO ENTREGA LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS NA TERÇA-FEIRA'
I Na seqüência à distr,i- ga de livros didá�icos . e rara Guarc!m:llrim, serão
bUição anual de livros dl- material escolar, será na 'destinados 1,.692 livr>s
dáticos e material escolar proxlma terça·feira, dia para 457 alunos; Massà

báSico, a Secretaria da 16, às 9 horas, no Auditó- randuba receberá 1..439

Educação, do Estado de rio da Associação Comer- livros para distribuição a

Santa Catarinà está distri-' cial e Industrial de Jara- 429 alunos carentes; Sch
bUindo 346 mil livros de guá do Sul; com á presen- roeder, 178 alunos e 611

Comunicação e expressão, ça de r,epresentantes da livros, além de 63 manuais
(je matemática, integração Secretaria da Educação, 'e Corupá, 973 livros des

S?cial e fniciação à ciên- 19a. Ucre, DiretoreS ..de: tinados a 243 alunos, bem

.

elas e programas, de saú- Escolas e Convidados. A c'omo, 112 manuais._· Pa
{)e, todos destinados aos 'Secretaria (Ia Educação, ra a raserva técnica fi"
alUnos carentes, matricu- !Jara tornar pOSSível essas carão 963 livros e 50 ma

la?�s nas quatro primeiras doacões, assinou convê· nuais.
serres do énsino de pri- nios' com 'a Fundação Na- Também 1.773 alunos

�eiro g.rau das escolas cional de Material Escolar, da primeira a. quarta sé"

�soladas das redes esta- ,enquadrados no progra- rie do primeiro gral), per"
ual e municipal, enqua- ma nacional do livro dl' tencentes a rede estadual,

-<Iradas no programa nacio" ciático e no projeto módu- de ensino, receberão ma

nal.po livro didático - en- los escolares. terial escolar b�sico,' den
:Sino fundamental. - As escolas s,ob a su- tro do projeto' módulos es-

. .

A doação de livros didá- pervisáo da 19a. Unidade colares.. 'A estes alunos,
. 11COS e materia.l escolar de Coordenação Regional, de Jaraguá, Guaramirim,

b.áS:ico, objetiva a, melho- ,-eceberão um total de Massaranduba, Schroeder
1'1a do processo de ensino' 7.389· livros e 250 ma" e .-corupá,' serão distribuí

aprendizagem, tentando nU3is, que serão destina- dos 12.948 c a d ernos,

;uprir o �Iuno ca.renté· de dos a 1.732 alunos Garep- 1(�.66� lápis pr�to, '�:.6S9
epursos do material' ne- tes�.. De Jaragl á do . Sul, 'borrachas, 3'.384 'canetas,
'C�Ssßrio à sua participá- i'l1,�:1ié;�i{)-sede, da 19a., 1. 585Jápi.s de cor,' 2.400

'(ao has ativid�des> 'esco' .

Ucre. :'s�rão benefi'ciadÖ� 'fol.has ,dE} .pBp(:)L ,almaco"
. ares i' :ii';"� ,.. ,i,';:: .... 425':aiJ�p"s;',q,ue receb,f1r:ãó '1

..
200r :régÍJ}is'i e ""799': b'lo�

A
.

solenidade" �ê ��\'�:- ,i: J.:/1'1 IJvr��J ê 2.�'xl;Íariuais;� cosyde' deSenho. '"

•

'Capllal Sul Americana cIõ
. Chapéu'

leel.eradas obras de
.

ampliação e' Começa, 'em março calçamento a
•

• I. .

I

�eforiDa do" Colegio Abdon Bat�sta, paralelep·ípedo em Sehroeder

CASAN E TELESC

Finalmente, após traba- projeto original, elaborado O município de. Schroe- plantação da tubulação em
lho pertinaz das autorlda- pela Prefeitura MUnicipal der esta' exper'lmentando' t h d llô

I d
. rec o e nove qUI orne-

des leeals iga as às áreas de Jaraguá do Sul, não do bom nível de crescimento
'

P
.

tros. ara a sua operacio
educacional e administra- Departamento �utônomo e de maneira ordenada, A nalização, falta apenas a

tiva, que arrastou-se a pe- de Edlflcações, .conforrne AMVAU. por 'Interme'd'l'o -

d' b Ih
lo menos dols anos e exe- seu, desejo, isto graças a

,execuçao' e tra a os por
do seu. departarnento de parte da Celesc para quecutados segundo o projeto participação ativa E) decl- , .

original elaborado p e I a slva 'do prefeito Victor topografia, concluiu dlas ] a Casan possa realizar os

municipalidade, foram lnl- Bauer, do vice-prefeito Sl-
atrás o levantamento fíSi- testes de distribuição an-

ciados os trabalhos de arn- golf Schünke, engenheiros
co-territorial, de tod a ates de entregá-Ias à cornu

área urbana. do mun I'C'IPI'O, nídade A áqua e' captada
pllação e reforma do Co- e da Ucra, "e destacou.

.

inclusive das ruas exlsten- de dols poços artesianos
légio 'Estadual Abdon Ba- D\)!cíceo '-1...,-: diz não ter

.

tista, o maior educandárto previsão para conclusão
tes e das projetadas, e" a

da rede pública estadual des trabalhos, obra conve-
partir de março, a munlcl-

de Jaraguá do Sul, que a- nleda entre a Secrétaria palidade dará início
.

às

briga em torno'de 1.200 da Educação e a Prefeltu-
obras de calçamento a pa

alunos nos cursos de prl- ra Municipal de. Jaraguá ralelepípedo da Av. Mare-
chal Castelo Branco, a

rneiro e segundo graus. do Sul, \ revelou ao "Cor- principal da cidade, trecho
As obras tiveram início reio do Povo" os seus pla- de aproximadamente, qua

na segunda quinzena de nos fLituros, quais sejarn..
dezembro, pela Empreitei- arborizar e calçar o pátio,

tro quilômetros, da ponte

ra Hawa, vencedora. da e, construir duas salas- que divisa o município de

concorrência' pública, e arnblente 'para o curso, de ScJ1roeder c o m Jaraguá

prevê refôrma total e pln- construção civil, à nível,
do Sul até a ponte'exls

tura do tradicionaJ estabe- de sequndo grau, destina-
tente 'nas proximidades da

leclmento de ensino,além das a aulas de desenho e Madeirt;lira Gneipel.
dá construção de salas es-. prática. O alicerce inclusi-
pecíficas destlnadas para ve está concluído. Segundo o prefeito Hel-

o laboratório de ciências, Também no pátio, onde muth Hertel. a obra está

física e química, blbltote- hoje ainda estão erguidas orçada, a preços atnals,

ca, secretaria e gabinete,
.

as três salas de aula de
. em Cr$ 40 milhões, apro

totalizando' 276,06 mettos rnadelra, que serão final- ximadamente. Herte I pre

quadrados de área cons- mente demolidas,.· s e r á tende, ainda em seu pe-

truída, isto somente' no construído um apri.go pa- rfodo de governo, calçar

pavimento superior, pois ra bicicletas. '
' pelo menos dois quilôme-

que, no inferior (térre_o), a. O estabelecimento, gue
tros, a partir da. dhrisa,

área coberta será de 190 passa p�r reforma g�r�lI e
tendo a principal via de

"6-'além'�s8e;-4e y"ten;). m�.-_....a",c..2..�� d�. S.çhr��der 10

vos sanitários para alu dos para o ano. letivo que
metros !de 'largI:Jra, com 98-

e professores, . ,despeIlS,. inicia-se a 1.0 de. março
lerias para' esgotos ·e

cantina, e sala dos profe-s- em torno de 1.200 alunos, águas pluviais em ambas

sores. que s'erão, divididos e'm as laterais.
E a ·três turnos, do primeiro e

forma. t' <e
.

ampHação, segundo graus. IA
-

nível de
cOhdizen;tt que o "Abdon segwndo grau, o Abdon Ba- '

Batista�' recebe em seus tista mantêm dois cursos,
47 anos de atividades. construção civil com 90

,

E com novas e funcio- vagas e auxiliar dE) enfer-
.

nais instalações, a secre- magem pom 4ß e no nú

taria, biblioteca e labora- oleo comum, que é o pri-
tório que até rio ano pas- meiro a n o do segundo
sado funcionaram em sa- grau, equivalente --.à todos
las de aula, cederão o es- os cursos à nível de se

paço para o retorno dos gundo grau, funcionará es

alunos, para aulas nos pe- te. ano quatro salas, com

ríodos da manhã tarde, 192 alunos matriculados.

noite, hajà. vista 'que no A ceroa do corpo docente,
prédio em alvenaria fun,. a maioria será engenhei
cionavani sete salas e, jun-

. ros e enfermeiras de alto
to ao pátio, outrrãs três, padrão, s.egundo o Diretor
de madeirà, em precarís- daquele educandário..
simas, condições e que se� ,REDE MUNICIPAL
rão demolidas. Os professores perten-
Assim, volta o conjunto centes à rede municipal

de dez salas de aula, no �e ensino têm reunião de
atual prédio. planejamento na próxima
.0 Diretor do Col�gio Es- segunda-feira, dia 15, no

tadual Abdon Batista, Prof. 'salão nobre do Grupo Es
Dolcídeo Menel está entu� colar .Municipal. Albano
sLasmado com os traba" Kanzler.
lhos que estã'o sendo exe As, matr:ícula� da rede
cutados, tanto é que' dia" monicipal gira em torno de
riamente acompanha o es" mil e quinhentos .alunos,
tágio das obras. Um dos em vinte escolas, das
fatores do seu entusias- quais um grupo escolar,
mo, .' confórme o· próprio três escolas I'eunidas, três
afirma, preride"se ao fato

.

ja'rdins de infância e tr.eze

de estar sendo seguido o escolas isoladas.

A Casan já executou em

Schroeder todas as obras
,pr.evistas, inc,lusive' a im-

Também a Central Tele
fônlca da Telecomunica
ções d.e Santa Catarina
S. A. tem a sua ativação
prevista para abril. A mu

nicipalidade doou área de '

terras de 1.200 mettos
quadrados para a constru
ção dà Central, em blocos'
pré-moldados, posslbllltan
do rapidez na sua edifica
ção. 0_ órgão estatal res
ponsável pela telefonia em

Santa Catarina, colocou
140 aparelhos à venda no

.

município de Schroeder,
dos quais, segundo o Pre- /

feito ,'foram adquiridos
cerca de 80.

E de Schroeder, ainda,
a I informação <te que a Câ
mara de Vereadores aca
oa de autorizar () Execu- .

�ivo para_�ªpliç�r Cr1",700
mil no término das obras
de construção de três sa

Ias, cozinha, cantina e sa

'nitários do ColégiO Esta
dual Miguel Couto. ,

-

A obra é conve'\iada com

o Estado e, até o início do
ario letivo estará concluí
da.

faz' campanha
para coleta dß livros
Uma campanha altamente meritória e s t á

sendo lançada pelo PX Clube de Jaraguá do Sul;
com a colaboração da imprensa local e das Igre
jas Católica e Evang�liGa Lut<;lrana, atendendo

dest� forma a !-Im Cios seus objetivos sociais. Tra
ta-se da "Doe um livro à sua comunidade", que
objetiva, dentre, -outras, o reaproveitamento dos
livros em desuso; propiciando àquelas ,pessoas
que desejam ler, estudar e aumentar o seu acervo

cultural, o acesso à literatura, bem como, auxiliar
aos estabelecimentos de ensino com a doação de
livros didáticos e à Biblioteca Pública Municipal,
'com a doação de livros diversos.

-

A campWlha se estenderá até o final da se-
'

gunda semana!de março. Coleta-se livros didáti'
cos, científ�cps, históricos, técnicos recreativos,
livros e revistas de formação, além de literatura
em geral, podendo os volumes serem entregues
nas igrejas de confissão católipa' e luterana, ca-'
sas paroqúiais, salões comunais e pontos de pre"
gação. \

As pessoas que não puderem fazer a entre�
ga [lOS locais de coleta" poderão entrar:. e� _con- ,

tato com a Rádio Jaraguá, pessoalmente; ou pelo .

telefone 72-0699, sendo que neste caso o PX' Clu- :

'be ira recolher as doações no local indicado pelo
doador. Encerrl:lda -a campanha, os livros serão
classificados e entregues nos estabelecimentos de
ensino ou para a Biblioteca Pública, divulgando
se na ôcasião a quantidade, espécie e destinação.
das o.bras arrecadadas.

NOVA DIRETORIA
Com mandatá até 31 de março de 1983, foi-

eleit� dia 09 de dezembro de 1981, a nova direto-
, ria do Px' Clube de Jaraguá do Sul. Tem a seguiA
te constituição: presidente - Siegfried Kreutz
feld, vice presídente - Osmar Scoz, secretário

geral - Gert Janssen, secretário executivo - Si-
,

nésio Tenfen, diretor de finanças ...:..... Adenor Ca-
mi lo Corrêa; diretor técnico � Mário José' Lico,.
,diretor de comunicacões '.' ,v Äirtôh,Àveliho de ry1e:

> 18.� diretor sociá!.'
.

Ânge,lo,![;'l?,iazer� Júnior;.: ;;{:":j"�': .

'-';;
,

' " "',',e, {,,:�;

P)( Clube

_Associação levanta ., desempenho
econômico 'da município
A Associação Comercial e Industrial de Jaraguã dó

\

Sul iniciou a distribuiç�o 'de questionários para uma nova

pesquisa éconömiea, com li finalidade de constatar o de

sempenho. da ecönpmia iaraguaense durar:Jte o segundo se

mestre do ano passado e as perspectivas para 1982.

( .

Considerando que os ados !_evantados fornecerão

importantes subsídios para instruir reivindicações que a enti·
. dade eventu.alm�nte ,necesi�a� e�call]i�har à aUt�r.idades g_?
v.ernamentals, .,vl,sando COrn9}r dlstorçoes da pol,ltlca econo; .

mica .fin�née,ira, ,�\;.e'n,tidade. encarece a()s ,empre�ári8s o lT)aiv .I

apoio ��pe$qUis'à, diwolvendb os :q,Ußstionáriós "p�êelÍchicfôs i
"C0I1l ii,maior hrtty�dade

;.'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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3. _- O movimento de
veranistas de Barra Velha
aumentou em 50% nesta

temporada. A ausência do
tu�ista argentino não pra:
judicoú o balneári� wma

vez que a ,prefeitura local
realizou durante o arto pas:
sado, urna extensa prog�a'
'mação de publicidade, fa'
zendo com que os veraniS'
tas vindos do Paraná e

, São Paulo tomassem cortr:

pfetamente Barra Velha. A

declaração é do Chefe dó
, Executivo, que relacionOu
,também o granc;le m0vi'
mento de Veranistas com
os tral::alhos de infraes'
trutura realizados pêlo de'
pa:-tamento de" obras do

rnunicípio, além da implan'
tacão do novo sistema de

abast�cirríento d'ágl,la pelä
Casan.
Ele acredita qu.e o mO

virnento deve, se estendeI'!
até o final de fevereiro; o

'que garantirá uma grande
arrecadação de recursos
para o comércio 10C'al., M
ne'Ca pretende desenvolve
um extenso programa d
obras, que prevê o ,calç�.
rnerito dé/ unt. grande" �u:
rri�r9 d(:��;yi�á,'pÚblic,�s'aln:

n$
,

'dá!"ôão),,/servLd�s\'pe'(o bEli

�.;"" ;"";�"","",�_��� -,:-,-�..;;..,;,;:_.o:;_""��__�"";,��""",,,,,,,,,,,,,,�:�.;�; t��;f�fo.
,', I,�

Santa Catarina, neste
começo deano, destacou.'
se extraordinariamente no

esporte de vela. Pena que
a imprensa em geral não
tivesse dado o necessário
destaque. Assim é que ga- ,

nharam notoriedade na ma

téria em que são os cam·

peões mundiais de iatis
mo, os catarinenses Wal
mor Gomes Soares Filho;
Valério Gomes e César
Murilo Bardl, pelo recen

te título. conquistado' no

Chile. Os três catarinen
ses de Florianópolis ga
nharam destaque ao lado
dos '<?ampeões' olímpicos
de iatismo Marcos Soares
e Eduardo Penido; dos
campeões sul-americanos

de iatismo Victor Hugo
Schneider e Cícero 'Hart
rnann: dos campeões sul
americanos "de iatismo
Gastão Brun e Daniel Wil
cox: da campeã sul-arnerl
Gana de windsurf Ana Le:
tícia Avila, e dos. cam

peões de asa-delta Pedro
Paulo Carneiro Lopes, o

Pepê que esteve na Capi
tal do Estado recentemen

te, participando do Sul
Brasileiro e Paul Gaiser .

Fica' 'registrado aqui o

grande feito da equipe que
tão galhardarnente se hou
ve no vizinho país sul
americano, brilhando ao

lado de categorizadas equi
pes

'

mundlals, " Parabéns
aes jovens catarinenses.

,
-

A propósito de comen

tários circulantes na pra
ca dando conta de que o

Colégio São Luis, anteci
paria ou prolongaria as

férias do meio de ano, o

diretor, Irmão, Frederico,
foi 'taxativo: O calendário

, ,,\ I" •

esta pronto e sera sequr'
do à risca, pois a Copa
do Mundo não é motivo

para suspender aulas.
Quem .dfzer assistir aos

jogos, tem todo o direito,
.porém, sua falta será con

siderada. Está aí a respos
ta àqueles mais afoitos.
Palavras do Irmão!

A propósito do cama

val, Jarita e Marcatto, em
presas locais, estão cola
borando com o carnaval
[clnvllense, ,c o n cedendo
,grandes descontos, redu
zindo 'os custos de cha-
péus e de camisetas' para
o bloco carnavalesco "O
Que é Que Vou Dizer em

Casa", que inclusive abri
rá o carnaval da Manches-

lascile,ätas loiversariaates -'

Dia 10 de janeiro
Dayane, filha de Arnaldo
(Cíntia) Hartsen

.

Dia 18 de janeiro
Valdemir, filho de Alziri
no '(Cleonice) Gonçalves
Dia 23 de janeiro

Paula Roberta, filha de
Paulo (Elisete) Vargas
Dia 25 de janeiro

Andrieson José, filho de
Zeno' (Mara) Weber

Dia 27 de janeiro
Delmir, filho de Arllndc
(Helenita) Bachmann Irene �osá

J:!oz.eli Harmel
Dia 28 de janeiro Jahete Terezinha Pellis

Dayana.: filha de , Blásio
(Maura) Besen Sr. Eugênio Soar.es Pereira

Juarez, filho de José (Ma- Ariivefsariam dia ,:14
ria) Hencke Tarnara Regina, filha de Iva-

nlr <Elizãbete) Lombardi
Dia 29 de janeiro

lndlanara, filha de João Sr. Marcos Krause

(Lourdes) Pellens Marli urbanskl

Ana Alice, filha de José Cristina Mannes

(Mlrlarn) Spézia ,Dia 15 de fevereiro

, Orlatiano, filho de Alcimi- Sr. Heinz BIosfeld

ro (Tereslnha) Keske Sra. Sílvia Thonseni, em Blu-

Dia 30 de janeiro menau

Ana Paula, filha de Ade- ,Sr. Artur Vasel

mir (Marrete) Pött Sra.«Teres-a Wolf Rau

Sra. Lourdes Belletí Pedri
Dia,01 de fevereiro

'

Sr. Már.io Vitório Rassweiler
Vivian, .fllha de Janoáriö Clênio Veiga "

(Caliela) Bianchini Lauro de Souza
Sara Cristina, filha de Abílio Herculano André
Celso (Clotilde) da Silva Mário Nunes
Micheie, filha de Vilmar
(Irma) Prada Dia 16 de fevereiro -.'

Ciornara, filha de Mário Sr, -GUilherme Schmidt k

(Marlene) dos Santos Sr. Airton Fernando' Ramos

Anqelita, filha de Osnildo Sra. Erica Henschel Fagundes

(Roseli) Sonntag Sr. Henrique Funke
'

Jaéser, filho de João Sr. Luiz Belleti, em Corupá
(Dulce) Santos' Isaura Uller'

Vatdecir, filho de Ingo Alulslo Garcia da Silva

(Frida) Draeger Vitor Sardo

Dia 02 de fevereiro
Srta. Júlia Soos

Silda, ,filha de Engell)ert Elen,ir M. C. Rawietsch

(Lina) Klann Dia '17 de �fevereiro
,Marjorei, filho de João, Sra. Vva., Elfrirla Karger Nico-
_(Maria) Corrêa lini, em Curitiba

Dia 03 de fevereiro
' Sr. OOßato Friedel, em Três

Analise; filha\ de Ari (Irm-
Rios do Norte

'

gard) Neumanri S'ra,. Dirce Funke Äibeir.o, em

Cristiano, filho de Domin- São Paulo

gos (Albertina) Corrêa Ariete Mirtes'

Peterson, ,
,filho de Jair Alcides Krer:Jke

(Neusa) Maba Orlando Stein

Eduardo, filho de Henri- Jurema Maria Beber

que (Carmem) Fugel
Dia 04 de, fevereiro

Jean Carlos, filho de Ivo
(Solange) Aldrovandi
SérgIO, filha de Ivo (Ivo
ne) Henn
Ademir, filho de Haroldo
.(Traudi) , Kissling
Daniel Rodrigo, filho· de
Antídio (Beatriz) Lunelli
Vicente Roberto, filho de
Mauro (Edite) Petry
Dia 05 de fevereiro

Vanderléia, filha de' Ge
tÚlio (Vandelita) Bonatti

,

pia 06 de fevereiro
Alice, filha de f 'Sérgio
,(Margareth) da Silva

.

Dia 07 de fevereiro
Johnny Lee', filho de Wen
delin (Vanderléia) . Hinte- ,

regger
, Robetta, filha de Elpídio

,

, (Wandà) Stinghen
Cristiane, filha de Adeli
nC? (Cristina) Lindemann

Dia 08 de fevereiro, .

Camila, filha de Rogério
. (Martar Rubini

,Dia 09 de fevereiro
Flávio, filho de Alcide
(Jovita) Odorizzi
Marcos,. filho de Antônio

_ (Maria) Mócua.

Aniversariam hoje: 13
I

'sra. Justlna Élertoli, em Ne-
,

, , I
reu Ramos "

Sr. Ricardo Gumz, em Rio do'

Sul
Sra.' Erica Ho-rst Gonçalves

Sr; Henrique Geffert

Fernandõ' BIosfeld

Sra. Emília Hilbert Riztmann, ter.
em, Jeínville'

.

Ewerson Henke, em Curitiba

Sra. Hilda Baade, em Rio Cer-

___: . ---'

Duas promoções car
navalescas estão progra
madas para o Clube, Atlé
tico Baependi. A primei
ra delas dia 18, sexta-fel
ra vindoura, às 22 horas,
com Pop Band e, no dia
23, terça-feira, para aga'
rotada, a partir das 15 ho
ras, com Top ,Som'. O car
naval de salão, como ocor

re todos os anos, vai no

vamente ouriçar a juven
tude; em praticamente to
dos os salões [araquaen
ses.

ro

Sra. Sibila Emmendoerfer

Sr. Ademir Fodi
-.-

Excelente sob todos os

aspectos, a campanha' que
o PX Clube de Jaraguá do
Sul irá realizar a "partir
deste final - de-semann.
Trata-se' da campanha Doe
um Livro à Sua Comum
dade", que éonsiste na
coleta de livros em desu
so junto a população, e

_ qtJe, posterlorrnente, ser

virão para enriquecer o

acervo da biblioteca, mu

nicipal e das escolas, ja
raguaenses. Bola branca
a diretoria do PX Clube,
que tem na presldêncla..
desde dezembro, Sieg-
,fried Kreutzfeld.

.:......-

GEN�E,&
Ao lado de uma notícia O Prefeito Sãlim José

alegre, outra, triste. Pou- Deqwêch' deu um verdadei
cos desta reqlão o conhe- ro "banho" de 'organiza
cia, .rnas esteve várlas ve- ção, sexta-feira, quando
zes entre nós. Dia '26 de recepcíonou em Guarami
janeiro de 1982 faleceu rim' seus colegas ,Prefei�
em Curitiba o advoqado tos, Vereadores, Técnicos
Gustavo Walter, após in- das Prefeituras, e Impren
tervenção clrúrqlca no co- sa, que participaram das
ração; aos 59 anos, del- Assembléias 'Ordinária e

xando viúva .a esposa Di- Extraordinária da Associa
va WaltE;lr, dois filhos ca- ção dos Municípios do Va
sados e netos, sendo ve- Ie do Itapocu.

.

Detalhe
lado na Capela do Oernité- também para 'a reeleição
rio Prorestante (Rua Ivo de Dávio Leu e para o al
Leão), com sepultamento moço oferecido no Res
no mesmo Campo Santo. l.raurante Represa, com

Costuma-Sé dizer que' musrca ao vivo e tudo,
depois de morta, toda pes- p e los competentíssimos
soa era muito boa. No ca- Salomão e Kafurlnqa, Es
so do Gustavo Walter, po- tá de 'parabéns o Salim!
demos afirmar, que foi ex- - • -
cepcionalmente bom. lu- A turma da pescaria
tou: a boa luta, quando os não perdoou o amigo Eu
tempos não eram os me- gênio Strebe,· sexta-feira
Ihores. Austríaco de nas· Última; por ocasião do seu

cimento, se�undo nossos aniversário natalício. Stre
registros; natural izou - se be, a todo custo, "pres
brasileiro, tornou-se re-' �ionado" _ peta w,rma, ofe
presentante comercial, es-

I receti uma "carnada" re

tudou no propedeutico do 'gada a alguns refrigérios
Colégio Progresso, 'antiga em sua residência. Pena
Escola Alemã, lá na Pra- - que não participamos mas

ça 19 de Dezembro, per- contaram-nos que estava·
to do Passeio PÚblico. ótimo ...
Formou-se em 1942 con- - • _

tador pela Academia de' 'De mangas arregaça
Comércio anexa à Facul- das" o dire\9r. do Colégio
dade de Direito do -Para- Estadual �� Batista,'
ná; em '1947, formou-se profe��or Dolclffeo Menel,
economista pela Faculda- acompanha diariam�nte as

de de Administração e�Fi- obras de construção e re

nanças do Paraná e, pos- forma do tradicional edu
teriormente, seguindo a candário, isto, gr.aç8Jl _ao
sua' verdadeira vocação, �trabalho da Prefeitura,
formou"se advogado. No através do prefeito y'ictpr
ano em curso, em dezem- Bauer· e do vice Sigolf
bro, completaria 4.0 anos Schünke ,e da própria
de contador e 35 anos de Ucre, �liado aos esforços
economista. Oa t ur ma· do próprio Dolcídeo. Bola
"Fernando Augusto Mo- branca!

'

rein�" 'os contadorandos - • _

e,ram 13 a ser formar no Guaramirim vai presen-
ano de 1942. Já 'partiram eiar pela vez primeira,
desta terra lOS contadores ,nos, Últimos anos, o çar-'
Lourival Portella Natel ,e naval de rua. Neste sen

Rubens Caprilhone, es- tido, a, Escola de Samba.
tando doentes os colegas' "Protegidos, do Salim" en

Osmar Gerhardt e Walfri- saia regularmente os pas
do Zettel. Colega de for- sos para o desfile, na pró·
maturas do nosso diretor, xima semana. Em Jaraguá
fazemos o registro com também os prepar?tivos'
muita tristeza, poiS, tinha dá "Unidos da Brasília" e

condições de viver mais "Estrella O' Alva" estão
'alauns' anos, sem muita se intensificando, para, as

preocupação. �deus, qus- apresentações dos dias 20
tavo Walter!

'

'e 23.

....:....-
A designaç,ão de Grupo

Weg, agora está oflclal
mente constituído, e é
composto pela Eletromo-,
tores Weg, que é a socle
dade de comando, além
das sociedades filiadas:
Weg Acionamentos, Weg
Máqulnas, Weg Florestal
e Weg/Ecemic Transfer- Começa na próxima se

madores, esta com sede mana a campanha de dis
em Blumenau. Objetiva tribuicão dos adesivos au

uma atividade integrada, to colantes, contando te

com vistas a participação lefones de emergência 'e
de atividades e empreen- I que serão afixados nos

dimentos comuns. aparelhos. O trabalho se-
- •_, rá executado pelo Rota-

O empresário e
\

rotaria- ract e Grupo Escoteiro
no Durval Marcatto tro- Jacorttaba, sendo que a

cou idade terçá-feira, dia renda auferida será des-
9; sendo�o "níver" come- tinada a compra de uma

, morado à noite na Cháca- ' cadeira de rodas que será

Ira de propriedade da fa- doada a um paraplégico.
mília, juntamente com, a- ,- • - ,

,

migos e familiares., Um A OASE-Ordern Auxi-
abraço e cumprimentos ao liadora de Senhoras Evan-
aniversar,iante. 'gélicas, que no final do

;_ • -- ano passado completou
São, vários os jovens ja- cinquenta l:!nos de inin"

r.aguaenses que neste sá- terruptos trabalho�, rei
bado colocam as alianças mCla as atividades no

na mão esquerda. Na Ma- mês de ,,março: dia 2 são
triz São Sebastião, às 9 as terça-feirlnas e no_dia
horas, Ivan Maisen e Mar- 4 as quinta�feirinas, sem

Iene' Costa Moúra; às 17; pre às 14h30min.
horas _ Atílio Fontanã e

I
-' - • ....:...

Maria Teresinha Marco, I O "doublé" de advoga-
Domingos Kowalski e Ivo-

'

do e empresário, Vitório

I
ne Utpadel, Luiz C. Re- Altair Lazzall"is, é um do�
nhaki e Aldina Walz, Sta- integrante.s da Associação
nislau Wesolowski e "Isol- Profissional das 'ndÚs
de Glowaski, Jorge Novak trias de Laticínios e De-
e Rita Iracema Rodrigues, rivados de Santa Catar}
Amilton da Silva e Dilmar ml, como diretor da Gumz
Plebani e Sérgio Rodri- Irmãos. Esta Associação
gues e Maria Alice Ma- foi, formada re'centemente
iheiro. As 18 horas': Ni- e, tem s,ede e foro na Ci

valdo Bruns e 'Tânia' San-' dade de Pomarode.,
sono Na Gruta N.S. de _ • -
Lourdes (Rio Malha), 18 O Superintendente do
h, !iarry Heinz Witthöft e Sesi de Santa Catarina,
Oralda Tecillà e, em SãQ José Zen, deverá estar em

Luiz Gonzaga (Jaraguá Es- março em Jarag'uá do Sul,
querdo), 19h, Carlos Pra- à convite, da Associação
di ,é Maria Rosane Chiodí- ,Comercial e industrial,
dini. Ontem, às 18h, \ na quando na pauta,do ericon

Matriz, contrairam nÚp- tro com os empresários, a

cias o casal Selmar Luiz atuação dö Sesi em nos

Gretter e Marli Conceição ,so Município, expansão
Kluge. ,A tod9s, as nossas de suas atividades, entre

feliCitações.
'

outros. '

.

Kuchenbecker'

Dia 1$ de fevereiro
Sra. Rosemary VOigt
Jurgen Georg Hermann, em

Cörupá
Anderson Coutinho Müller

.

Sra. Roseli Helena, esposa
do Radiali'sta Eliseo Ubiratan
Tájes
José César Bernardes
,João Fódi

I _

Arlindo Tõwe, em Jaraguazi
nho

Margalise Tõwe, em Jaragua
zinho

Dia 19 de fevereiro
,

Sra. Edeltraod H. Enke, em

Guaramirim
Sra, Lígia, Maria Eichinger'

Siewerdt
Sr. Errol Kr.etzer

Paula Maes
Hilário GregoleWitz
Erâni luís Emmendoerfer

,Sra. Maria -Amélia Oliveira,
em Florianópolis

Corre'io do Povo It.llueal.aR. •••lltI••
Decorações para casamént�s - .

De.,.

corações para Igrejas - Decorações
para clubes - Arranios para festas -

PIEu'Itas ornamentais e Buquês em Ge
rai.

I . RelojoariaAvenida
,
,FLORICULTURA IMPERIAL

Novps preços a. partir
de ;anei'ro: ,

Assinatura Anual -

Cr$ 1 ,,s00,00 '

OutraSc Cidades,-
Cr$ 2.000,00

'

Preço do 'exemplar ,i
Cr$ 30,00

ETERNIZE OS BONS MOMENTO,S
.

Presenteie com jóias é as mals finas sugestões'

da RELOjOARIA AVENIDA. Marechal
,

Rua Relneldo, Rau, 628 -- Jaraguä de
Sul.SC�

..

, ,

Falecimentos Vargas.

--�------�--------------------------------

Dia 03 de fevereiro
'.Oswaldo Baier, . 61 anos,
de Joinville

.

Dia. ,04·�de fevereiro
Guilhermiha Blank Grütz
macher, 91 'anos, nesta

Dia 05 de fevereiro
Emília Piaz�ra Rubini, 78

anos, nesta .' ,

,

Dia. 09 de fevereiro

�çl\na�t�cio �araY[{a, ..•...
29

-

ánps;-d�;Nqv� Trent�f'�'
p� �rc,elo<Modro, ;3' dias,
'l;stradá·,Nova

' ,

:?,
r\' ;,',;: -,� :,;C ".'

Nesta eSjtação,
vlsta-se bem e conforta
velmente. pompre cal
çados ,e confecções na,

Cinderela, onde. você
�cQntra as melhores
opç6es,

Relógios Seito,
.

Aproveite a abertural
Ricub, ,viol�j- Cl'I8tafe, • &1'

tigos p� Pr.eselites 6 com o A Confecções Sueli abriu nova loja na rua Reinoldo Rau, Iidiffcio Bér

gnmo, Sala 530. � uma no'(a e el�gan'te opção de compras, artigos de primei- .

rissima linha. Visite-a e compare. Só mesmo a Sueli é capaz de fazer tanto

por você.,L I n zn a $ t • r

Barra Yel
1. _ O problema de

.vasão de animais às Ia
de lixo- que acabavam
parramadas às marg
das ruas e na própria p
está sendo solucíon
p e I a administração
Barra Velha de mane
bastante Interessante.
Após uma análise da

tuacão, o Prefeito Man
P -de Freitas entend
que as latas coletoras
veriam' ficar suspens
determinando ao s' e t

competente da Prefeit
que procedesse a . exe

éäo do serviço.
As obras de estacam

to já estão bastante adi
tadas, e nelas serão p
sas as latas coletoras
,lixo, que garantirão a

nutenção da limpeza
ruas centrais .da cida,
lncluslve na praia .

, Por outro -tado, o eh
sanltarlsta Abrahão Mar
wlce, informou, que aqu
órgão .está exercendo

gorosa fiscalização n

sistemas de esgotos
prédios do município.
ge que as construto
instalem filtros de are

carvão ou brita, indispe
sáveis para evitar prob

.

mas a população ..

Abrahão Marcowice
crescentou que o posto
saúde local expediu cir

lares aos proprletárlos
bares hotéis, restauraní
e Si�i1ares, alertando

,

bre os problemas de' H
giene e também' chama
do a atenção para a fisc
lização rigorosa que o

gão está procedendo. '

,

2. _ O Prefeito Mano
Plácido de Freitas, de B

ra Velha,' informou que
'f)refeitura pretende ,dura
te -este ano, em conju
com a Casan, estender
rede de abastecimento

água para o balneário I

juba, que ainda, não cont

com o benefíqio.
No ano passado a pre1

feitura concluiu os traba'
lhos de pavimentação da:

quele. 'balneário, restando
agora apenas, a implanta-

. cão da rede d'água, para
éompletar as necess,d�
des básicas daquela pop
lação balneária em termOs

de infraestrutura.
.

O balneário de Itajuba
(distrito de ,Barra Velha!
é um dos mais movimell'
tados do litoral norte-cata'
rinense, frequentado prin·
-cipalmente por moradores
de Joinville, Jaraguá do
Sul São Bento do Sul e

de 'cidades do Paraná.

o Be? relojoeiro.

Fone 72-126'7

- ,

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CoRREIO DO POVO - Jaraguá do Sul-SC SEMANA DE. 13 A 19/02182,

Correio ·Informativo
,

CARTAZ DO CINEMA .- Dois filmes porno

gráfiCOs, onde. o sexo não tem fronteiras serão

exibidos esta semana no Cine Jaragúá. A partir
deste sábado, até terça-feira, "Sílvia, sob o Do
mínio do Sexo" e, na .quarta e quínta-felra, "As In-

.

timidades de Duas'Mulheres", ambos rigorosamen
te proibidos para menores de 18 anos.

MATRICULAS NO MOBRAL - O Posto Cul
tural do Mobral de Jaragúá do Sul comunica que
até' o final de fevereiro estarão abertas as matrí
culas para analfabetos e àqueles que não possuem
o primário completo, acima ide 14 anos. As matrí
culas podem ser feitas na Av. Getúlio Vargas, 503
(onde fU,ncionava, o Mercado Municipal) ou' pelo
telefone 72-1021, com Jussara Vicente. Apela-se

\

às empresas para que encaminhem colaboradores
analfabetos Ou sernl-analfabetos.

COMUNIDADE CATOLlC� - Será neste sá
bado, dia 13, o primeiro curso de batismo para
pais e padrinhos, com início às 15 horas, devendo
os participantes estar pelo menos 15 minutos de
antecedênciß no Colégio São, Luís, para as ma

trículas. 2) Até 10 de março estarão abertas ma

trículas para o curso de preparação ao casamento,
na secretaria paroquial. O curso será no dia 14.

3) Também para as crianças da catequese de pri
meira comunhão, as matrículas estarão abertas
em dois domingos consecutivos, 14 e 21 de feve
reiro, nas dependências do edifício Cristo Rei.
4) ,A partir deste mês de fevereiro, os batizados
não mals serão feitos dentro da rnlssa como vi
nha ocorrendo, mas em celebração especial logo
após' a missa das '9 horas. 5) Em virtude do gran
de afluxo' de veículos no pátio da Igreja-:Matriz,
especialmente sábados à noite, o Vigárl0 Padre
João está conclamando aos motoristas no senti
do de que, estacionem 'corretamente; para ocupar
todos os espaços disponíveis, evitando-se a oclo- ,

sidade, como freqüentemente vem ocorrendo.

COMUNIDADE EVANGÉLICA - O Pastor
Ingo Piske retorna das férias e reinicia suas ati
vidades na comunidade na próxima semana, com

pletando; assim, ia equlpe déobreiros, formada, ao'
todo, de três, pastores., 2) Vindo de Oanoinhas,
inicia seus trabalhos pastorais, em Jaraguá do Sul,
neste final de semana, o Pastor Guenther Rueckert.
3) A Igreja Evangélica leva ao ar, diariamente, '

dois programas radiofônicos: 'Cristo Vive, na Rá
dio Jaraguá, às 7 horas e, Um Olhar sobre o Vale,
na . Rádio União de Blumenau; .às 6h30, '4). São
estes os cultos deste final-de-semana: sábado, 13, '

às' 20h, em Rio Molha (P). Domingo, dia 14, às
8h, em Jaraguá do 'Sul e João Pessoa, às 9h30 em
Santa Luzia e Estrada Nova e, às 19h, em Jaraguá,
ambos em português.

'

KOHLBACH SR
SUPERMOTOR

Proclamas de Casamenlo
\

Áurea Mülíer, Grubba, Oflelal do Registro Ci-
, .

,

vil do 1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, B'rasil, faz saber ,,!lue
compareceram em cartório, ex.ibindo os documen
tas exigidos por lei, a fim de se habilitarem para
casar:

Editat-'12.395, de 04-02-1982
RAULINO GESSNER E SO'NIA MARIA ULHTZ

Ele, brasileiro, solteiro, natural de Jaraguá
do, Sul, operáriO, domiciliado e residente em Ga
ribaldi, neste distrito, filho de Bernardo Gessner
e de Wally Mueller Gessner. \

Ela, brasileira, solteira, operária, naturál de
,Corupá, ,neste Estado, domiciliada e residente em

Rio da Luz I, neste distrito, filha de Waldomiro
,Ulhtz e Venanda Correia l:Jlhtz.

Edital 12.396, de 09-02-1982
OLiVIO IKATH E VERôNICA KRüGER

Elé, brasileiro, operário, natural de' Jaraguá
do Sul,' domiciliado. e residente em Rio da Luz IH,
neste distrito, filho de Herbert 'Keth e de Gerttíu

I des Schünke Kath.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Ja'"

raguá do Sul, domiciliada e residente em Rio da
luz II, neste distrito, filha de Oswâldo Krüger e

de Paula. Krüger. '

Edi'tal 12.397, de 09..()2-1982
..

IRINEU SBORS E CLAUDIAroEUF,êLIA CARDOSO

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de
Guaramirim" neste Estado -domicUiado e residen
te ria' Rua Rio Branco, ne�ta cidade, filha 'de Ber
nardo Sbors e de Teresa ,Galvan Sbors.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural 'de Ja
raguá do Sul, domiciliada e 'residente na_Rua Cri
ciúma, nesta cidade, fi,lha de Cláudio Custódío
'Cardoso e de Euphélia Ehlert Cárdoso.

,\

Se alguém souber de algum impedimento,

'I ac;se-o pa;�:os
fins

'I::>

•

..

1

A vida 'e a obra de D. HiI,degard Hutenuessler .

, químlcos era extremamente difícil e

o casal HufenuessJer com seus filhos
'crescidos foi obrlqado a alterar mul
tas fórmulas, tendo em. vista a ma

téria-prima brasileira, o que custou
Inúmeras noites de sono. Estimula
dos pelo Governo Federal, consegui
ram extrair cafeína de folhas de er

va-mate, algo urgentemente necessá
rio para a indústria farmacêutica (Ca
feasptrlna, Melhorai, etc.). Os alvís
simos e longos cristais de cafeína'
da 'Indústria Reunidas Jaraguá S. A.
eram muito procurados em toda a

América do Súl. Uma outra experiên
cia, visando obter para cardiopatas
um outro alcalölde a partir da dea
leira br:asileira, não conseguiu ser
mais levado a cabo pelo Sr. Hufe- ,
nuessler em termos de um apropria
do processo industrial. Toda a arte:
dos médicos não obteve êxito. Víti
ma de seus exaustivos trabalhos quí
micos, ele, faleceu em 08 de niarço
de 1955. A senhora Hildegard com
seus dels filhos assum'iu a direção
da Indústria Reunidas Jaraguá S. A. ,

.e para incrementar ainda mais a in-
. dústrla, foram oferecidos postos de
confiança a antigos funcionários fi
dedignos. Operários e funcionários
com muitos anos de serviço, em si
nal de gratidão. e reconhecimento,
depositaram toda a confiança na no
va direção e colaboraram abnegada
mente para ampllar-a obra do Sr. Ru�
dolf Hufenuessler. Tudo isto, sob a

direção da Sra. Hildegard, contribuiu
para que se criasse um valioso rela
cionamento de confiança, o qual en

globava, sob o nome de "Família
Duas Rodas" todos os colaboradores
'importantes.

No dla '15 de janeiro de 1982, ria
idade de 83 anos, faleceu a senhora
Hildegard Hufenuessler, após ter sí-.
do' submetida ,a uma intervenção ci
rúrgica na bílis. Uma senhora notá
vel, que viveu e trabalhou até o fim
de sua vida em pról de sua faniília,

. de sua indústria e do desenvolvlrnen
to de nossa estimada cidade.

.

,

Nascida em 12 de setembro de
1898, em Marke,ndorf, no sul da Ale
manha, ,como filha de Wilhelm e Ema
Slnz, uma das tradicionais famílias
germânicas, cuja existência na Suíça
e Alemanha, desde .os primórdios da
Idade-Média, pode ser -constatada em.
documentos históricos. Após o seu

exame de "A.bitur" (vestibular), .a en
tão jovem Hildegard Sinz ingressou
na multinacional' "Bosch", em Sutt
gart, .onde ela conheceu e se enamo

rou do jovem Rudolf Hufenuessler,
com que contraiu matrimônio no dia
03 de janeiro de 1923. Rudolf fora
aprovado em seu exame farmacêuti
co, à semelhança de seus anteceden
tes, e queria, tal qual seu geríitor,
que montara uma fábrica de essên
cias, ele próprlo empreender-se no

ramo da química. No entanto, a cri
'se inflacionária da década de 20 fez
com que o casalernlqrasse, em 1925,
para o Brasil. Após breve procura,
eles se estabeleceram em JaragUá
do Sul. Situada entre Joinville e Blu
menau, com ligação férrea para o

porto de São Francisco do Sul e o

interior acidentado, e localizada prö-:
xima à Rodovia Federal São Paulo
POrtá Alegre, que, naquela época,
ainda serpenteava pela serra de Po
merode em direção a Lages. Jaraguá
do Sul oferecia um lugar apropriado
com seu satisfatório suprimento de
energia e água.

Com ânimo nOVaI o casal come

.çou, em 01 de dezembro de 1925, a

planejada fábrica' de essências. Ö
nome Hufenuessler era um tanto di
fícil para os jaraguaenses, mas facll- ..

mente explicável: arrendador de
quinta ou de terra pública, pois no
idioma germânico, "Hufe" slqnlftca
uma terra de arrendamento. Após
breve tempo, a indústria era bem co

nhecida e fornecia essências, extraí
das parcialmente de plantações pró
prias pelo Jovem casal; para novas e

antigas fábricas de refrigerantes, ba
las e biscoitos. Laranjas e tangerinas,
eram compradas em abundância' jurr
-to aos aqrlcultores, Um aparelho'
cúpreo de destilação, que haviam tra
zido em sua viagem, era movido dia
e noite através do vapor. Enquanto
o Sr. Hufenuessler percorria a -re

giãO, visitando os clientes, a jovem
esposa atendia os afazeres doméstí- .

cos e cuidava da contabilidade da in
dústria e superlntendla com energia'
as funções de todos os colaborado
res. Foi provavelmente a primeira

,

mulher em Santa Catarina a obter o
\

diploma de contadora (CRCSC). �
enigmático como ainda tenha encon-

.

trado tempd suficiente de dar à luz:
e de educar seus dois filhos, Dietrich
e Rodolfo Francisco,

'

Além disso, ela se preoçupou ati
vamente com .as famfl.ias dos funcio-'
nários, com os ,pobres e, principal�
mente, com as pessoas idosas. Isto'
fez com que a tratassem de "mutti"
ou simplesmente' "mui�'.

Em 1938, a empresa particular
transformou-se em uma SOCiedade
anônima, conservando sob o coman

do dos Hufenuessler e sob adeno"
minação de Indústrias Reunidas .la
raguá S,A., O brasão característico
da cidade de Mainz. Dois lemes oe
navio sob o, fundo vermelho, únidos
por uma cruz, simbolizando a nave

gação cristã nos rios Reno e Malnz.
Em português, Duas Rodas, uma
marca que é hoje, tanto aqui, como
no exterior, sinônimo de primeira
qualidade. Durante a $egunda guerra
mundial a' importação de produtos

Assim surgiram importantes Ii-,
nhas de produtos, como: fabricação
de copos de massa, pás para sorve

tes, purê de banana, Outras duas sub
sidiárias, Conpal S.A. Concentrados
para Alimentos e Duas Rodas Agro
Industrial S.A., produzem gêneros
'alimentícios. De todos estes empre
endimentos. a Sra. Hildegard sempre
participou' e encontrou tempo para se
dedicar aos seus amados 6 netos, o

que fez com que a passassem a cha
mar não mals "mui" mas "Oml". A
primeira neta, Karin Mariänne, bacha
rei em Administração, já trabalha
aplicadamente na indústria: a segun
da, Monika, receberá no fluente mês'
o seu diploma de .Química; os outros

quatro estão freqüentando o primei
ro e segundo graus, Ohrlstlane, Brl
gitte, Rodolfo Jr. e Paulo André, to
dos os quatro já conhecidos por seus
feitos no tênls- e natação, todo o or

gulho da Sra. Hildegard.
Destarte, não constituiu surpresa

.que no funeral, o pesado ataúde fos
se carregado pelos colaboradores,
qualificados e não qualificados, des
de a Rua Rodolfo Hufenuessler até o

jazigo vizinho de seu marido, e tenha
tido o ,acompanhamento de toda a

cidade. Repicaram' os sinos da Igre'
ja Católica bem como os da Evangé
iica, cujo coro tanto na casa como

junto ao túmulo, entoou os hinos a

propriados. Igualmente o 'Padre João
como o Pastor Piske encontraram

palavras confortadoras de amor e re

conhecimento. Durante toda a sua vi-
,da, a Sra.,Hildegard manteve-se fiel
à s!:,a fé católica. Sempre que era

viável, auxiliava as Irmãs da Dívina
Pro�idência, no Hospital e na Esco-

,

Ia,
\

mas ela igualmente oferecia seus

préstimos à OASE da Comunidade
Evangélica.

Este que redigiu as linhas em

pauta, em estado de autêntico luto:
teve a sorte de trabalhar durante 36
anos em sua empresa e soube apre
ciar e respeitar esta inesquecível
Sra. Hildegard. (Nota da Redação:
Este artigo, de autoria do Sr. Ewal
do H, Boss, é uma tradução do pró�
prio autor, publicado no BraSil-Post).

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

A'V I SO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 'JARAGUÂ DO SUL, avisa a todos os proprietá-

. rios ou responsáveis por imóveis situad.os na area urbana dI? Município que, 8'

Iilartir do dia 10 do corrente mês, através do Departamento de Tributação, estão
sendo' distribuídos os Carnês do IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO -

IPTU, cujos prazos de pagamento deverão ser rigorosamente obedecidos.
Outrossim, 'comunica que o horário de atendimento para entrega dos carnês

durante o mês de fevereiro ser,á o seguinte:
'

Das 8,00 horas às 11,30 horas
,

Das 13,30 horas às 19,00 horas. . .

OBSERVAÇÃO: Para pagamento à vsta no prazo legal �erá concedido 20% de des
conto e mais 20% de desconto para os contribuintes que per
ceberem menos de 2 (dois) sal,ários mínimos e que possuam ape
nas ,1 (um) imóvel no perímetro urbano, e para que os mesmos'
usufruam deste desconto deverão apresentar a Carteira de Traba
lho devidament� atualizada e á .carteira de Identidade:
.. '

jarß9uá çI.o Sul, 08 'de 'fevereil:9 )9.82:,. ,

.�
> VICTOR SAUER

'

,'cP�efeito .fIi1uI1ÍG1pál,.
.

'-->:.:�/�;."';;

,

MENOVENINNOA JEPSOUDSERDEOSpABAGAO' minha oração �ja ouVida

'I' A (menCloD8.-8e o pedido). Ohl
I

Oh! Jesus que dfSsestes.: :oesus que dissestes: o Céu e

a terra passarão mas a mi
nha palavra' não passará.
Por intermédio de Maria
Vossa. Sagrada. Mãe, eu con

fio qUe minha oração seja
ouvida (menciona-se o pedi
do). Rezar três Ave-Marias

e uma Salve Rainha. Em

casos urgentes, essa novena

deverá ser .feita. em nove ho

ras e mandada publicär, por
se ter alcançado uma graça.

peça e receberás; procure e

�ach�ás; bata. e a porta se

abrirá. Por intermédio de
Maria Vossa. Sagrada Mãe,
eu, humildemente, vos rogo
'que mínhaprece seja atendi.
ds; (menciona..se o pedido).
Oh! Jesus que dissestes: tu
do que pedjrea ao Pai emmeu

pome Ele atenderá. Por iD-

I
termédlo de Maria Vossa Sa

grada Mãe, eu humildemen
te rogo em VosSo Nome, que J. D.

Alunos
'Luís

do Col,égio�(São
Aprovados" em

Vestibular
Ooncluídos os vestlbulares de 1982 e efetuado o levantamen

to de candidatos que a ele se submeteram, verifica-se o/ bom' in
dlce de aprovação obtido por alunos que em Ü381 concluíram cur-
so de 2° grau no Colégio São Luís.

" ,

-,

Em certos casos. o indice de aprovaço pode ser conside
rado excepcional. Por exemplo, de onze candidatos da 38 série"A"
que

_ en!r�ntaram � vestibular, dez foram.aprovados, o que atesta,
.sem dúvida a seriedade com que se processa ,o desevolvlmento
do estudo no mais antigo e tradicional estabelecimento de ensino

, da cidade
.

A título de ilustração reproduzimos 'abaixo o quadro de a-
'

provados do São Luís, no vestibular/82 e bem assim o curso es-
colhido e' a localização da Faculdade:

' .

Airton Luiz Schiochet 'Educação Física .FURj
Alvorlí Xavier Ribeiro Economia FERJ
Amilcar Odlnlr Stinghen Engenharia Química FURB
Arlete Aparecida Papp Letras FURJ
Arnaldo Paulo Ersching Economia FERJ
Arnoldo João Diel "Ciências Contábeis FURJ
Carmem Dalpiaz '

Economia FERJ
Charles Alfredo Bretzke Direito FURB
Claudia Mahfud ,'Estudos Sociais FERJ
Claudio Alberta Klltzke \, Administração FURJ
Clemente Mannes 1 Economia F,ERJ
Dehon Julio Panstein Educação Física FURJ
Deyse Jaquelini Zimmermann, Direito

'

UFS.C
'

Dolores Carolina Tomasellí Hiljtória
.

FURJ
Eder Cornellus Ôtto éiências Contábeis FURJ
Eduardo Segfried Schiewe Economia FERJ
Eleio Kaestner Administração FURJ
Eliana Orthmann I Economia FURJ
Elvis Andreatta Engenharia Química FURB
Gilberto Gadotti Economia FURJ
Gilson Fernando Fischer Computação TUPY
Guido Lindmann Economia 'FERJ
Guido Lindmann Ciências Contábeis FURJ
Guido Mannes Educação Física FURJ
Henry França Meier Engenharia Química FURB
Iracema Müller Estudos Sociais FERJ
Jane Simone Morettl Admlnlstraçãó ' FURJ
Jurema Wul.f Direito

.

FURB
Lenice Maria Bogo Letras FURB
Lindalva Wilberstetd Economia FURJ
Lineu Dalpiaz Admlnlstraçâo FURJ
Luciana Saade Educação Artística FURB
Luclana Saade Arquitetura UFSC
Lulz Gonzaga Demarchi Estudos Sociais FERJ
Madalls Santina Cizeski Administração FURJ
Maria Conceição Pereira ,Direito Itajaí
Marília Liane Piccoll -, Economia FERJ
Marines Rönchi Letras FURJ
Mário Llcyr Ferreira Filho Economia' FUN'
Mario Tarcisio Marangoni Estudos Sociais FERJ
Miriam Maria Rudolf Estudos Sociais

� FERJ
Mônica Schmidt

.
Estudos Sociais FERJ

Osmari Antonio Bertoldi Economia FURJ
Pedro Monir Rodermel Economia FURJ
Rosana Adella Gomes Administração FUR-'
Rose,mery Pett ' Educação Artística FURB
Salete Terezinha Nagel Economia FWRJ
Senador Bosio Economià FERJ

Sergio Luiz Nagel Administração FURJ
Valmor DallagnQlo Estudos Sociais FERJ

VallT,lor Fock Estudos Sociais FERJ
Valter Germano Elehrens Odontologia UFSC

• A par do registro, consignamos aqui um voto de louvor ao

trabalho do corpo docente do Calégio São Luís, da mesma forma
que expressamos nossos cumprimentos aos candidatos qU,e vence-

ram a batalha do vestibular/82.
. .

SOCI,EDADE ESPORTIVA E RECREATIVA
- VIEIRENSE -

Assembléia Géral Ordinária

Edital d'e CO.Dvocação
Ficam convocados todos os associados da

.

Sociedade Esportiva e Recreativa Vieirense para
a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia
04 de março de 1982, às 19h30min em primeira
convocação ou meia hora após em segunda e úl
tima ,convocação, com qualquer número de asso

ciados presentes, em sua sede social localizada
na rua Dona Matilde, n.o 1.277, em Jaraguá do
Sul, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia:,

'

1) - Aprovação dös -novos Estatutos Sociais; e

2) - Outros assuntos de ir,lteresse da Sociedade.

Jaraguá do Sul, 10 de fevereiro de 1982
WALTER BARTEL

•
Pr:esidente

I
PROMOÇAO bE ASSINATURAS· EM JARAGUA

DO SUL
•

Jornais "O' Estado" (Fpolis) e "Correio do Povo"
- (Porto Alegre) -

.

'

,Faça a sua assinatura e pague em até três
parcelas. Peça pelo 72-0447 (recado).

Ap�oveIte,
'"mitªdo. Li';'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVC? - Jaraguá do Sul-SC

- E X P E D I & N T IE ,-

(gtla iI ä (t) tle) :ltl�t]
Fundado 'em 10 de, maio de 1919

CGCMF N.o 84.436.591/0001-34

( DliWw:

Eugênio Victor
_'

SchmGckel

�:
Flávio Joié Brugnago, 'lvon"e . Alice Schmöcke�, Gonçalves,
Jaime Blank. Prof. Paulo Morettl, Silveira JCmlor, Rudolf Hirsch

feld, José Castilho Pinto, Dr. JoM Alberto \Barbosa •

Reda9IQ. Aclmlnlatraçlo • Pubncld_de:

Rua Procópio Gomàs de Oliveira N,� 290.
,

89250 - Jaragú6 do Sul - SC.

COmpa.lçlo, Imp�o'. ClfC\II_çlo:
Sociedade Gráfica Avenida Ltda. - Jaragu6 do Sul - (SC.

Assinatura anual: Jarag(Jâ do Sul e região Cr$ 1.500,00

Outras cidades -...... Cr$ 2.000,00

Exemplar avulso '

,.. ..•. Cr$ 30,00

'Número atrasado ..•.....•...•......... Cr$ 40,00

Eal. Jomal nIÓ .. reeponsablllza por artigos _.slnado. e nem

'devolve orIgI.....
'

'

O "Correio do Povo", é associado a ADJORUSC e ABRAJORI

Construtora Serla Ltda.
II

II CONSTRUÇAO CML, ENGENHARIA E
, COMeRCIO DE MATERIAL

DE CONS1'RtJC;AO.

Rua João Picolll, 94 - Edlf. Carlos Spézla
/

Telefone: 72-0214,
JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

ICanarinhoViação
TRANSPOR"I"E URBANO,

INTERURBANO, EXCUR50ES.

A "Canarinho'" preocupa-se com a sua, lo

comoção,' colocando à dlspostção modernlssl

mos öntbus, com pessoal -especializado, possi
bilitando uma viagem tranqüila, rápida e ,segura.

Programe beml Programe CANARINHO - o '

transporte carinhoso.
'

JARAGUA DO, SUL SANTA CATARINA

Funilaria Jaragaá Ltda,
C8'lhas para todas as finalidades. Faça-nos

uma visita. Estamos em condições de atendê-Ios

eficientemeri"

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448 -

Jaraguá do Sul-SC.

I Terraplenagem' Varga� ,J
SERViÇOS DE f'ETROESCAVADEIRAS E TRATO- 1
RES DE ESTEIRA

Tubos Sta. Helena
II

"

TUBOS D� CONCRETO EM GERAL
Rua JOlnvllle, 1016 - Fone 72-1101

Imobiliária Santa Maria
CO,MPRA - VENDE - ADMINISTRA O

.

SEU IMóVEL
Rua WaldemJro Mazurechen, 42 _ Fone 72,1342

r
�

1i '=-,,� Metalí�i�!.���� Lida.
� ,I � MÁQUINAS E .f.QUIPAMENTOS PARA CONCRETO

Prensas p/ fabr, tubos de concreto sem armação desde 0,15 a 0,60m
- Fôrmas, anéis de base, émbolos e lämiRas p! reposição em pren
sas de &ubos de todas as marcas - Conjuntos vibratórios p( fa!;)r, de
,tubos de concreto desde 0,15 a 1,50m simples e VRS-1500, nos til!)OS
ponta/bolsa e ,maCho/fêmea nos pad,rões Standart, ONER, DER e�c.
- Endereitadoras de ferro - Prel;lsas de blocos - Prensas de lajotas

• p/ pavimentação - Guindastes tipo portlco. fixo e móvel - Talh..,s ,

elétricas' de tamber p/ até 3 tons, - ,Mesas vibratórias - Fôrmas pI
vigas e, pré-moldad\)s em geral - Alimentadores de I::orreia pI pren,
sas e vibradores - CaFrl.nh9s pI tubos e pré-moldados - Redutore's
de velocidades - ßetoneii"as reversiveis. basculantes e portáteis,

Elétro-Vibradores
'

lnser. Esl. 250661721 - CGC 83619197/0001·79 - End. ToI8g'.: "VIBRADORES"
Rua José Stulzer, 80 (proxlmo a M. Wllh81ml - Fóne (11473) 12-1071

...
- Caixa Postal,211 - 89.!150 JARAQUÃ DO SUL - SC - BRASIL

�
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. 79
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, 77
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I �xtinto 'processo da herança do,

Comen'dador Faustino Corrêa
Per considerar que não e

'xrstem mais bens a partilhar
o juiz Carlos lenglert' de
clarou, sexta-feira, extinto o

processo do inventário, no,

Brasil, do Comendador Do

mingos Faustino Corrêa. que

tramitava há 105 anos, dei- ,

xando frustradas, com sua

-declsão, cerca de 201 'mil

pe,ssoas e descendentes
_ que

tentaram .se habilitar ao es

pólio, estimado, em Cr$ 1

trllhão, por alguns advoqa
dos.

Além disso, Oarlos. len

giert mandou cancelar o re

gistro no cartório de, imóveis

de Rio Grande (RS), da úni

ca área até aqora leqallzada,
há cinco anos. como imóvel

a dlstrlbulr (16 mil hectares)
aos herdeiros, que assim na

da mais receberão.

Vários advogados já pro

meteram recorrer no prazo

-leqal de 15 dlas, centra a

extinção do processo.

Depois de analizar durante
clncc.meses o processo de

quase dois mil volumes,' o

juiz Carlos lenglert - es

peclalmente designado para

o .

caso, leu sexta-feira
(SIDa>, sua decisão de 400

laudas, no foro de Rio Gran

de, Mais de 100 pessoas se

acatovelaram na sala do júri
muitos dos quais advogados
gaúchos e uruguaios, e um

comentou, desanimado: "o

sonho acabou ". N'o processo

atuam mais de 350 advoga
dos representando pessoas

que tentaram sua habilitação
.näo so do Brasil, como do

Uruguai, Argentina, Chile,
Colômbia e Ve'1ezuela.

<

Carlos lenglert se decla

rou tncompetente para decl
dir; sobre a partilha de bens

que existiram no Urliguâi; o,

que deverá ser decidido pela
própria !ustiça'uruguaia. Na

quele ,país existem áreas,
em sua maiona "fazendas,
em poder atualmente de v�
rias autoridades, como ex

presidente J�an Maria Borda

berry ou os filhos do ex-pré-
,

sidente João Goulart.

Com relação às centenas

de lrnövels arrolados no Bra

sil, o juiz entendeu que de
vido a dec�dência do direíto
dos herdeiros, a ,'maioria dos

bens atualmente em poder
de terceiros; não mais per

tencem ao espólio. Muito

dos bens sequer existiam e

para outros imóveis não

houve a prova, nos autos,
de que pertenciam ao 00-
mendador, Por isso, rejeitou
o pedido fundamental deste

processo. de nova partilha
de bens, declarando-o ex

tínto-

A realidade educacional no Brasil
Várias razões levaram a Igreja

no Brasil a escolher como tema da
Campanha da Fraternidade, a educa

ção .

Podemos apontar entre estas ra-
,

zões a profunda, mudança que, a fa
mília sofre- hoje com diversos im-

, pactos que. ela sente.

As relações e processos educa
tivos tradlclonais 'da família, são,
hoje, afetados pelo modelo de socie

dade industrial imposto. As condi

ções de trabalho e transporte, os sa
lários baixos, os riscos de desem

prego geram uma dispersão da famí

lia, mantendo os pais separados dos
'filhos e dificultando o processo de

educação familiar. A sociedade agra
va o psoblema do menor abandonado,
da mendicância, da prostltulçäo, da-'

violência, inclusive 'juvenil. Muitos

jovens bus-cam mel�ores situações
nas cidades, afastando-se dos pais
e do convívio de infância, a procura
de escolarização e trabalho. ,

Outro fator que deve ser levado
em conta é a estruturação lndlvldua;
lista e competitiva da nossa socie
dade. Ela leva à busca do saber, da
técnica e da educação, como formas
de obter "status", lucro, enfim, po-

. der
r
O povo é reduzido a Simples es

pectador ou, quando muito, a partici
pante' meramente ,simbólico dos
acontecimentos políti,cos e sociais.

"Devido à ausência de participa-
I ção e educação política, e à despoli
tização geral, especialmente dos jo
vens, o povo é usado como objeto,
por grupos políticos". (CNBB" CF.,.

82; pág; 8). ,

, Todavia, um desejo de educação'
mais participativa começa a surgir
nos sindicatos, entidades de classe,
órgãos, de representação estudantil
e associação de moradores:

A TV e ,o rádio exercem grande
inf·luência no processo educativo, es
pecialmente da infância e da juven
tude. 'No Brasil enquanto a rede es-

"

.}

colar atinge 30 milhões de pessoas,
a TV atinge 42 milhões em médlanos
horários de 19 a 21 horas. Em cer

tos horários, como tránsmissão de
futebol ao vivo pelos canais de TV,
atinge a 70 milhões de espectadores.
Infelizmente os meios de cornunlca

cão social não tem colocado devida
mente a serviço da fraternidade e

.

da justiça os seus recursos disponí
veis, mas sim, se colocado à serviço
de interesses dos grupos de dornl-
nação.

Em 1920' éramos 30 milhões de
habitantes. HOje somos 120 milhões.
Mais de 50% da população encontra"

se na faixa escolar. As prevlsões do
MEC para a década de 80 apresentam
o seguinte quadro para o 10 e',2O
graus: 'em 1979; 3.440. a03 crianças
atingiram a idade escolar. Deste nú
mero, 1.394.042 (40,5%) não che

garam a matricular-se. Da 1 a. para
:

a 2a. série, são eliminadas 818.710

crianças. Por conseguinte, 64,3% Otl

não entraram na escola, ou dela fo
ram excluídos antes da 2a. série do
10 grau. Em 1981, apenas 28,5% das'

crianças que deveriam estar cursan

do a 3a. série permaneceram na es

cola .

Os mesmos estudos do MEC

prevêem que, desse mesmo grupo de

crianç;as, apena,s 580.128 (16,5%)
chegarão a matricl,Jlar-se na 8a. sé
rie' em 1986, e somente· 422.915

(12,2%) conseguirão chegar a 3a.
série do 20 grau.

Estas crianças eliminadas cedo

provém de famílias pobres de cam

poneses e operários. Há necessida
de para corrigir esta situação, des
tinando mais recursos pàra a edu
cação. Estas verbas hoje destinadas

para a educação são g'ast�s na sus

tentação da gigantesca máquina bu
rocrática e na construção de prédios,
muitas vezes luxuosos. (Pe. Natalí-'
cio José Weschenfelder).

ESTES SÃO os' EClQIPAMENTOS DO CREVETTE OURO PRETO,

'Motor 1.6. Bancos dianteiros individuais recHnáveis com encosto

alto, .Janelas laterals traseiras basculantes. Vidros coloridos.

Temllorizador do limpador e lavador elétrico do pára-brisa,
'Espelho retrovisor externo do ladó direito. Auxiliar a vácuo

p'ara os 'freios, Sistema' de Ignição eletrônica. Rodas esportivas

com acabamento dourado e po�cas pretas. Pneus ,radla,is ,

175/70SR13. sem câmaras. T'am,pa do porta-Iuvll..1l com fechadura.
Volante espdrtlvo.) Console com instrumentos.: medidor de 90mbustrve�, ,

temperatura, voltrmetro e relógio elétrico a quartzo. Tacômetro ej vacuOmetro no painel.

Forro de acabamento do teto interno preto. Alças no teto.

Guarnições do pára-brisa e vidro traseiro pretas,. ,

Maçanetas externas pretas. Spoilers' dianteiros, aros \lo'!! faróis e '

grades ,do radiador ',pretos. Ponte1ra,ßupia do escapamento. Pára-ch6queS
pr'etos, com lâmin\L', de proteç1to de Iiorracha, Decalq1)es, "OJiro: p�,eto" .e .,,1:6.".
.. ,... _', -c',

.
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l, Emmend,örJe' C'om. 'de Veículos, �Ida. 'i,
_, • \" "

•

'',l >"-/-�>," �:I:,

'I·'ijlll+Pilt.WI
, Barão de Itapocu ,

'

, ,'" � �8 ,AN�S -ATFlAO .

---. A S.O. Amérlca, ho]e S.O. ,{}caI8l-iMIQ
bla-se em Jolnvílle, frente ao "onze" .1 dg 6fä�s
S�o Luiz, que ,ai.Flda hoje existe. A P'?rtldª2�r�Jgb '

gada AO "êstádlo Ernesto Schlemm " o .11gJß'if�W
nhecído "Emestão" da Terra _ dos PrmClpe"\bT 1�
aguerrida equipe jaraguaense, embora o bOI�l,.(:l:f�;
sernpenho acabou .sucumblndo pelo escorre ae 'o

x 1. A justificativa: 3 tttulares faltaram no jogo e

que eram o Guilherme, o Arduino e o El.Jgênio,�
foram subs,tituídos pelo Mahnke, (Heinz) 'e os 'Ifs
mâos-Malutta. Explicava mas não justificava. ')

- Como o ano\ de 1�82' é ano de, Copa do

Mundo, a se realizar em junho na Espanha, vale

.a pena falar no futebol da época. Dizia-se que o,
Sãó Paulo F.C. contava no ano de 1944 com o

mais poderoso ataque da América do Sul e, para

defender o titulo de 1943, contratava nàda mals,

nada menos que o seguinte quinteto:, �élrrios, Sa�
tre, Leonidas, Varelita e Ohuecc Garcia. Os rnais

antíqos +embram o que esse ataque aprontou.
- A remoção de lixo em Jaraguá do Sul

já foi motivo de aprovação do Presidente da'Re

pública. 'Pensam, que é brtncadeira? Pois, não é!

O tempo era de intervenção. lntervehção no Mu

nicípio e no Estado". Lá em clrna o ditador Var"

gas. Bueno. O então Prefeito Leonidas Cabral

Herbster que governava sem Câmara Ml,Jnjcipal,
encaminhou ao então-Interventor Nereu Ramos um

projeto de lel, para a criação da taxa de remoção
'de lixo. O Irrterventor encaminhou o assunto pa

ra os escalões superiores, isto é, ao sr. Alexan

dre Marcondes' Filho, Ministro da Justiça, Foi

ouvida a Comissão de Estudos dos Negócios Es

taduals, que entendeu de mudar o nome de taxa

para "taxa de remoção de lixo". O Ministro subme

teu o parecer à alta consideração do Presidente

da República. E_, em 21-1-44, Getúlio Vargas des

pachou o assunto: "Aprovado". Pelo visto esta-

mos mals desburocratizados.
'

... HÁ 30 ANOS

-'José lzldoro Copl, Delegado Auxiliar de

Polícia, transcrevia a Circular nO 30, de 31-1-52,

da Délegacia da Ordem Polítlca e Social. Na épo
ca esboçava�se um movimento que acabou viran-

, do em Oonqresso Continental da Paz. O Ministro

'Francisco Negrão de Lima telegrafava à Irineu

Bomhausên, informando que o Governo' Federal

'resolvia impedir a realização' do chamado "Con

gresso, Continental da Paz" - que é um movl-;
mento de origem e orientação soviética e um ins

trumento de ação do comunismo". Curioso é

constatar que o Governo ainda hoj� anda às vol;
tas com movimentos de inspiração comunista, ne

gando' que os padres franceses aguardem em li

berdade o processo que respondem por insuflar

rurícolas à rebelião, no norte do País.
- A -Câmara de Vereadores de Jaraguá do

Sul aprovava o projeto de lei que 'declarava de uti

lidade pública duas áreas de 'terras situadas na Vi

la de Corupá, pertencentes a Leo Eschweiler e

Otto Lewln. Mencionada área converteu-se poste
rlorrnente na Praça Artur Müller, no atual municí

pio de Corupá .

... HÁ 20 ANOS
- Falecia em São Paulo o renomado artis

ta patrício João Cândido Portlnarl, no .seu tempo
às voltas com àcirradas crítlcas por s!Jas,criações
artísticás, com as que apresentou na Pampulha.

'_ No dia 5 de fevereiro de 1962 falecia na

localidade. de Rio Cerro Maria Satler Rubini, viú
va 'de Angelo Rubini. Por uma dessas enormes

coincidências, neste dia 5 de fevereiro de 1982,
vinte imos após, falecia a sua nora Emília Piazera
Rubini, esposa de Virgílio Rubini, sepultada no

mesmo Campo Santo de Barra do Rio Cerro. A

primeh:a completou 83 anos e a segunda 78,. É

uma das mais tradicionais famílias de Jaraguá.
li

II,

Irr�ú�trias �euni�a� Jara�uá �.�,
e

(ONPAL -( (o�centrados para Alimentos
.. .'t

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JAFIAGUA DO SUL

EDITAL DE PRAÇA

O Doutor José Temístocles de Mac$do
Neto; Juiz Substituto em Exercício do

'Cargo de Juiz de Direit9 da Comarca de

Jaraguá do Sul, E':itado de Santa Catar,i ...
na, na forma da Lei, etc...

'
'

FAZ SABER (em resumo, art. 687 do CPC) o' se

guinte: Venda em 1a Praça� Dia 26/02/82, às 14:30

horas. Venda em 2a praça: Dia 22/03/82, às 14:30

horas, por quem mais der e maior lance oferecer.

LOCAL: Edifício do Forum desta Comarca. EXE

CUçÃO N° 8.031, Exéqtlente STEIN COMÉRCIO

DE' VEíCULOS lTDA. Executada IMOBILIARIA

VAllATTI LTDA. BEM,A SER PRACEADO: 1) Um

lote de terras, com a área de 448 ms 2., situado
no loteamento' Jardim do Sol" em Jaraguá Esquer
do, representado pelo lote n.o 22, liTle�indo 14 p1s.,
de frente por 32 ms. de fundos, devidamente re-

. gistrado nesta comarca, sob n.o 44.002; fls. 117
do Uvro n.o 3-W, em 24.11.75, avaliado em Cr$

, 500.000,00. Nos autos não com�ta qualquer ônus
ou recurso pendente. Dado e passado nesta cida
de. de Jaraguá do Sul, aos 03 dias do mês de fe
vereiro do ano de mil novecentos e oitenta e dois.

'

FUi Adolpho ..Mahftld; Escrivão,,"o �;ubscreviJ \
.,�. ��: '. ' ,i"'" >.: -.�'}' ;," "'. :/', 'i:'-" :':' ,,:}:.oú1-',::::/"·, :�i; ;'1:,,;, ':Z\:�i),:" .-\', <: J.

';_: ;_"t��':'�f;:�':' :_i<r,":;, '::ti!tt.1;'�> ,í-�.

fc

José Terrií::itoc'lesdé lI/Iace(Jo' Nt!.to,":':t' ',',.,< i,,)
'�ic!1J,Z �u�lsi�:�t�.'!:,emjê%er�t�i�,�;i:�i'.,i:,.";':i",',li:,':i,;,l ;,,;'
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o Grêmi'o Recreativo Jarita promoveu 'sábado, em

sua sede esportiva, a entrega de faixas às equipes ju-

nil e infantil, vencedoras da' temporada passada dos

v:mpeonatos citadinos de futebol de salão, em suas -ca

fegDrias, patrocin�dos �el�. LJFS. !' equipe juvenil foi

tetracampeã e a lnfantll trlcampeä da cidade, em, 8-1, O número, recorde de

além da entrega de faixas, o Grêmio -Jarlta ofereceu participantes, que se apro

:m almoço aos atletas, do .qual participaram, também a xima da casa da centena,

'mprensa e a diretoria da empresa. O presidente do caracteslza o XVII Oarn

�rêmio é o desportista Ivo dos Anjos; que conhece nes- peonato Brasileiro de Kart,

te sábado, dla 1,3, o seu substit�to, u�a 'vez que haverá disputado desde qulnta-

ele'lção para escolha da nova dlretorla, J 'feira, no Kartédromo do,'
� ," �h�r(-

'

Flamengo, na cidade para-

Foi limitado em doze o número de equipes para o naense de Foz do Iguaçu,
IV Campeonato Varzeano de Futebol -: Varjão/82, con- e que tem catarlnenses

fDrme declsãö tomada pelo clube prornotor, o Esporte inscritos: a campeão esta

Clube Figueirense, em reunião preliminar, _de planeja- dual Rodolfo Jahh Neto de ,

menta, havida no final da semana passada, com dirl- Guararílirim (e os blume

(lentes de clubes que pretendem tomar parte da com-' nauénses Cláudio Simão e

petição., que, terá por palco oígramado do Estádio An- Max Hermann M�hr, este
rônlo Ribeiro, na Ilha da Figueira. É que preferiu-se na cateqorla Novatos. o
qualidade à quantidade, decisão aplaudida pelos repre- campeonato t e v e 'início

sehtantes do Grêmio Esportivo Jaraguaense, Vila Lenzi, quinta-feira, com os prl
Olímpico,- Estofados Krause, Associação �E;}creativa" melros 'treinos oficiais,

Sempre Unidos, Associação Atlética Koh1bach e Fiquei- prolongando-se' até ama

rsnse. A duração será ae três a quatro meses, para as- nhã, domingo, reunindo pi
sim eliminar-se os repetltlvos jogos entre as mesmas lotos de Santa Catarina,

equipes. O encontro que definirá o esquema organiza- Rio Grande do Sul, Para

'ciDnal e promoclonal do Varjão/82 será no dia 19 deste ná, 'São Paulo, Minas Ge

mês, às 20 horas, na sede do Figueirense, porém, de rals, Rio de Janeiro, Bahia,
antemão, ficou estabelecido o início do campeonato pa- Brasília e Rio Grande do

ra o. dia 28 de março, com o torneio início no dia 21 Norte.
'

do mesmo mês.'
-h:H-

Com a participação de dez clubes, rrncia-se do"

mingo, dia 14,. a, Copa Governador do, Estado, patrocl
naco pela'Federação Oatarlnense de Futebol, ' Terá tur-

no. e returno, aproveitando o período em que, Joinville
De primeira. ,O Campeo-

nato Estadual de Bolão
e Criciúma estão envolvidos, respectivamente, com as Masculino e Feminino, se-
Taças Ouro, e Prata. A Taça Governador elasslflca os rá éste ano realizado em
seis primeiros para [untarem-se mais tarde aos dois J
catarlnenses que estão no Brasileiro, quando será dls- araguá do Sul, no primei-

ro semestre ainda, passi
putado ,o octogonal decis.ivo. Figueirense X Internacio- velmente em maio ou ju-
nal, Rio do Sul x Marcílio Dias, Joaçaba x Carlos Re- nho, possibilitando, desta
naux, ,Paysandu x Avaí e Chapecoense x Blumenau são
o.S jogos da primeira rodada. O final do turno está pre"

forma, a, observação' dos

visto. para 21 de março e de 28 de março a 25 de abril
melhores bolon,istas para
a formação do seleciona

será disputado o returno, com inversão do mando ,de do catarinense, em ambos
campo.. Depois hâverá ti octogonal final, já com a par-

'

tiçipação de Cricitiima e ,do JoinviJle EC.
os naipes, para o Campeo-

'-h�d-
nato Brasileíra ,de" Baf'ao. '

Equipes de Jaraguá do Sul confirmaram inscrições
A ,informação é do despor-

e participam hoje e amanhã, em Enseada, São Francis-
tista Arno Henschel, m'ui

CD do Sul, do V Campeonato de Pesca de Arremesso da
tos anos ligados, a esta

SojDpa � Sociedade Joinvilense de Pesca de Arremes-
atividade e técnico do se

so, que é um dos mais concorridos do Súl do País. Par-
lecionado' feminino, em Observa-se que está havendo uma movimentação

ticiparão 132 equipes e 40, aproximadamente, ficaram
razão oe sua larga baga- muito grande entre os pilotos e equipes, o que faz ,pre-

de fora, pelo fato de não ter espaço físico suficiente gem profissional. 'ver, além do aprimoram�ntó técnico, um ano cheio de

para instalar mais de 132 eqUipes.
" boas surpresas.

"

,

-Hd-',
,

Estão abertas na secretaria do Clube Atlético Bae

pendi, as inscrições p�ra ö Torneio de Futebol Suíço,
destinado à associados e dependentes, do clube azul'ra.
O início da competição s'erá em março e é exc:tusivo
,do quadro associ;:ttivo.'

' ,

-h�d-'
Também em março começa o " Campeonato Ser

,tanejo, do Nova Aliança de Três Rios do Norte, qtle
conta Com o patrocínio do radialista Athayde Machado.
QUinta-fei'ra última houve reunião dos clubes interessa�

dos, quando foram traçadas as diretrizes básicas do,
campeonato e acerto de datas.

'

<

-h�d-
Será, neste 14 de feverei,ro, em Ituporanga, a lIa.'

Maratona da CeQola, realizada por ocasião da IVa. Ex�

P?siÇão Catarin,ense da Cebola. A prova tem início pre
Visto para às 8 horas,' com' saída da Barragem Sul e

ch?qada defronte a Igreja-Matriz" num pérc\Jrso de doze

q.u�lometros. Atletas de todas as regiões do Estado p'ar
tl?lparão da Maratona e, representalildo a Comissão Mu

�ICIP?� de Esportes de Jar,aguá do Stil, irão Ivanir Ritta,
.erclho Herculano André, Waldir Giese e Jaime Della-
9lustina.

-' ,

-h�d�� \

Neste final·de-semana, também, no Autôdromo
RanCho Figueira Grande, em Camboriú,' uma nova Eta�

dPa do Campeonato Catarinense de Velocidade. A toma
a de tempo será na tarde deste sábado e, no domin

�o, a prova ,oficiai, onde o piloto Roberto Alexandre
runer, de Balneário Camboriú, com. o Dodge 3330, ca

�egOria_ Super" correrá com o patrocínio da Jarita, de

ara{;iua, do Sul. Em sua primeira intervenção com o

patrOCínio da empresa jaraguaense, dia 17 de janei!ö,

CoRREIO DO POVO - Jar�guá do sul-se

- obteve a segunda coloca
ção e amanhã, no encerra

(mentO' da competição, po
c1e saqrar-sa campeão .ern

sua categoria. A diretoria
da Jarita pensá em conti
nuar patrocmando o pilo
+o em outras provas, pois
vê -no aOtomobilismo um

.excelente veículo para a

divulgação de sua marca.

-'-hH-

-,-h�'(-'

À Associação Atlética
Kohlbach, em reuni,ão de
diretoria, houve por bem
contratar os trabalhos pro�
fissionais do conhecido
professor de educacão fí
sica José Augusto éaglio
ni, com vistas a participa
ção no Campeonato de
SESI ,e, outras p'romoçõ'es
do gênero. A intenção é
preparar uma boa equipe,
para brigar pelas' "cabe
ças", entrando mesmo

"para ganhar".

A Agência d() SESI de

Jaraguá do' Sul, reuniu

quinta-feira desportistas
ligados à empresas, tam

bém a imprensa, '9uando
foi eleito o novo Conselho

Desportivo Sesiano para
1982 e apreCiado o Calen-
'dário E�portivo Sesiano,
qu� pr€jvê para Jaraguá
do Sul, a Olimpíada Se..

siana:

Conheça o Plano

J'ARDIM sAo

.'

LUIZ
250 lotes residenciais, área para laze�, comércio, e fins 'institucionais. Toda infraestrl!ltu:

ra necessária numa área co_rn mais de 190.000 'm2 na Rua João Januârlo Ayroso.

Errlllreendimentos lmohiliárIos
, ,

Matcatto Ltda.
Má" Deodoro",;1�119 -- Fc:me 72..1136

SEMANA DE 13 A 19io2í�2,

Federação ,de MOtlcicl-isl,o larca,

qualre prDvas' para Jarallá· do Sul
Os adeptos do motoclcllsmo do Vale do ltapocu,

terão 'pelo menos quatro provas no decorrer do ano, no

Motódromo Getúlio Barreto da Sirva, em Nereu Ramos,

patroclnadas pela Federação Oatarlnense de Motociclisi
mo , É que reunida dla 05 passado, a entidade, sob a

presidência, do Sr. Evaldo Furtado, estabeleceu o ca

,lendário oficial de competições do campeonato esta

dual .e provas prornoelonals extras, que serão realiza

das durante o ano de 1982, no Estado. Do encontro,

participaram os presidentes de motoclubés de- -Joln

vllle, Moto Clube Vale do ltapocu (Jaraguá do 8ul), Mó
to' Clube de Joaçaba, Moto Clube de Lages, Moto Clu

be de Rio do' Sul, Moto Clube de Canelinha, Moto Clu

be dá Santa Catarina, (Florianópolis) e Moto Clube de

,Camboriú,.

o. calendário oficial das provas' válidas pelo carn-
"

peonato estadual, é o seguinte: 07 de março (Joinville),
11. de abril (Jaraguá do Sul), 09 de maio (Joaçaba), 11 '

de agosto (Lages), 05 de setembro (Rio do Sul), 10 de
.

outubro (Oanellnha), 07 de novembro (Florianópolis), e
05 de dezembro, no encerramento do campeonato e do

ano motoclclfstlco, em Balneário, Oambotlú,
'

,

, Já o calendário de provas promocionais extras tem

as seguintes' datas: 14 de, março (Canelinha), 28 de

março (Florianópolis), 25 de abril (Oamborlú), 02 de

maio (Jolnvllle), 16 de maio (Jaraguá do Sul), 06 de

junho (Lages), 13 de junho (Canelinha), 11 de julho
(Joinville), 25 de julho (Fpolis), 15 de agosto (Jaraguá
do Sul), 22 de agosto (Canelinha), 12, de setembro (Join
viiie), 26 de setembro (Fpolis), 24 de outubro (Jolnvllle),
21 de novembro (Jaraquá do Sul), 28 de novembro (Fpo
lis) e 19 de dezembro (Oamborlú).

,

Caso urna dessas pistas, no dia de provas não

apresentar condições, a competição será em pista
reserva, isto mesmo após passar por criteriosa inspe
ção por parte da FCM. Outra decisão, aliás muito aplau
dida,' foi a de que nenhum piloto' poderá participar de

provas sem a apresentação da carteirinha de piloto"
que será expedida 'pela Federação, que igualmente in

dicará a, categoria do partlclpante. As taxas para a aqui-
'

sição, mediante comprovação de idoneidade, da car

teira de piloto, serão de Cr$ 3 mil pará o, campeonato
estadual, além de Cr$ 500 por piloto, em cada prova.
A cartelrlnha de piloto dá direito a outras três creden

dais, ou sejam, um chefe de equipe e dois mecânicos.
\

Os pilotos, munidos do respectivo documento de

identificação, terão ingresso livre em qualquer motó'

dromol o q\Je não vinha ocorrendo, também para os in

tegrantes da equipe, se o mesmo competir.
'

O calendário oficial do campeonato de motocross

não foi elaborado, tOdavia, sabe-se que'será dentro do

calendáriO de' provas promocionais extras e as prová
veis pistas a 'serem utilizadas para este campeonato,
serão as de �raguá do Sul, Canelinha e Florianópolis.

Um gran,de 'públ,ico para
tim grançje, jog,o

Foram várias centenas de espectadores que assil?
tiram nã tarde de domingo, em Rio da Luz" a vitoriosa

promoção do Grêmio Esportivo Cruz de Malta, ousada

à.té. O públiCO jaraguaense, ávido elJl assistir um bom

espetáculo futebolístico, acorreu em, numeroso núme

ro ao Estádio Eurico DUwe, para assistir o confronto
amistoso entre o Cruz de Malta e. o Carlos Renaux,
de Brusque, vencido pelo representante da Capital dos
Tecidos pelo escore de 3 tentos a O, ele, que estréia
neste domingo diante do Joaçaba, no Oeste, pela Copa
Governador do Estado.

'

,
; /

A promoção foi plenamente coroada de êxito, ou

tro grande tento qUß lavra o esporte amador jaraguaen
se, notadamente o de interior,.graças ao arrojo da di:
retoria comandada pelo desportista, Ademar' Frederico
Duwe, 'que' não mediu esforços em proporcionar àque
les que sempre têm prestigiado 'a, agremiação, um es

petáculo a altura, numa atitude ousada, pois que, não
cobrando ingressos, teve que desembolsar Cr$ 50 mil

.

exigidos pelo Carlos Renaux, :além de urrf jantar ofere
cido à seus atletas.

_
Mas valeu, não restam dúvidas,

�anhando assim o clllbe e o próprio esporte local, que
há tempos não, tinha oportunidade de sobressàir-se de
urna forma mais dinâmica� '/

'

'

A par,tida, em si, como não poderia seI: diferente,
teve o predomíniO' da equipe' isitanté, pr:ofissional, quê
já no prilneiro tempo tinha vitória parcial' de 2 gols a

O e concluiu a segunda fase consolidando 3 a O. A ar

bitragem esteve a cargo dos profissionais da Liga Ja-

raguaense de Futebol e as equipes assim f.ormadas:

CARLOS RENAUX __:_ Décio (Jurandir); liGa,' Ricardo,
Veneza e Coral; Giba, Silva e Rota, Jarlei, Aroldo e

Damásio (Edilson). O CRUZ DE MALTA 'foi de Perôlo

(Osmir); Waldir, Celso (Sídio), 'Rudiberto EFlávio) e'
Cláudia; Curt, Ademir e Wilson (Renato); Marcos (Cida),
Milton e Ivanir\ (Néco). S,ilva t2) e Damás,io foram os

goleadores ,e na preliminar, os Veteranos do Cruz de
Malta empataram ,a 2 gols com, a forte equi.pe da

\
,

Breithaupt.
'Em razão. do sucesso

.

desta
• promoção, não ,está

'áfastad'a:, a P9S'sibilidade,'dé brevémeh.te <ocorrer-,ä:"re-"
"petJçãoIiJiGol1:tra outra< • de eqUipe do ,futebol

.

'",'
,

"'s'loÁ'ál �àtàrin'Elhs'e:'
' .,' I, ,."

-

"."'"

Uma História' com Pass�rinhos
SILVEIRA JONIOR

Num mundo tão cheio de rancores, de viQditas
de ódios, de bombas e de atentados, é bOI11 que
existam as corruíras. Dizer simplesmente" que ,

elas' sejam pequenas aves passarlformes conQé'::'
cidas também por garriças e correcas é' dizeI'
muito pouco.

'

--*___;_,

,Eu diria que elas são as mensageiras do'

Criador, tão pequeninas, tão indefesas, 'mas tão

obstinadas na luta pela preservação' da espécie.
. Nem sabem cantar, A sua voz é um'assobio bre

ve que serve 'apenas para dar alarme contra cer

tos perigos 011 para se comunicarem entre elas.
" -*-'

,

Lá �o' Rio Branco, município de Guaramlrim,
onde me criei, circulava uma piedosa lenda, se

gimdo a qual, quando a Sagrada, Família empre
endeu a sua, fuga pata CI Egito, o bem-te-vi, uma

espécie de dedo-duro daquela época, ia à frente
dos santos retirantes gritando: "bem te vil" En
tão a corruíra ia atrás da, mulinha ciscando na

-,

areia para esconder os rastos da alimária e' as-
'sim, encobrir dos 'seus perseguidores a passagem
do santo casal. Essa singela história fazia com

que nenhum menino, por mais antl-ecolóqtco que

fosse, tivesse' coragem de matar uma corruíra,

que nós chamévamos carinhosamente 'de "cava
linho de Nossa Senhora".

, ,--*-

Eu aliás ando nluito desconfiado que, aque
las avezinhas que nós chamamos de corruíra são
de outra espécie e não aquelas que os dlcloná
rios dizem ser "aves passariformes da família
-dos trogloditídeos, de coloração' parda, averme

lhada na cauda e com uma listra negra no dorso".
Diz também o dicionário, que elas têm um canto

agradável. A minha .corruíra não tem essa espe
cificação: ela é inteiramente pardacenta e nem

sabe cantar.
--*-

Mas se é .feínha e nãb sabe cantar, é tran-

qüila 'e sabe' amar: Aliás esse meu 'convívio- com

as' cerrufras decorreu' de um presente que ga
nhei da minha filha lvete, Ela me deu uma casi

nha onde, as cerrufras costumavam nidificar. Fl
cou com uma e, me deu outra. E me garantiu, que
se eu expusesse a casinha em Il:Igar abrigado as

cesrufras viriam nidificar ali.
--*-

Dito e feito., Lá pelos primeiros sóis da Prl-
,

mavera apareceu o casal de corruíras. Assim co

mo quem não quer nada, deram' uma rápida es-'

piada na casinha e se foram. No dia seguinte, vol�
taram. Um dos I dois (creio que a fêmea) pousou
no poleirinho da porta de entrada, espiou assus

tada para dentro da casinha, disse alguma coisa

para o companheiro (ou companheira) que ficara

poüsado no' flamboiã e novamente se' foram, ,sem
assumir qualquer compromisso.

� ,

-*-
"

No dia' seguinte, já o casalziiiho carregava,

pequenos gravetos para dentro de casa e iniciara
a' construção do ni,rího, que ficou pronto em me�

nos de três dias. Aliás, não era uma construção
total. Na casa já havia um ninho usado no ano an

terior, de modo que o trabalho desta temporaoa
foi uma simples reforma.

--*-

As corruíiras não sabiam que' eu era o dono
da casa e todas as vezes que me viam,pelas ime-:

diaçoes ficavam muito irritadas e me destrata
vam com pios e trinados muito ásperos. TambéTn
as nossas duas gatas incomodaram muito na épo
ca de construção' do ninho, porque ficavam por ali
esperando por qualquer descuido de um dos pas:-'
sarinhos. Você sabe" gato gosta ,de passarinho
as'sim, como nós gostamos de frangos e perus:
para comer.'

'

'--*-

Numa tàrde ,.de, sábado fiquei espiando o' ca-
sai de corruíras. Quando me certifiquei de que
ambas haviam saído para buscar comida, corri na

càsinha, abri a parte de (fima e no ninho- havia
cinco ovinhos� Dias depois aproveitei uma esca

pada do casal, voltei a abrir a casinha ,e os cinco

avinhas haviam 'se transformado em cinco corre-

'quinhas, t09as de bicos abertos voltados para ci-

ma ª espera de alimento. "

'

, --*-",
Eu eAtão pude observar que alimentar cinco

filhos é tarefa que' ocupa o casal, durante toda a

parte clara do dia, Os pais abandonam o ninho
com os primeirös clarões da alvorada e, durante
todo o dia, se revezam em rápidos vôo�, trazen
do peqU;emos vermes e insetos aos filhos, até ql1e
comece a escurecer.

-*-

Esses vermes e insetos são facilmente eno:

contrad0s nas folhas,de algumas árvores. Mas,:'� ,

fome �os filh�s não dá um alívio. A cada oln.CQ, ,

ou dez minutos ,um dos pais aparece no ninho cOm,

a comiçJa na ponta do bico.: Nunca cheguei a 'sa
ber qual o critério de ,prioridade par� a entrega
da comida. O que' s'ei é que os cinco filh'ótes per
'manecem o dia todo 'com os bicos abertos a espe-
ra de, alimento.'

'

--*-"

, Empenar ,completamente dura quase um'mês,
Nos últimos dias de vida no ninho os filhotes se

exer:citam batendo as asas, porque, na 'hora da
saída, não pode haver falha. Mal comparando, é
como decolar' de um

/

porta-aviões. Se falhar, as

gatas já estão na boca de espera.
r -*-

Os filhotes não abandonam o ni�ho todos no

mesmo dia. O vôo inaugural é feito a partir dos
mais aptos. É

-

um vôá "curto, sob a severa vigi�
lância dos pats. A av�z,nha sai do ninho e pousa '

na primeira árvore que' 'encontrá. Equilibra-se mal
e quase cai, mas dali para a Iib,erdade é um pulo.,
,NÔ ano:-se�fuii1te, será'ela que"irá :l1idiHça'r',emi.oll�
,trá' casinha e manter':' a; "'i9'à :dá;,ê'�cp;éci '�triiv,és\
,dos séçwlos �"dos ll]í1êr\ios:\ �!rf::r

'

..
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reuaião de
da

· Nova ambu,laneia . para Corupá
, A Câmara de Vereadores de Corupá, no início do

ano legislativo, elegeu as comissões técnicãs internas,
com a participação de edis de todos os partidos. Inte
gram a Comissão de Legislação e'Justiça ..-' Albano
Melchert, Álvaro Pett e Adernar Jark; Finanças, Orça
mento e Contas do Município - Adernar Jark, Albano
Melchert: e Ermínio Moretti; Educação, Saúde e Premo
cão Social - Ermínio Moretti, Adernar J,ark é Jorge
Píntert- Redação de Leis - Álvaro Pett, Elídio Romão
e Albano f\1e!chert.. Na' presidência do legislativo co

rupaense está Emesto Felipe Blunk, que, juntamente
com es integrantes da mesa diretora, renunciará, ce

dendo' lugar a Álvaro Pett, dia 31 de maio, cumprindo
ao "acordo de cavalheiros" firmado entre o próprio,
Pett e Albano Melchert, no início do ano passado, uma
vez que' todos pretendiam a presidência..

A Prefeitura Municipal de Corupá, assinou convê
nio com o Inamps e aquele órgâo prevldencláslo cederá
ao município, para o atendimento aos segurados, uma

perua veraneio, ano 1979, totalmente recondlclonada e

equipada, possibilitando a comunidade um veículo para
o tranaperte de seus doentes.

<,

A municipalidade, também, que está adquirindo um

novo veículo para o gabinete do prefeito (ele está usan
o' o particular), implantou novo sistema de distribuição
do Imposto P.redial e Territorial Urbano, através de car

nês, cujos vencimentos são em março, junho- e se;.

te!l1bro ..

Da:'P�rÓq,U:i'a. S,ão J.osé, o Conselho ParoquiÇlI reu

nido, cletelimJnou,j;)ara ö diaf<16 de maio, a grande festa
amuai, tendo sido, até,)TIesmo os festeiro.s escolhidos ..

,,'.1;
• ".

•

I·:

A Associação dos Muni
cípios do Val'e do Itapocu
realizou sexta-feira, em

Guaramirim, duas assem

bléias - ordinária e ex-
. traordinária - com a pre
sença de prefeitos, verea
dores e técnicos das pre
feituras de toda a micro

região, além de contar

com a participação do as

sessor especial da Secre
taria da Fazenda para as
suntos ligados ao Movi
mento Econômico, Fran
cisco Cyrillo Corrêa, e do
vice-presidente do Tribu
nal de Contas do Estado,
Dib Cherem, que esteve

acompanhado dos audito
res Zeno Andrade Rosa e

Áureo Vídal Hamos., Na
assembléia extraordinária,
toda a diretoria da entlda
.de foi reeleita para perío
do de um ano, com Dávio
Leu na presidência.

Assuntos de natureza

geral de interesse dos mu

nicípios associados foram
relatados. Informou-se, na

oportunldade, que a partir
.de janeiro, a remuneração
mínima de um vereador
em Santa Catarina seria,
de Cr$ 13.330,00 e que o

departamento de topogra
fia da AMVALI concluiu o

levantamento físico-terri
torial de toda a área ur

bana do município de Sch
roeder, Idêntlcn . trabalho
que está-se iniciando em

Corúpá. -

Contribuição de melho
ria, remuneração dos ve

reádores, serviços topo
gráficos, loteamentos, con
tt lbulçäo à Associação, au
mento salarial do topógra
fo e problemas relaciona
dos com estacionamentos
mereceram consideração
especial, à medida em que
o secretário-executivo, Al
do Passold, comentava os

assuntos. Disse Aldo que
com relação aos loteamen
tos e áreas edificantes al
gumas barbaridades estão
sendo cometidas na micro
região e alertou para o,
fato, acrescentando que
muitas vezes o prefeito é

,

criticado por cumprir as

cominações da lei 6766,
que instrui sobre a obri
gatoriedade da aplicação
'das normas legais, que.
exigem uma infraestrutura
,adequada, pois acabou-se
o ternpo do famoso. "jeiti
nho". Alguns loteadores
não estão cumprindo as

determinações exigidas, o

que poderá acarretar, mais
tarde, problemas' graves
às prefeituras. Não está

•

,

'rab'8 'O

direllria

\. It.,

Gurso' sobre "ICM'
,

I ..

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO' SUL

CONCORR�NCIA POBLI�A

e

Edital N. 01/82.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNlCIPAL DE JARAGÚÁ' DO S

Concorrêlcia P'íblica '1. 02/
A PREFEITURA 'MUNICIPAL DE JARAG

DO SUL, por seu Prefeito Municipäl, Sr. VICTO
BAUER, faz saber que se acha aberta concorrên
ela para aquisição de materiais e prestação de
serviços para lmplantação

' de 6 (sets) linhas dei
Eletrificação Rural em diversas localidades do
Municíphi) de Jaraguá do Sul. ,

.

'

As propostas, deverão ser entregues no Edi'"
flclo-sede desta Prefeitura, à Praça Angelo Pia
zera, 247, até às H horas do dia 09' de março
de 1982.

'

, O Edital e demais, informações serão forne�
cidas aos interessados, -na Secretaria da Prefei:'
tura, 1710 endereço acima.

Jaraguá do Sul, 04 de fevereiro de 1982.
. '"

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

,- Princípios e

Aspectos Básicos"
No período de 08 a 10

de março próximo, será
realizado em' Jaraquá do
Sul o curso "ICM :_ Prin

cípios Fundamentais e As
pectos Básicos", que será
mlnlstradc pelo Professor
Nélson Amâncio Madale
na, isto graças ao contra-"
to celebrado entre a Asso
ciação Comercial e lndus
trial e OI Centro de Apoio
à Pequena e Média Empre
sa de Santa Catarina
CEAG/SC.

O curso, destinado es

pecificamente a profissio
nais que atuam no setor

contábil-fiscal das empre
sas, terá duração de 24·
horas/aula, no : Auditório
da ACIJS, funcionando no

horárlo das 8 às 12 horas
e das 14 às 18 horas�

As inscrições, já aber
tas, poderão ser' feitas na

própria entidade, ao preço
de Cr$ ';{ mil por partlc+
pante, havendo disponí
veis, no máximo, 30 vagas.

A PREFEITURA ·MU�I.cIPAL PE JARAGUÁ
DO SUL, Estado de Santa Catar.ina, leva ao conhe

cimento dos interessados que se acha aberta a

C()NCORRi:NCIA PÚBUCA - EDITAL N.o 0.1/82,

para a execução de obras e serviços de Pavimen

tação Asfáltica, Drenagem e Obras Complementa
res nas seguintes ruas municipais: RUA 2, - Ber

tha Weege da estaca 6 à 90 + 1,77; RUA 1 .- Pas

tor Alberto' Schneider; RUA 8 - João Januärío
Ayroso; RUA 206 - João Carlos Stein; RUA 61 -

Antônio Carlos Ferreira; Parte da RUA 60 - Joa

quim Francisco de Paula e a' elaboração do Pro

jeto Final de Engenharia, bem como, a execução
da Terraplenagem, pavimentação asfáltica, drena

gem e obras complementares da RUA 4 - Presl-
\

dente Epitácio Pessoa do final do calçamento até
o entroncamento da RUA 5 - Prefe\to José Bauer
e a Estrada Nova (Casa Comercial de WALDEMAR

RAU)., As obras serão executadas em regime de
empreitada por preço unltãrlo, com prazo. de en-

. trega das propostas até às 17 '(dezessete) horas
do dia 09 de março de 1982, na sede da Prefeitu
ra Municipal,' Praça A�gelo Piazera, 247, medlante
as condições constantes da íntegra do Edital e

seus anexos, cujos documentos acharn-se à dispo
sição dos interessados na P.M.J.S., no endereço
acima citado.

AUREA MOLLER GRUBBA

TABELIÃ DESIGNADA E OFlélAL DO REGISTRO
DE PROTESTOS

'

EDITAL
Pelo presente edital de citação pedimos aos

senhores abaixá relacionados que compareçam em

nosso Cartório para tratarem de assuntos de seus

interesses: ARY DE OLIVEIRA, Rua: Padre Alber
to Jacobs, 479 - NESTA - HILDEBERTO VIE
BRANTZ, Rua: Luiz Sarti, 935, Nereu Ramos -

NESTA - LEONARDO. MÜLLER '- Ribeirão da

Lagoa - MÀSSARANDUBA - MARLI GONÇAL
VES - NESTA - PED-R0'1VO PEREIRA - Tifa
Ant�ni(j) Schmit - Ilha da Figueira - NESTA -
TOMAZ KEMCZYNSKI, - Rua: 11 de Novembro,
s/n.o - MASSARANDUBA - WALFREDO ROE
DER - Rua: Frederico Curt Vasel, 175 - NESTA
- WERNER CRISTIANO SCHAFFER - Rua: João
Planinscheck, 94 - NESTA.

.
"

AUREA MOLLER GRUBBA
Tabeliã Designada

sendo respeitada, também,
a área edificante, isto é,
não é permitido qualquer
tipo de construção a me

nos de 15 metros de rios

e rtachos, o que não vem

ocorrendo em alguns mu

nicípios da microrregião.
Com a presença do vice

presidente e de técnicos
do .Trlbunal de' tontas do
Estado, duran'te a assem

bléia várIas.' dúvldas fo
ram esclarecidas, por so

licitação dos próprlos pre
feitos. que igualmente su-,

geriram algumas modlflca
ções. Dib Cherem, vice

presidente do TC, forn,.e
ceu informações sobre os

trabalhos do órgão e afiro
mau que a filosofia é pres
tar toda e qualquer esné
cie de assessorla aos mu

nicípios, dissipando dúvi-
.

das e incertezas, e escla-
recendo a complexidade
da legisl�ão.,

o Dr. Francisco CyriP'J
Corrêa, da Secretaria da
Fazenda, trouxe as infor
mações acerca das altera
ções que estão sendo in
troduzidas na coleta de
dados para as .deelarações
do movimento econôrnlco
do ano base ,1981. A Am�
vali fornecerá as prefeitu
ras os esclarecimentos ne

cessärtos para o correto
preenchimento das' decla
rações.

,Queda no ICM
,

recolhido em

janeiro .Jaraquá do Sul, 04 de fevereiro de 1982.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

Apesar de, em termos

populacionais, possuir .a

décima-primeira do Esta
do, Jaraguá do Sul censo-

DIRETORIA REELEITA lidou no ano passado sua

Toda a diretoria da Am-' condição de quinta potên
vali foi reeleita para mais da econômica de Santa
um ano. O Prefeito Victor Catarina, dernonstrada pe
Bauer, de Jaraguá do Sul, lo volume de arrecadação
apresentou dentro do pra- ao tesouro estadual. Este
zo legal, a chapa, solle+ ano o fato tende a se re

tando a reeleição de todos petir, muito embora no re

os seus membros, o que colhimento do mês de ja
ocorreu por aclamação; I neiro tenha havido quedá
presidente -:- Dávio Leu, I com relação a dezembro,
1.° Vice-presidente - Sa- \ copforme informações co

lim José Dequêch, 2.° vl- lhidas junto a Exatoria Es-
ce-presidente - 'Helrnuth tadual, !

Hertel. Conselho Fiscal: No mês de janeiro, fo
Manoel Plácido de Frei- rarn recolhidos em ICM,
tas.Adeltno Hauffe e José Cr$ 176.838.087,52, centra
Alberto Klltzke, Suplentes: . C r $ 106.129.010,06 em

lnqo Wagner, Adernar Pis- igual período no exercício
ke e IIdegard Hess. anterior, isto é, em janel-
O presidente Dávio Leu ro de 1981, dando um su-

relatou as atividades do perávit de Cr$ ..

seu primeiro período de 70.709.077,46.
.

mandato à testa da' AMVA- A arrecadação de de-
U, inclusive sua participa- zembro foi de Cr$
ção nas assembléias da

.

203.958.917,33.
Federação Catarinense das \

Associações de Municípios
. da qual é ci 2.° vice-presi-
dente. Acrescentou que
talvez fique na presidência
por poucos meses, pois
que irá desincompatibili
zar-se, haja vista preten
der concorrer a um cargo
eletivo.

Vagas para
orientadora, e

estagiário no

Sesi
,

I

A Agência do Sesi de ,

Jaraguá do Sul está comu

nicando. que dispõe de va

'gas, para Orientadora de
Clubes de Mães e Grupos
de Jovens.. bem como, pa
ra estagiária ou estagiário
que esteja cursando ou

concluindo o curso de ede-
cação física.

, ,

As orientadoras terão
expediente de quatro h(l
ras diárias, com salário
compatível com a função,
devendo possuir. como re- '

qulsltos mínimos, o pri
meiro. grau' completo. ha
bllidade em trabalhos ma

nuais 'e conhecimento tio
campo de relações huma
nas.

Interessadas devem pro
curar o Sesi até segunda
feira, dia 15.

Também o estaçlárto
terá carga diária de quatro
heras, compatível com o

horário de aula. Perceberá
um salário mínimo com

direito a ajuda de custo.

Sr. Assinante: Por favor,
comunique - nos qualque.r
irregularidade no recebi-

.

',menta aeste, jotlJal ou' en- �',
't!-ega tardia. Fone:72-009J:
.:<� �'. •

: ,v,

RONDA
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