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Bolonlstas alemaes
em Jaraguá - do Sul
dia 28

Uma delegação de 35
atletas alemães estará em

Jaraguá d oSul no próxr
- mo dia 28 de março" se

gunda-feira, para partici
par de uma série de jogos
na modalidade de bolão. A
grande estrela deste es

porte, Joe Hannes, tricam
peão mundial individual e

considerado o melhor jo
gador daquele país e o

mais exímio bolonista da
Europa, ,também estará
presente, assim como Lo-

_

ri Haderrnacher, presiden
te da Federação de Bolão
da Alemanha.

Os bolonlstas germâni
cos - Ida reqlão de Colô
nia - serão recepciona
dos segunda-feira no Clu
be Atlético Baependl. Eles
e s tão excursionándo no

Brasil e praticam a bola
pequena (16 cm), mascu

lina e feminina, constl-
'tulndosé em grande atra
cão no Estado, - conslde
�ando que Santa Catarina
pratica o melhor bolão do
país, estando aí os títulos
quê confirmam a aftrrsatl:
va.

Em Jaraguâ do Sul jO
garão à tarde e à noite -

,

15h a representação femi
nina e às 18h30 a repre:
sentação masculina - nó
encerramento da particlpa
cão em canchas catarlnen
ses ' iniciada quarta-feira,
em Joinville, realizando
ainda partidas em Tlmbó.,
B,rusque, Blumenau, ltajaí
e lndalal, Daqui eles segui
rão para Porto Alegre,

,

Curitiba" Londrina, e São
Paulo. O. Baependi está
convidando associados ou

não para prestigiar a apre
sentação.
Dentro ainda da área es

portiva, às' 15h30 deste
sábado, na Barra do Rio
Cerro, o Botafogo F.C. en
frentaos [únlores do -Jolrr'
vile EC. Mais esportes na

'página 5.

Voluntárias recebem
recursos para clubes
de ·idosos e de

, lDaes
o- Núcleo de Voluntárlas

de Jaraguá do Sul do Pro

grama Nacional do Volun
tariado, recebeu da Coor-'
danação' Estadual da Le

gião Brasileira de Assis
tência, recursos da ordem
de Cr$ 226 D;liI', qúe, foram
destinados aos clubes de �

idosos e de mães, manti
dos 'pelo' Núcleo. Para os

clubes, de idosos sao Cr$
50 mil, verba esta semes

tral e, aos clubes de mães,
Cr$ 146' (trimestráll 'E
além desses, Cr$ 30. mil
para o Elo, que é um tra

balho desenvolvido no CIP,
com um grupo de jovens,
para compra de materiais
e lanches aOs alunos ca

rentes.

CORREIO DO POVO

FAÇA-OU RENOVE A SUA

ASSINATURA Cr$ 3.000,00

JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA
,

Nosso Diretor
Em

'

roda de conserva de

amigos o nosso diretor del
xou entrever a possibilida
de de desligar-se do atual
Diretório Municipal do PDS
local, por não concordar
com os rumos que vem to

mando a executiva que pri
ma pelo personalismo das
decisões 'desde -os meses

que antecederam às elei
ções até os dias atuais.

Segundo entendemos, a.

frustação não está ligada a

. todos os componentes do
dlretõrlo . e muito menos là

temporária presidência; es
tà última pressionada por
forças já caracterlzedas no

diretório, onde se encon

tram' também pessoas da

mais ilibada reputação, que
igualmente não concordam
com a orientação que: :-: se

imprime ao órgão partidário
municipal, mas preferem
não �e envolver com as

medidas postas ou deixadas
de por em prática, no devi
do tempo, agora que já pas
saram as eleições e nada
mais resta senão aguardar
a futuro.

Entm as várias razões
- destacou - que o leva

rlarn a praticar a medida

extrema, pontifica, a com-:

pleta 'desorganização da
célula partidária, à .ponto de
no dia das eleições encon

trar-se desaparelhado para

movlrnento dê tal magnitu
de, fator, preponderante da

surpreendente derrota nas

urnas, apesar de reiteradas
vezes advertidos e que, ain
da hoje, apesar de contar

.corn inúmeros relatérles
solicitados pelo Presidente
em Exerclcio, alguns fran-
.cos e duros, mas reais, não
foram assimilados pela cú

pula.
Apontou o diretor muitos

pontos que- enfr_aqueceram
o diretório a ponto de sua

total inoperância, corno fal
ta de prestIgio entre seus

membros, perante a socie
dade local e góverno do Es
tado.

Porque? - Eis algun9
pontos de uma longa cita

ção:

poderá; deixar
.

Diretório
eleições, nlnquérn tentol1
fbrtalecer o diretório atra

vés de reuniões periódicas,
amparando os correlegioná
rios caídos em desgraça,
como também junto do no

vo governo nenhum pro-

, gresso em termos de parti
cipação, mesmo, tendo a seu

favor uma primeira (e não

necessária) derrota em 18

anos,' enquanto municípios
da região foram regiamente
recompensados só pelo de·
terem loqrado uma derrota

menos contundente, (fml{o
ra, perdessem todas as de
mais. ,

• '. porque, nada, se fez
em termos positivos pela
presesvação de participa
ções já conquistadas, sendo
do conhecimento püblleo
que membros' despeitados
contrtbulram para que até
essas desaparecessem.

· " porque, o pouco que
se conseguiU foi para o

grupo que mais concorreu

para a derrota do. partido,·
deixando a impressão entre

o povo que o novo governo

prestigia os que "enterra
ram o time", deixando no

I
esquecimento os que tudo

"
fizeram para modificar o

então quadro dominante,
· " porque, os po_stos de

relevo na atual administra

ção estadual foram conquis
tados, e com méritos, à re

velia do diretório, com con

vites diretos aos interessa
dos, que já assumiram.

. .. porque, o próprio
governo ignorou· o diretório
ao convidar destacado, em

presário, .e com .multos mé

ritos, para presidir a gestão
de fundo financeiro, prefe-.
rindo e prestigiando a clas
se empresarial local, suplan
tando a classe política em

prestlqlo e. reconhecimento '.
Outros fátos foram abor

dados, que revelam que não

se conseguiu junto do re

cérn-empossado gove'rno 1:(

�a mais expressivà parti
cipação, como municlpio que
mais resistiu no nordeste
catarinense a se render ao

PMDB e que continua sendo
o contribuinte importante
generoso para os cofres es

taduais.
.

A se consumar o seu

desligamento do diretório,
mais Uma 'crise se instala
no partido que já pratica
mente. esfácelado, por fal
ta de providências do órgão
politico municipal: fáto que
deverá ser muito lamentado

pelos companheiros que
com ele trabalham por mais

de 30 anos na arregimenta
ção do partido, quando con

quistaram brilhantes vitórias

que, agora ficam capa vez

mais distantes, com a de

'sagregação de seus mais
leais elementos.

Com uma boa atuação
do diret6rio, nada disso

precisaria acontecer.

Somos splidários com o

diretor E u g ê n i o, Victor

Schm6ckel. . A Redação

SInal:' formatlo dI 100lr,lsores de SeBUJanEa

$" M ,,-..� _

DE 26/lWARÇO A 01, QE ABRIL DE 1983
Capital Sul AmeTlcana ,do

Chapéu

Prefeitura na justiça para reintegrar
patrimônio do S�mae e· apurar culpados'
o departamento jurídlcc da Prefeitura Munici�al

de Jaraguá do Sul deu entrada na 1.a Vara de 'Justiça
da Comarca, do pedido e reintegração de posse dos
bens do extinto Samae, baseado no artigo quinze da

Constituicão Federal que dá ao município autonomia pa
ra gerir"todo e qualquer serviço, público municipal, P?
dendo até mesmo rescindir unilateralmente eventuais

convênios com terceiros, que não forem de sua ,éonve
nlêncla. A inform,ação é do prefeito Durval Vasel, acres
cida de que, caso o Juiz conceda a liminar, imediatamen
te o município toma posse dos bens pertencentes ao

Samae e que hoje estão em poder da Casan, por força
do convênio assinado em dezembro passado, cujo pa
trimônio e outorga da concessão para exploração dos

serviços de água e esgoto' foi transferido no final de

janeiro, como um dos últimos atos do ex-prefeito Sigolf
Schünke.

A Casan, por seu turno, está impetrando mandado
de segurança contra o decreto que extlnqulu o convênio,
-tentando torná-lo sem efeito. A "novela" promete con

tinuar no campo da justiça e por traz disto tudo está 0

fundo polítlco: PDS x PMDB:
Outra "bomba" que estoura em Jaraguá diz respei

to ao inquérito aberto PE?'a municipalidade, para �purar
'

o destino de rnaterlats.dfrna completa investigaçao es'

tá sendo realizada para apontar 'os culpados pelo des-
.

vio . de materiais, envolvendo empresas e ex-funciohá
rios da Prefeitura, praticados 'no final do governo an

terior. Detalhes completos Vasel prometeu revelar a
I',

_ .f,.

imprensa na proxima semana.

COMISSÃO DE TRANSITO
Já são conhecidos Os membros da Comissão Muni

cipal� Trânsito, nomeada pelo Eçecut'ivo, que tratar?
de todos Os problemas relacionados ao 'setor, no muni

cípio. É formada de dez membros, sendo eles: Eng.o.
Aristides Pansteln, Secretário de Planejamento e Obras;
Olavo Marquardt, Chefe de Gabinete- e representante do

Prefeito' Alidor Lueders, da Associação Comercial; Riva
dávia R�ssele, do Clube de Diretores Lojistas; José Gil

berto Menel, da Câmara' de Vereadores; Adolar Jark, do
Corpo de Bombeiros: Dr. Adhemar Grubba, da Delega-

"

cia Regional de Polícia; Sargento Afonso Paulo Baade,
da Polícia Militar; Maurito Rosa, representante dos
taxistas e Sidnei Garcia, representante dos transportes
coletivos urbanos.

, ,

Nos próxlmos- dias a Comissão se reúne com o

prefeito para tomar_as primeiras providências, uma de

).S,' a questão da labertura da ligação da Reinoldo ,Rau
com a Procópio Gomes, que resolverá em grande parte
o problema do trânsito no centro.

, Vasel, na coletiva com 'a imprensa, anunciou que
adquiriu Um caminhão scãnla, ano 1978, quatro eixos"

para transporte das máquinas de esteira, ao custo de

Cr$ 5 milhões. O "tlp top" que executava esse trabalho
deverá ser negociado.

'

porque antes da$ e

leições o diretório não pro
curou apurar a veracidade

das denúncias sobre trans

ferência de eleitores para,
outro -munlclplo, assim co

mo também nada fez oara

impedir o
..

apaqar" de cer

tas candidaturas, enquanto
eram ostensivamente patro
cinadas outras por membros
infl\lentes, resultando o a

buso em esbanjamento de

votos e, ainda assim, algu
mas não lograram eleger-se.

. .. porque, também não

tem concordado coni deter
minados átos administrati

vos, sem a ouvi(fa do dire

tório ou quando ouvido, com
sua aprovaç1io,

,

que; antes

do interesse da comunidade,
representaram aspectos de
política pessoal.

... 'por:que, passadas as

Apesar fas difiEoldades JrolSlgoem 'as obras da
" "JaraUlf I "Pestalozzi", ,

Juiz Eleitoral nada sabe sobre ., dedslo
do IRE: novos vereadores

A Comissão Pró-Construção das novas instalações
da Escola Particular Jaraguá e do Jardim de Infância
Pestalozzi, geridas pelo Conselho Comunal da Oomuní
dade Evangélica Luterana de Jaraguá -do Sul' mostrou
à imprensa o demonstrativo financeiro, bem como as

'"
obras que estão sendo realizadas, através de um, traba
lho' integrado com a comunidade. O presidente da Oo-.
missão, Vicente Donini, explicou qus até aquela oportu
niade, a mesma havia recebido Cr$ 11.904.466,04 e gas
to Cr$ 11.328.913,16, portanto ainda com pequeno sal
do de Cr$' 575.552,88, sendo fontes de renda a Escola
e o Jardim, além dé doações e campanha do tijolo, en

quanto os gastos destinaram-se ao paqarnento de mão
de-obra, fundações e materiais. Existem a. vencer Cr$
2.844.935,67, de rriateriais adquiridos.

Doni'li frizou' que o que mais o 'preocupa é uma

campanha lançada recentemente e qUe se constitui na

maior fonte de renda, muito embora empresas também
venham-colaborando e há inclusive doações de m&te
riais. A previsao é concluir a obr!i' com dois pavimen
tos de 839,41m2 cada qual até o final do ano, todavia,
dependerá das disponibilidades" financeiras" estando
prevista para quatro etapas..

A obra teve incio dia 11 de novembro, com o esta

queamento e a primeira laje: já; está concretada, estan
'do agora em construção o segundo pa\(hnento, senelo
que a segun,da Il:lje deverá estar 'pronta em 45 dias, isto
se as chu'vas não atrapalharem muito. Vicente Donini
informou também que toda a renda do "Livro Ouro" da
tradicional festa de maio da Comunidade Evangélica,
que será realizada dias 14 e 1,5, reverterá integralmente
à, Escola e ao Jardim e que, no decorrer dà#) festivida
des, acontecerá o lançamento da pedra' fundaméntill qo
novo prédio.

"

.

CONSELHO, COMUNAL ,

Durante a primeira reunião ordiná�ia do CQ_!1selho
Comunal, . dia 10 de março, foi eleita a nova diretoria,
qú_e ficou sendo esta: presidente-"flaldemar Behl.ing (q_ue
substituiu a Rainer Modrol, vice presidente-Ervlno Leo-

,

poldo Radke, 1.° secretário-Gunther Pasold, 2.° secre

tário-Renata Lux, 1.0 tesoureiro IErnaldo .Bartel e 2.0 te-,

soureiro Irineu Krutzsch,

/ Até' o dia '13 de abril estarão abertas as matrículas,
para o curso de formaçãcq de s�p�rvisores de segu�an-

,

ça no trabalho, que tem por obJetivo, formar supervIso
res ,em atendimento ao que estabelece portaria minis
terial. Está previsto para o período de.02 de maio a 17

de junho, no Sen'ai de Jaraguá do Sul. Existem 30 vagas-

e o preço, do' curso é Cr$ 70 mil. Maiores inform�çõ�s
no próprio Sanai.

"·l.

O Dr. Hamilton Plínio Alves, Juiz Eleitoral da 17.a

Zona, afirmou qulntafelra à tarde ao "Correio do Povo",
desconhecer qualquer ato do Tribunal Regional Eleitoral
de Santa Catarina, declarando a insconstitucionalidade
da Lei Complementar n.o 18, de 29.09.82, que alterou o

critério de fixaçãQ do 'número de vereadores de cada
município, pelo número de habitantes e não, mals pelo
de eleitores, corno ocorreu na eleição anterior, o que
veio beneficiar dois primeiros suplentes, que impetra
ram mandado de segurança: Ele disse nada saber, no

entanto, caso se conforme a decisão, marcará data para
a diplomação de Alido PayaneIlo e Almlro Antunes Fa
rias Filho (primeiros suplentes dó PDS e PMDB e toma:
rá as demais providências, "de acordo com as lnstru:

ções do Tribunal".
'

Embora o Juiz Eleitoral desconheça oficialmente f)

fato, na verdade a Imprensa vem dando amplo destaque
ao fato. Após os juízes do TR!= analisarem o mandado
de segurança, deliberaram Almiro e Alido assumir seus
cargos, sendo a conclusão do Tribunal, assinada pelo
Desembargador Ayres Gamà Ferreira de MellO-, a se

guinte: "Defiro parcialmente a segurança para, reconhe
cendo a inconstitucionalidade da lei .complernentar n.?
18, de 29.09.82, aplicada no caso concreto, assegurar
a composição da Câmara MunicipaJ de Jaraquá do Sul
com 15 membros".

\
'

,!
'

Jaraluá do Sol [ompleta oeste sábado 49 anos' de
Iman[ipatão ,polltita

o munlclplo de Jaraguá do Sul completa neste
26 de março o seu quadraqéslrnr, nono ano de
emancipação política, que deveria ser festlvamerr
te comemorado pela população, pois, marca o ins
tante em que, após 58 anos, os jaraguaensesse li
bertaram das amarras que os prendiam a interes
ses de um e outro grupo dominante do então Ser-
tão do Itapocu.

'

Conta a história que em 1876, data de funda
ção da colônia, o Coronel Emílio Carlos Jourdan
teve séria desinteligência com a Companhia Ham

, burguesa de Oolonlzação, que queria apossar"se de
terrenos que já lhe pertencia.

Em 1877, a colônia teve a visita do então Go
vernador Visconde de Taunay, que admirou' a ex

celente localização e a fertilidade do solo.
A municipalidade de Paraty, hoje o rnunlclplo

de Araquari, em 1880 remetia a Jourdan um.ofíclo,
elogiando-o como colonizador.

'
,

I
Já em 1883, o proprietário da colônia pedia ao

IGoverno da Província a revogação do Decreto de
,17 de abril, que mandava .anexar Jaraquá à -Jolrr
ville e uma volumosa petição contendo .a asstna-:
tura de 2'37 pessoas, dizia que queriam pertencer

.

a Paraty. Jaraguá naquela época �ra considerada
,

uma terra de negros e 'analfabetos,
Jaraguá passou realmente a pertencer a Para

ty, originando-se, depois séria desarmonia que pro
vocou dualidade de mando, em que tanto Paratí
como Joinville, mandavam os seus agentes fiscais
cobrar impostos e taxas de seus habitantes.

.

O "affaire" pela posse de Jaraguá não termi
nava aí, tentando o Governo anexa à Barra Velha,
que já era freguezia, para formar um município
independente, que tomaria o nome de 4'GIÓria".
Abaixo assinados corriam os seus habitantes, um
não querendo pertencer nem a Barra Velha 'e nem

à Joinville, mas, sim, queriam formar um novo

município e 'outro se decidia pela permanência sob
o comando de Joinvilla. Eram os Buehler, Czernie
wicz, Rosenberg, Butschardt, Koch e Piazera que
se digladiavam em meio a outros, cada um procu
rando puxar a brazlnha para sua sardinha.

Em 22 de julho de' 1898, o, Governo mandou
anexar Jaraguá a Joinville, que assim permaneceu
até a emancipação qUe hoje se comemora, dando
se a 8 de abril a instalação do município de Jara:'
guá, com a junção dos distritos de. Hansa e Jara-'
guá, conforme o Decreto n.o 565, de 26 de março
de 1934, instalação Se deu com a presença do dr.
Plácido Olímmo de Oliveira, Secretário do InteriQr
e Justiça, representand.o o Governador Aristjlia"
no Ramos, e a· comparência de autoridades e a

população que festejou a emancipação de seu tor--
rãd.

'

,

' .'
.

Dizíamos no início da nota de que a data de
veria ser comemorada festivamente, c,om verdadei
ro ·fervor cívico; entretanto, um novo governo re

cém-instalou-se, colocando a casa em dia e'() povo,
através sua massa trabalhadora não está, pelo
menos de momento, em condições de dar vazão
aos seus sentimentos, pois, paira sobre· as Suas

cabeças o espectro do desemprego já consumado
ou em vias de'se consumar. , .'

Assim sendo, cumprimos o elever de anunciar a efeméri-·
de, por tddos os' tltulos gratificante para' os seus moradores,
porque, apesar das' difictJldades 'momentâneas, eles são do
nos dê seu próprio nariz e saberão reagir à altura de suas

forç�s para vQltar � senda do progr�sso e d? de�en,!:olvime!,
to, que faz do mumclpio um dQS mais desenvolVidos do Pais.

. Parabéns à Jaraguá do Sul, à sua, gente boa e trabalha
dora, pelo dia 26 de março de .1983, que marca os seus pri-
1)1eiros 49 anos de independência polrtlca. '<-t

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



LOJAS 'BREI"TI:fAUP-�� 'fi., �

I f
- .'. ftado do 4 o sortéiã realiia#,o dia 26.03.8'3.

n ,orrn:m resu .

_ "� "��. j�t? �-..� ;�
-

t

,1.<! prêmio 97.194 -:::.1 (um) automóvel marca,Chevette
Anp 1988 - O KM -

.

,

'

G�hador __ Edmund Hansen --:- Jaraguér do Sul
,

2.� prêmIO 89.654 ....:' 1 (uma). máquina de CÇ)stura Elgl!'!

����ra .:... Sofia U�ban�kl Schumann - Jaraguá do Sul

,3.° prêmlo 27.916 - 1 (um). refrigerador Consul ::: Super
"

�":n�ado�a _ RoSemery Schulz :_, Jaraguá do S",I
.

4.ó prêmio 64�426·-'1 (uma) bicicleta Monark, barra cir-

. cular ref.. 161
.

I
.

.: Gármadol" - João Stolf - Jara�uá do Su

'LoJas Brei�hauPt'comunicam a todos os sorteados que o�

I prêmios dÓS, 4, ,sorteios
serão entregu?s dia 07/04/83 às

18,00 horas na ROa' Gumercindo da Silva, 230 - quando
da Ina\Jguração da Nova Loja de Motos Yamaha -

•• �i �.a �9,U�r GriI�ba. Oflclaldo I:leglstro CI·
vII'do J�o .. l'.!Jt�llo 48 Comarca de Jaraguá do Sul.

· Eatado de 'Santá· Catarina. Brasrr. Faz saber que
compareceram em cartório, exlblndó os doc�men
tos exigIdos-: pe.la lei, a fim de se habilitarem para
.,asar: ':.:. ::·:'C:,":�.' .

.

.

.

Editai'
'

••9��1:a.09fde 23.0��19a3.·,' "

LUCAS LANGA:e HILITE MARrA STUY _ 'Ele,
: . "�rasiléir���.�i� bancário,. '1�tural de Doutor Pe
. drir�o�.,ne.e,,�do, domlciltfdo e residente em

I Barta do �io Cêrro, neste distrito, filho de José
Langa é'. de :ecfWtges, Langa. - Ela, brasileira, sol-

.

'

'

teir�, ',Cqp;�ir�"", AAiiA,�al de RiO. dos Cedros, neste

Estado, cIOmleiliáda e residente em Jaraguasinho,
neste distrito, filha de B�rnard 'Stuy e de Carmela

- StuY;
. " ..' ,""" ,

Edital n.o 13.093' de 23-()3�1983.
IVANIR SCI-iWANZ E CARIN SIEBERT -- Ele, bra"

· slleíro, solteiro, auxiliar de escritório, natural de
Jaraguá 'do Sul,' domiciliado e residente em Rio

·

Cêr.ro I, neste distrito, filho de Alex Schwanz e de
EIIi Konell Schwanz.. -- Ela,. brasileira, solteira,

· operaria, natural de' Jaragúá do Sul, domiciliada e

residente em Rio Cêrro II, neste dlstrtto, filha de
.Herwarth Siebert e de Raulir:la Wendorff Siebert.

'Edital n.o 13.094 de 24-03-1983.
ElERAM NECKEL E JOÀNICE MACHADO '_ Ele,
brasileiro, solteiro, cobrador, natural de Canoinhas,

·

neste Estado, domiciliado e' residente na Rua João
Doubrawa; nesta cidade, filho de. Leonardo Neckel
e de lidalia de Oliveira Neckel. - 'Ela, brasileira,
solteira; tndustrlãrlax natural de Garuva, neste Es

tado domiciliada e residente na Rua João Dou

bra�a, nesta cidade, filha de Antonio Machado e
-, de Baldina Machado.

Editai n.o 13.095 de 24·03�1983.
IROSVALDO LAUREANO E ANA MAR.lA MANENTI
Ele, brasileiro, solteiro" técnico oontabil, natural' de
Criciuma neste Estado, domiciliado e residente na

· Rua EpitáciO Pessoa, nesta cidade, filho de Ma

noel Bento Laureano e de Rosa Pacheco Laureano.
_ Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de
Foz de Iguaçú, Paraná, domiciliada e residente em

Blumenau, neste Estado, filha de Raul Manenti e
de Vilmar Maria Smania Manenti.

Edital,n.o 13.096 de 28-03-1983.
VLDIR WAGENKNECHT E LUNALVA THEILACKER
Ele, brasileiro, solteiro, bancário, riatural de Jara
guá do Sul, domiéiliado e residente na Rua José
Teodoro Ribeiro, nesta cidade, filho dé Helmuth
Wagenknecht e de AUda ,Grützmacher Wagenkne
eh!. ._ Ela, brasileira, solteira, do lar. natural de
Jaraguá do Sul; domiciliada e residente na Rua Ro-
berto liemann, nesta cidade, filha de Faustino
Theilacker e de Alzira Hornburg Theilacker.

-

Edital n.o 13.097 de 28-03-1983. Cópia recebida do
eartõrlo de Schroeder, SC.
WILSON JOSi: OECHSLER :E MARIA APARECIDA
WALZ - Ele, brasileiro, solteiro, industriário, na
tural de Mara,ri, neste Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Irmão Leandro, nesta cidade, fllhode
Vendelino Oechsler e de Rosalina Oechsler. --.
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de ISchroeder. neste Estado, domiciliada e residente
:�!'l Schroeder, neste Estado, filha de Oscar Walz

·

e de Maria Esperança Pasquali Walz.
..Edital n.o 13.098 de 28-03-1983. .

· OSVALDO MACHADO E MARLENE PORFIRIO BO..

ZELO - Ele, brasileiro; solteiro, operario, natural
'de J;uaguá do Sul, domiciliado e residente em Ja�
'raguá 84,·. neste distrito, filho de ConstantinO' Jo-
sé Machado e de Regina Würges Machado. _ Ela SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS

brasileira, soltei,ra, operaria, natural de Pedra� METALÚRGICAS MECANICAS E DO MATERIAL ELIITRICO' SINDICATO DO'S TRABALHADORES NAS INDúSTRIAS

Grandes, neste Estado, domiciliada e residente em
DE JARAGUA DO SUL METALÚRGICAS ::�::���: �g :��ERIAL ELttRICO'

· Três Rios do Norte, neste distrito, filha de Mario
BozelO' e de Carolina Portirlo Bo%elo. EDfTAL DE CONVO'CAClO EDITAL DE CO'NVO'CAÇAO

o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IN- O SINDICATO DOS TRI\BALHADORES NAS (N-

;Edltal n.o 13.099 de 29.03-1983. DúSl'RIAS METALÚRGICAS. MECANICAS E DO MATERIAL DÚaTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DO MATERIAL

MARCIO KUESTER
EL�TRICO DE JARAGUÁ DO SUL. convoca todos Os fra- EL�TRICO DE JARAGUÁ DO SUL, convoca todos Os tra-E ALMIDA MILBRATZ - Ele ·balhadores d� WEG ACIONAMENTOS S/A, para Assem- balhadores da ' WEG MÁQUINAS S/A, , para Assem-braSilejro, solteiro, ,Industrlárla, nascido erh Jara� bléla Geral Extraordinária e permanente. a realizar-se no bléia Gerál Extraordinária e permanente, a realizar-se no

guá do Sul, domiciliado e residente em Estrada Ga-
dia '06 de\ abril de 1983, das 8:00 às 20:00 horas. na Sede dia 06 de abril de 1983, das 8:00 às 20:00 horas, na Sede '

· rlbald!, neste distrito, filho de Eno Kruester e de
do Sindicato dos Trabalhadores nall Indústrias Metalúrqicas, do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,

',Ingoll Drager Kuester. _ Ela bras.lle'lra s-lte'lr'a
\

Mecânicas e do Material Elétrico de Jaraguá do Sul, à Ru� Mecânicas e do Material Elétrico de Jaraguá do Sul à Rua
I d t iá "VI, João Planinscheck n.o 157, em Jaraguá <lo StJI. nos ter- João Planinscheck n. o 157, em Jaraguá do Sul, n�s ter-, n us r �ia, nascida �m Jaraguá do Sul,. domicilia- mos do artigo 2.° parágrafo 1.0 da Lei 4.929/65, afim' mos 'do artigo 2.0 parágrafo 1.0 da Lei 4.929/65 afim�a e residente em Aldo Garibaldi, neste distrito

de tratar da seguinte ordem do dia: de tratar da seguinte ordem do' dia:
,-

fb.llha e Francisco Milbratez e de Erna Winkel Mil: 1.0 - Análise e votação por escrutrnio secreto da .

1.° - Análise e votação por escrutrnio secreto da
, ratz. "

PROPOSTA DE ACORDO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE _PROPOSTA DE ACORDO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE
E

.
TRABALHO entre a WEG ACIONAMENjr'OS SIA e o 1fRABALHO entre a WEG MÁQUINAS SIA e o

d
para que chegue ao conhecimento de todos, SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDúS!T'RIAS ME- SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚStTRIAS ME-man el passar o presente Editai á bll

TALÚRGICAS, MECÂNICAS E DO MATERIAL ELI�'TRICO DE TAl.ÚRGICAS, MECÂNICAS E DO MATERIAL ELI:TRICO DEdo pela Imprensa e 6' que
ser pu ca-

, j'
JARAGUÁ DO SUL.

'j JARAGUÁ DO SUL ..

durante 15 dias.
em cart rio, onde será afixado '. Jaraguá do Sul, 28 de março de 1983. I

.

Jaraguá do Sul, 28 de março de 1983. ..1CELSO �. MEDEIRC;>S - PRESIDENTE
'

CELSO S. MEDEIROS PRESIDENTE
.

�--�------------------------------� ---------,--------------------------�

'!'

A denúncla e a posterior investigação
e instauração de inquérito policial con
tra os mandantes 'e autores do furto de
diversos materiais' da Prefeitura, sur

ripiados no finàl do ano passado, de
terminadas pelo 'Executivo Municipal,
continua rendendo muito nas rodas de
comentãrtos e nos meios políticos, en

volvendo um ex-funcionário e empresas.
Segundo relatório mostrado à imprensa
pelo prefeito Durval Vasel, tudo come
çou na. 'manhã do dia 8 de dezembro,
quando Osni Wendt, testemunha-chave
das investigações, Iocallzado após se
manas de tentativas, foi convidado a

acompanhar o gerente da Transportado
ra Ladema Ltda, de Blumenau Carlos
Birkner, a vir a Jaraguá do Sul: para, à
tarde, na companhia deOurt Birkner, pâl
de Carlos, apanhar mercadorias junto a
fábrica de tubos da Prefeitura, ao lado
do Cemitério Evangélico, constando de
25 tambores de óleo lubrificante com
20(j" litros cada, 24 pneus de carnlnhão,
4 pneus de carregadeira, 65 ponteiras
de lâminas de trator de esteira e 4 lâ
minas para patrola.

Parte desse material, segundo Osnl,
foi descarregado num depósito de pro
priedade de Felipe Mannes, em Guara
mirim e o restante, ou seja, 8 pneus d

um tambor de óleo lubrificante, ficou
com Carlos, como pagamento do "ser
viçe". piante da confissão da testemu
nha, foram expedidos mandados de bus
ca e apreensão pela polícia, primeira
mente contra Felipe Mar,mes, que ale
gou desconhecer o fato daquelas mer
cadorias estarem escondidas em seu

depõslto e, em seguida, isto. é, no aia
17, interrogou-se Carlos Birkner, em

Blunienau, que praticamente eonflrmou
a versão da testemunha Osni Wendt,

acrescida de que fi retirada das merca

dorias estava autorizada pelo seu p,i,
que tinha autorização para ta!. Dis�e
igualmente que 4 pneus estavam em
sua carreta e outros 4, juntamente com.
um tambor de óleo, foram por ele ven

didos. Outro man�ado de busca fol con

tra a firma Spézla, onde, n�da foi en

contrado e tampouco os diretores se

encontravam na oportunidade.

Afora as mercadorias apreendidas
naquela ocasião, cujo valor é estimado
em Cr$ 10 milhões, esta semana, terça
feira a Prefeitura recuperou em Blurne.

nau 'com o Carlos, um tambor de óleo

e, �Iém disso, 18,5 ramboree mais·1,5
vazio que foram localizados no Morro
do Acaraí, e já recuperados também. ,

Vasel acredita que tais desvios de
materiais tenham sido determinados
lor vigança política e avidez por dinhei
ro e acrescentou que tanto os mandan
tes como os co-autores, se for provado,
são penalmente responsávels, assim
como o ex-prefelto, caso tenha sido ele
o mandante, o que. está sendo investi
gado.

\

ÁUREA MüLLER GRI,JB�A:.
TABELIÃ DESIGNADA E OFICIAL DO REGISTRO DE
PROTEST'ÓS.

.
.

EDITAL

Pelo presente edital de citação pedimos aos senho
res abaixo relacionados que compareçam em nosso Cartó
rio para tratarem de assuntos de seus 'InterÊlsse�: AUTO
OFICINA AMIZADE LTDA - Estrada Ilha da Figueira, 3349
- Nesta __:. ADELI�O SAVIO A. DO$ SANTOS - Av.
GetúlIo Vargas, s/n.? - Nesta - ALCEU SILVIO DOS
SANTOS - Rua Exp. Antonio C. Ferreira, s/n. o - Nesta
- AMILTON BARB0SA - Rua Estrada Joinville s/n. o -
Nesta - NrIMAR OBERTSUR - Schroeder III - SCHROE
DER - CONSTRUTORA STEIN l.jTDA '- Rua Floriano Pei
xoto, 55, 6. o andar - Nesta - COM. REPRES. PIAZZA
LTDA --- Rua Reinoldo Rau. 84 - Nesta - HILBERTO
GEISLER - Estrada Garibaldi Jaraguazinho - Nesta -

HIPOLlTO FURLlCK - Massaranduba Baixa, s/n. o -

MASSARANDUBA - JULIO. WEINRICH � Rua Patrimônio
2, s/n. o - MASSARANDUBA - JOÃO ALBINO ALBANO
- Estrada Guamiranga, s/n. ° - GUAR'AMIRIM -' JOSE
ARTUR CORREA - Estrada Bananal do Sul - GUARAMI
RIM - JORN ERNST KARG - Rua CeI. Proc. Gomes de
Oliveira, 714 apto 33 - Nesta - KUNIBERT KLljT1(E -

Rua Duque de Caxias, s/n. o - CORUPÁ - LUIS CARLOS
DA SILVA - Av. Mal. Deodoro, ap. 202 - Nesta - LUIZ
CARLOS PEREIRA -

\
Rua Pres. Epitácio Pessoa, 497 -

Nesta - MARIA MILKE - Rua Joinville, s/n,° - Nesta
- ORLANDO ARTUR STAROSKI - Rua Benjamim Cons
tant, s/rr,? - Nesta - ROGERIO OLIVEIRA D!= LUCA -

Rua Jotnvllte, 594 - Nesta - WIGANDO MEIER - Es
trada Garibaldi, s/n. o - Nesta - EWALDO BENTHIM -

Rua Barra do Rio Cerro, s/n. o - Nesta.

AléJTI disso, está-se a procura de ma
teriais comprados por ocasião dos Jo
gos Abertos em Jaraguá do. Sul, em
1980. Esses materiais de construção,
que vão desde bacios e chuveiros a fios
de eletricidade, -teriam sldo "doados"
ou até mesmo "vendidos", segundo b
prefeito, que revelou também que está
se fazendo o levantamento se realmen
te os 8.124 tubos, que custaram' o-s
9,5 milhões e mais 850 sacas de cimen

to, compradas pela Prefeitura, compro
vadas por notas fiscais, de fato tenham
vindo ao depósito. "A comprovação se

rá uma questão de tempo", concluiu.'ÁUREA MÜLLER GRUBBA - TABELIÃ DESIGNADA

,Blunk pede laboratório para Corupá
INAMPS e levantou a ne

cessidade da normaliza
ção dos internamentos na

Casa de Saúde e Materni
dade São Francisco, f_ajavista que o número fixado

.

é de 22 internamentos
mensais, total este que
não atende a população,
pois tal número quase so

ma as 'internações dtãrías
no hospital.

o vereador - presidente
ErnestO' Felipe Blunk, de
Corupá, solicitou esta se

.

mana ofício ao ,governador
Esperidião Amin e à repre.
sentação do PDS em Bra-

sília, no sentido de que.
haja contactos' urgentes'
visando o credenciamento,
junto ao INAMPS, do tabo.
ratõrlo Oorupaense de

Análises, que é o único
do município. Justificando,
disse que os segurados
que necessitam de exa

mes, têm que, necessaria
mente, se deslocar a dara,
guá do- Sul, gerando uma

série de impasses.

SINDICATO' DO'S TRABALHADO'RES NAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS MECÂNICAS E DO MATERIAL ELIfTRICO'

.

DE JARAGUA DO' SUL
-''',

EDITAL DE CONVO'CAÇAO' G'

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IN
DÚSTRIAS' METALÚRGICAS; MECÂNICAS E DO MATERIAL
ELtrRICO DE JARAGUÁ DO SUL, convoca todos Os tra
balhadores da ELEiTROMOTORES WEG SIA, para Assem
bléia Geral Extraordinária e permanente, a realizar-se no
dia 05 de abril de 1983, das 8:00 às 20:00 horas, na Sede
do Sindicato dos Trabalhadores nàs Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e do Material E;Iétrico de Jaraguá do Sul à Rua
João Planinscheck n. o 157, em Jaraguá do Sul, n�s ter
mos do artigo 2.° parágrafo 1.0 da Lei 4.929/65, .aflm
de tratar da seguinte ordem do dia:

1.° - Análise e votação por escrutínlo secreto da
PROPOSTA DE ACORDO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE
TRABALHO entre a EL$ROMOTORES WEG SIA, e o
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSjrFlIAS ME
TALÚRGICAS, MECÂNICAS E DO MATERIAL EL�TRICO DE
,JARAGUÁ DO SUL.

I
.

Jaraguâ do Sul, 28 de março de 1983.
CELSO S. MEDEIROS, PRESIDENTE

______________________9------__-- --------

Solicitou igualmente o

credenciamento" do médico
Moacir langhelini junto ao

Intesra�lo escola-comunidade é bem�aceita no interior

riferia, com o .objetivo de
integrar a escola à comu

nidade, visando a colabo·
ração para melhoria nas

.escolas, maior participa
ção dos pais, bem comO',

para as atividades realiza:
das nas escolas, isto atra
vés de palestras sobre o
uso correto de defensivos
agrícolas, educaçãb das
crianças e construção: de
hortas escolares.

O primeiro encontro,
realizado dia 21, reuniu as
escolas João Romário Mo_

.

reira, Riciéri Marcatto', Rio
da Luz I, Rio. da Luz II e
Rio da Luz' Vitória, -

com

excelente aproveitamento.
Os próximos serão na' re

gião de Garibaldi . (día
8/4), na região de Vieiras
(11/4)', na região de Vila
Chartres (dia 15/4) e, na
região de Francisco de
Paula, em data a confir
mar.

do município, que constam
de treinamento para os

professores e membros de
. Associações . de Pais e

Professores
.

das escalas
estaduais do int�rior e pe-

. A Acaresc, por intermé
dio de sua extensionista
social e a Supervisoria Lo
cai de Educação, progra
maram uma série de cinco
encontros em região pólOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



de Casalento
Áurea Müller Grubba, Oficiai do Registro pi·

vil do 1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Ca,tarlna, Brasil. Faz saber que
compareceram em cartórió, exibindo os documen
tos'exigidos pela lei, a fim de se habilitarem para
",asar:

Edital n.? 13.075 de 16-03-1983 ,

GERALDO SCHUSTER E, EDILA' SCHUMANN _
Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de -Jara:
guá do Sul, domiciliado e residente em Garibaldi

I
84, neste distrito, filho de Luiz SChust,er e de Ida
'.Krutzsch Schuster. - Ela, brasileira" solteira, do

_
lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e re
sldente em Alto Garlbaldl, neste distrito, filha de
Rodolfo Schumann e de Alice Trlebess Schumann.

Edital n.? 13.076 de 16-03-1983,
NELSON DA SILVA E LOIRI DE R� - ,Ele, brasi:
lelro, solteiro, analista técnico, natural de Guara
mirim, neste Estado, domiciliado e residente na
Rua Professor Antonio Ayroso, nesta cidade, filho
de Norberto Venâncio da Silva e de, Paullna da
Veiga. - Ela, brasileira, solteira, professora, na
tural de Herval Grande, Rio Grande do Sul, dornl
ciliada e residente fia Rua Professor Antonio Ay
rosa, nesta cidade, filha de Generino De Rê e de
Joana .Zln De Rê..

Edital n.o 13.077 de 16-03-1983.
VAL�RIO VASEL ,E IsoLETE MÜLLER - Ele, bra
stlelro, solteiro, comerciante, natural de Jaraguádo Sul, domiciliado' e

•

residente na Rua Frederico
Curt Vasel, nesta cidade, filho de Carlos Frederico'
Vasel e de Elfrieda Wagner Vasel, - Ela, braSilei
ra, solteira, bancária, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Gaspar, nesta ci
dade, filha de Ulrico Müller e de Juliana Stenger
Müller.

Edital n.? 13.078 de 17-03-1983.
EDILSON ANTONIO E�SCHING E LEONIR REGI
NA PANGRATZ _.::._ Ele, brasileiro, solteiro, r:noto
rista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e re
sidente em Garibaldi, neste distrito, filho de Al
fredo Ersching e' de Tereza Müller 'Ersching. _
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Ja
raguá do Sul, -domiciliada e residente em Garibal
di, neste distrito, filha de Mario Marcos Pangratz
e de Cecilia Vali Pangratz.

Edit!'ll n.O 13.079 de 17-03-1983.
Cópia recebida do cartório de Pomerode, neste
Estado.
HEITOR TIEGS E ADELAIDE 'FISCHER - Ele, bra
sileiro, solteiro, industriário, natural de Marechal
Candido Rondão, Paraná, domiciliado e residente
nesta cidade, filho de Affonso Albertó João Tiegs
e de 'Elisabeth Maass 1:iegs. - Ela, brasileira, sol.
telra, lndustrtáría, natural de -Iaraquá do Sul, do
miciliada e residente em Pornerode, neste Estado,

, filha de Werner Fischer e de Inês Strelow Fischer.
,

.:dital n.o 13.080 de 17-03-1983.
GIOVANI BRAZE_MARLENE GRABN,ER _ Ele,
brasileiro, solteiro, operaria, natural de Guaraml"
rim, neste Estado, domiciliado e residente na Rua
Fritz Bartel, nesta cidade, filt{o de Antônia 'Maria
Braz. - Ela, brasileira, solteira, operaria, natural
de Pomerode, neste Estada, domiciliada e residen
te na Rua Walter Marquardt, nesta cidade, filha de
'Willy Grabner e de Josefa Grabner:

I
Edital n.o 13.081 de 17-03-1983.
)EMIR CORREA :e í\RLETE MARCELINO - Ele,

brasileiro, solteiro, servente, natural de -Jaraquá
do Sul, domiciliado e residente na Rua José Bauer, .

nesta cidade, filho de Placido Correa e de Helma
Maas Correa, - Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural de Pomerode, neste Estado, domiciliada e
residente na Rua José Bauer, nesta cidade, filha
de Reinaldo Marcelino e de Maria Marcelino.

Edital n.? 13.082 de 18-03-1983.
KUNIBERT PAUL E ERICA BUTTENDORF -- Ele,
brasileiro, soltelro, pedreiro, natural de Corupá,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua -Joa
quim Francisco, de Paula" nesta cidade, filho de
Otto Paul 'e de Herta Paul. � Ela, brasileira, sol
teira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente na Rua Joaquim Francisco de Pau
Ia, nesta cidade, filha de Frederico Buttendorf, e
de Linda Buttendorf.' ,

Edital n.o 13.083 de 18-03-1983. I
WALDEMAR FRANCISCO DEMARCHI E MARIA

ELISABETH'MILBRATZ ,- 'Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente em Estrada Blumenau, neste distrito,
filho, de Virgílio Dernarchl e de Clara Siewert De
marchi. - Ela, brasileira, solteira: professora, na
tural de Gwaramirim, neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Angelo Rubini, nesta .eldade, fj-
'Iha' dQ_ Manoel Milbratz e de Gertrudes Steilein
Milbratz. ..

I

Edital n.o 13.084 de'21-03-1983.
WALDEMAR CAGNETI E MARGARIDA BETTI
Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Mas
saranduba, neste Estado, domiciliado e residente
em Massaranduba, neste Estado, filho de Francfs:
co Cagneti e de Ana ,Cagneti. .s: Ela, brasileira,
soltelra,' lndustrlárla, natural de Blumenau, neste

Estado,_domiciliada e residente na Rua 289, nesta
cidade, filha de Lino Betti e de Oarmela Bettl,

'

Edital n.o 13.085 de 21-03-1983.
WILSON MACHADO 'E SANDRA APARECIDA LO
PES - Ele, brasileiro, solteiro, operaria, natural
de Guaramirim, neste Estado, domiciliado e resi
dente em Guarãrnlrlm, neste Estado, filho de Se
bastião Machado e de Durnia Dadam Machado. -

Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural 'de
Aurora, neste Estado, domiciliada e residente na

Rua Arquimedes Dantas nesta cidade, filha de Ma
noel Lopes e de Catarina de Souza Lopes.

Edital n.o 13.086 de 21-03-1983.
CLOVIS FELISBERTO DE CASTRO E MARLENE
DERETTI - EI�, brasileiro, solteiro, auxiliar de
escritório, natu'i'al 8e Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua Procopio Gomes, nesta cidade,
filho de Joacy Zacharias de Castro e de Terezinha
Sanson de Castro. - Ela, brasileira, solteira, ven
dedora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua João Franzner, nesta .cidade, fi
lha de Pedro Deretti e de Bertolina Deretti.

Edital n.? 13.087 de 22-03-1983.
MARIO STRICÀlKI E MARTINA BACHMANN ---"'

Ele, brasileiro, solteiro, ferramenteiro, natural de
Benedito Novo, neste, Estado, domiciliada, e resi
dente na Rua Joinville nesta cidade, filho de Ber
nardo Strycalki e de Alvína Strycalki. -, Ela, bra
sileira, solteira, costureira, natural de Massaran
duba, neste Estado, domiciliada e residente na

Rua Joinville, nesta cidade, filha de' LJ'bano Bach
mann e de Christina lemke BaQMnann.

Edital n.o 13.088 de 22-03-1983.
WALDIR DERETTI E MARIA JUNG - Ele, brasilei
ro, solteiro, motorista, natural de Guaramirim, nes
te 'Estado, domiciliado e residente na Rua Alber
to Curt Vasel, nesta cidade, filho de Antônio De-
ittl e de Hela Jar:oczinski Deretti. - Ela, brasilei

ra, solteira, industriária, natural de Guaramirim,
neste Estado, domiciliada e residente em -Guara:
mirim, neste Estado, filha de Christovão Jung e dá
Cecilia Schmldt Jung.

Edital n.O 13.089 de 22-03-1983.
OSMAR EICHENBERG E IRACI HOCH - 'Ele, bra
sileiro, soltelro, Industrlárlo, natural de José Boi
teux, neste Estado, domiciliado e residente na Rua
Professor Antonio Ayroso nesta cidade, filho de
Arthur Eichenbérg e de Elsa Elchenberq, - EI'a,
brasileira, solteira, operaria, natural de Oorupá,
neste Estado, domiciliada e residente em Ribei
rão Grande do Norte, neste distrito, filha de Wal-
,demar Hoch e de·Clarinda Hoch.

Edital n.o 13.090 de' 22-03-1983.
EDSON lUIZ CARVALHO E EST�R SANTOS -

Eie, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de R�
Negro, Paraná, domlctllado e residente na Rua 42,
nesta cidade, filho de luiz Carlos Carvalho e de
Paulina Evers Carvalho. - Ela, brasileira, soltel:
ra, costureira, natural.de Ilhota, neste Estado, do
miciliada e residente na Rua João Bertoll, nesta

cidade, filha de Eugênio dos Santos e de Alaide
dos Santos.

Edital n.? 13.091 de 22-03-1983.
NILfON DAlPIAZ E MARISA JUREMA SCHWEIT
ZER - Ele, .brasllelro, solteiro, fotógrafo, natural
de Rio do Oeste, neste Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Thomaz Francisco de Goes, nesta cio
dade, filho de -José Dalpiaz e de Erna Dalpiaz. -
Ela, brasileira, solteira, professora, natural de
raió, neste Estado, domiciliada e residente em

Morro do Acarai, neste distrito, fllhà de lazaro
Schweltzer e de Selba Schweitzer.

Weg está formando o Mus�u do Motor Elétrico para manter o registro histórico
A idéia de sé criar o

Museu do Motor Elétricq AO

Brasil, foi lançada em janei
ro do ano passado, durante
a convenção anual dos re

presentantes comerciais dI}

Grupo Weg, tradicional Fa
bricante de motores elétri
cos e principal responsável,
pelo fato de Jaraguã do
Sul ser conhecida como �

"Capital latino-americana do
motor elétrico", que-o Cor
reio do Povo", há anos, in

sere em seu frontispício.
, )
O "Museu do Motor Elé-

trico" manterá o registro

histórico da evolução des�
ses motores e deverá se

constituir num valioso ins,
trumento de' referência à

pesquisa, pois esta será,
possivelmente, a primeira
iniciat,iva neste campo es

peclfico. O acervo do mu

seu já conta com mais de
vinte peças de grande valor

histórico, entre motores de
corrente alternada, corren

te contínua e alternadores

(geradores) .

Nos trabalhos de restalt:
ração, segundo a empreea,

procura-se prsserJar as

características e condições
originais 'das peças e c.om",

ponentes dos motores. Sén

do que o material de inte

resse do museu se cOl1sti

tui basicamente de máqui
nas elétricas rotativas, cu

ja antiguidade esteja na

faixa dos 40 anos em dian

te . A formação do acervo

está sendo feita a partir
de', doações, e cada contri-

buição merecerá registro

Individuaf da fonte, revelou

a empresa.

Superintendente da Eletro-.,
motores Weg S. A. entende

que a iniciativa vai demons

tr�r o peso da indústria e

letromecânica no progresS'o
individuai e social de Jara

guá do Sul, que é, atual

mente, o maior produtor de
motores elétricos. estandar
dizados latino-americano.

A CAMPANHA DA FRA
TERNIDADE que todos os

anos celebramos é um

despertar vigoroso de nos

sa consciência de cristão
e também' de' ser racional,
social e solidário. Come
temos o PECADO SOCIAL
quando criamos estruturas'
de violência contra nosso

Irmão. O PECADO SOCIAL
pode-se comparar' a um

bumerangue qUe sempre
volta para aquele que o

atirou. O Jnocente sofre
pelos culpados e porque
sofreu sem o merecer pas- �

sa a fazer os outros, sofre
'rem. Todas as v_ffifêhéias
humanas partem infá'TIVe 1-
mente de um grave dese
quilíbrio da personáltdade
pelo desejo do TtER, do
PRAZER e do PODER. São
as famosas concupiscên
cias da Carne, dos �O'lhos
e da Soberba da Vida ... co
mo no-lo diz S. João em

sua Carta; também as

"pompas do demônlo.i,"
na expressão da liturgia
Antiga. Queremos a todo
custo o Prazer ao 1'(I�I1JO
e para tê-lo assim, caimos
na ambição desenfreaáa
do TER à sociedade: quan
to mais TER, mais PRA
ZER - e para chegarmos
a 'isso atiramo-nos no PO
DER.. Corolário: quanto
mais PODER, mais TER; e
quanto mais TER;_e_q_u,anto
mais liER, mais PRAZ.ER!
Com esta sltuação é que
cometemos o

-

PEC)J)õ
_SOCIAL de onde se origi
na a violência nas mais va

riadas escalas e com os
mais graves e agudos
tons.
A CAMPANHA DA FRA

TERNIDADE é um simpá
tico esforço da Igreja que
chama a nossa atenção
para essas situações ne

gativas e quer criar em
nós reações positivas.

'

Uma coisa é certa e evi
dente: o mundo, a família,
humana não podem conti
nuar (fando essas passa
das pelas sendas da vio-

,

lência. A tranqüilidade
convivencial torna-se-nos
c'ada vez mais árdua, pe
nosa, desconfortante e a

flitiva.
CRISTO trouxe-nos a

semente da CONFRATER
NIZAÇÃO UNIVERSAL; se
mente boa, segura, garan�
tida e de alto poder ger
minativo. O que faltou pa
ra que ela frutificasse em

frutos - já não digo "cem
por um" - mas num míni
mo de "trinta por um"?
Faltou uma terra fértil

e semeadores corajosos!
Faltou o cristão, verdade i
'ro discípulo do Mestre,
que se fizesse essa terra

fértil e fosse esse semea

dor corajoso. FRATERN I�

DADE SIM - VIOL�NCIA
NÃO 1 Nunca poderá haver
fraternidade sem a força
da RECONCiliAÇÃO, nem,
se dará esta sem o espíri
to de MISERICóRDIA A
-QUARESMA é um tempo
forte de reflexão para a-·
certarmos nossa vida cris
tã e colocá-Ia nos eíxos
certos da FRATERNIDA
DE. Vamos - com toda a'
seriedade - celebrar a
CAMPANHA DA FRAT:ER-

,
NIDADE em família.
Pe. l3ílvio Salqadõ SCJ.'

É boa a partldpaçlo
no livro de

'

profissionais
Está obtendo grande recep

tividade junto aos represen
tantes das classes trabalhado
ras o Livro Profissionais, cuja
edição deste ano vai englobar
elementos da nossa cidade.
O grupo de jornalistas que
esteve na cidade mantendo os

primeiros contactos para a

formação deste documentário
e indicador profissional, consi

derou excelente o nível de

qualidade do mercado de mão

de-obra de Jaraguá do Sul.

I 0-5' ceses ,:;�r Ócas:os v

da Polltl(a .

Foi o munlclplo gaúcho de
São Gabriel que inaugurou no

pats o direito de um cego as

sumir a presidência da Cama
ra Municipal, na pessoa do ve
reador Carlos Alberto Moreira.
Ao assumir o cargo legislativo
anunciou, que pretende (como
o "Tonho" em sua campanha)
de aproximar o povo da Câma
ra e, para isso promoverá ex

posições de arte, conferências
e até apresentações de con
juntos musicais, "

e existem
muito bons por aqul, e sei
porque sou músico, cantor e
guitarrista". Sua mulher, Ma
ria Anunciação, o ajuda lendo
os jornais (e dizem que em Ja
raguá ninguém lê), lendo sua'
corespondêncla que ele, paa
sa para, o Braille, para seu
programa semanal na Rádio
São Gabriel, 'distante 321 Km.
de Porto Alegre. Carlos Mo
reira, o presidente cego da
Câmara MuniCipal de São Ga
briel, destacou que não terá
problemas no desempenho de
seu mister porque "sei de co'
o Regimento Interno da Câma
ra e tenho funcionários ' de
toda a confiança, e assim pas
so

.

a documentação para o
BraIlle. Para completar o ca
so político desta semana te
mos a informar que a ver�ado
ra Bernadete Vidal, do PDS de
Porto Alegre e Carlos Moreira
36 anos, são os dóis único�
vereadores 'gaúchos �egos,
mas ele é o único no Brasil
a ser eleito presidente da
Câmara, Municipal. Diante
do novo quadro criado fica di
fícil 'dizer que "em terra de ce
go quem tem olho é rei".

o "Museu Weg do Motor
Elétrico" terá seu próprio
espaço, físico, jt.lnto ao par

que fabril Weg II, onde es

tará sediada a administra

ção das empresas do Gru

po.,

Nos contactos mantidos com"
os representantes das classes
trabalhadoras, notadamente os

profissionais liberais, a recep
tividade foi considerada boa e

os primeiros resultados come

çam a aparecer: em duas
semanas. de trabalho, já exis

tem aproximadamente 30 pro
fissionais que entregaram, o

currtculum-vítae. A previsão
deste grupo de trabalho é de
mais de 150 inscrições, muito

embora o mercado seja mais

amplo ..

Segundo s 'considerações
de um dos e ementos que fa

zem o. cadastramento, a par

ticipação só não é maior" por

se tratar de uma iniciativa no

va na cidade, cuja credíblllda-

de somente agora começa

surgir. Como indicador profis-
sional e documentário,

obra tem sua maior validade

pelo fato de tirar: Jaraguá do

Sul do ostracismo, divulgando
em âmbito regional, nossa gen

te e nosso trabalho. Um tra

balho novo, que deve sem dú

vida contar com o apoio' da co

munidade.

CORREIO DO POVO

FAÇA OU RENOVE A SUA

--._-

J
Vicente' Donini, Diretor-

ASSINATURA Cr$ 3.000,00

a

Se dermos um salto do Rio
,Grande do Sul para o nordes
te, vamos encontrar em Tere
sina, ou melhor no interior do
Piauí, a 400 Km. dõ sudeste
da capital, o bucólico municí
pio de Padre Marcos, o ex
prefeito Victor Antonio de, Ma
cedo alienou, vendeu e doou
todos Os bens - móveis e
Imóveis - do município, cons
tando dos mesmos I) postos
de saúde que construiu ao
longo de 20,anos, que é (I

te�l?o de sua emancipação po
lItIca e mais 24 unidades do
sistema de ensino municipal,
Os 2, únicos veículos de pro
priedade da Prefeitura uma

Plc-Up e um Corcel, para cu

jo consumo foram gastos •
1

milhão em - janeiro - foram
alienados e vendidos como
"materlal inservível".

O ato 'mais pitoresco envol
veu o clube social da cidade.

-

cujo prédio-séde também per
tencia à municipalidade. Pois
bem, o ex-prefeito dQ�1 o
Imóvel à' 'Associação Benefi
cente e Cultural; fundada no
mesmo dia em que foi san
cionado o projeto de doação.
e cuja presidência é. éxerclda
pelo filho de Victor Macedo.
O novo prefeito, aliás primo do
seu ag,tecessor, nesta hora
ainda deve estar refugiado em

Teresina, na residência do so

gro, o vice-governador Walde
mar Macedo, não sabendo o

que fazer, "pois a Câmara Mu
nicipal não pôde se reunir e

revogar os atos lesivos porque
até as 7 cadeiras dos verea
dores foram alienadas e ven
didas. Neste particular deve
mos não concordar com a a

ção da Câmara, pois, nesta
linda cidade de Jaraguá do Sul,
há muitos anos, um episódio
muito pitoresco também mar
cou o registro da prepotência
em nosso meio e, querendo a
Câmara Municipal reunir-se
no local também ocupado pe-
lo judiciário, na Praça Angelo
Plazera, no centro da cidade,
,encontraram o prédio fechado
a sete chaves e ninguém sa
bia explicar o porgue de tão
inusitado proceder. Ás duras
penas localizaram o funcioná-

. rio Maurício de Góis, encarre
gado de abrir e fechar o pré
dio, e este informou que era
por ordem do então prefeito
recém-empossado que pedira
as chaves. ao entardecer. En
contrando a impossibilidade de
exercer o mandato legislativo,
os vereadores acabaram reu-,
nlndo-se nas, dependêncías do
Bar Marabá, do compadre Ge
sa Fischer, onde se instalou a

Câmara em caráter extraordi
nário, ouvindo pessoas para
saber do extemporâneo pro-
ceder. Criado o caso, na

terça-feira o outro grupo ten

tou eleger uma nova Câmara,

criando-se, então, pela primei- ,

ra vez em Jaraguá uma dupli-:
cidade ,de mando legislativo.
Com a intervenção da Justiça
que foi convidada a In�ervir no
assunto, acabou por anular as

duas Câmaras e eleger uma

terceira, que foi a que deu

cóntinuidade aos átos legfsla
'tivos.

Despachante . Victor
Emplacamentos, transferências, negativas, seguro

obrigatório, cartelra . de motorista e carteira de

identidadé.

Av. Mal. Deodoro, 557 (juntol a firma Emmen
dõerfer) - fones '72-0060, 72-0327 e 72-0655 ,;_

Jaraguá do sul-se.

esta

I A moda certa em roupas e calçados é com a

CINDERELA, onde estão as melhores opções para,
cada estação.

CINDeRELA
,

Veste bem. A moda certa, na Gumercindo e na
,

Getúlio Vargas.

Relógios. cristais, violões e artigos finos para pre
sentes, em tbdas as ocasiões é �om o

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO

yue tudo �he f ...z para servir bem.
Fica na Mal. Deodoro, 364.

,
,

.
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ANIVERSARIANTES

laiem anos hoJe; 28

Srta . �liane Ropelato
Sra. Paula Mey de Souza, no

Rio. de Janeiro
Sr. Sebastião Silva

,

Sra. Anita MilUer
SI'. Lufs eia Silva

Fazem ..os domingo
Sr. José AntOnio Brunner, no

, 'Paran4
'

Sra. Irene, esposa do Sr.
Rufino Jankoskl
,

EllsAngela Fod.,
Sra. Cecrlla S. LuneUl

J, 'Sra. Adelaide Kunfehm
Sr. �nlo Küster

Olâ 28 de março.
Sr.' Josá Finta, no G!lrlbaldl,
Sr. Rolf Porath

,

,
Sr. Liberto Pommerenlng
Sr. Reinaldo Bogo
Sr. GUmar Zônta
Erna Kanzler
Maria Ellzabete Pedrottl

Dia 29 de março
Dr. Donato seldel, em Coru-

pá
Florival Fischer
Sr. Evaldo Meyer
Sra. Maria Salete O. Zen-

ghellnl ,

I

Diá 30 de março
Sra. Cecília 'Rowe Lipplnskl
Sr. Marcos Junkes
.s-. César Dias
Sr. Jüllo GadottI,

Sr. Ademir Fodl

Dia 31 de março
_

Sr. Waldino Meyer, em Cu

ritiba
Sr. Walter Schütze, em Co

rupá
Sra. ursula Steilein Bran

demburg
Sr. Aluísio Junkes
Valdlria Martins

Dia 1.° de abril
Sra : Onda Nagel Zanghellnl,

em Corupá ,

'Sr.' Germano Büttgen, em

Joinville
Sr. -Budl Müller, e!J1 Coru-

pá
Leonette Lawin
Márcio Adrlimo Ewald
Elfrida Harmel SalaI
Daniel Simon
Jair A. Maba

EV,andto Luís Bartel
"Aos aniversariantes, votos

de felicidades do "Correio do
Povo�.

*' O conceituado ci
rurgião-dentista, Dr. Osny

,'Cubas D'Aquino, que no
dia 14 de março viu pas
sar o t ,r i g é sim ri ano
de !ninterruptos trabalhos
profissionais en) 'Jaraguá '

do Sul, participou no final
de-semana, de uma come
moração eSPEilcial com os.

'seus ex-colegas de facul-'
dade, em regozijo aos 30
�nos de formatura, acon
tecida dia 20-12-52, pela
l!niversidade' Federal do
Paraná. O Patrono da tur
ma foi o Prof. João Alves
Tissot e o Paraninfo o
PrQf. Armando Oscar Ca
vanha. A cada cinco anos,
os formandos em odonto
,Iogia de 1952 da UFP se
reúnem, sendo que a do
último final-de-semana foi
especial, pais registrou os
seis lustros de formàtura
com missa em ação de
graças na Catedral Metropolitana de Curitiba e oufias comemoraÇÕes em

,!.Clubes da, Capital parana
ense.. Ao Dr. Osny, pelos"eus trinta anos de'. forma":tOra

r e de convívio emDOSSO rn�io, ondé'granjeou,

.

a, sf�ta, tle grande par�Ilt, AA,coll'lunidade jara-9Ueense:.; oa I

nossos cumprimento&..
,

.

�(

NASCIMENTOS

Pia 04 de março
Agulnaldo, filho de David

(Cecilia) Siqueira
Dia 07 de março
Avolir, filho de Adolir (Ber�

nadete) da Silva
Pia 08 de março
Alberto, filho de Jonas (Mar

Iise) Machado
Dia 09 de março

J'anarna, filha de Luiz (Maria)
Martins
Erich, filho de Elmo (Irace

ma) Mathias
Dia 'lo de março
'Vanessa, filha de Gentil (�

dia) Becker
- Alberto, filho de AnlllJias

(Olga) Saldanha
Dia 12 de março
Eliane, filha de Edvino (Cris-

tiana) Rux

,Maicon, filho de Hél;:) (Esl
nha) Gruetzmacher
Dia 13 de março
Gisele, filha de Aldo (Iara)

Leite
Dia 14 de março
Roseméri, filha de Miguel

(Alda) Corrêa de Melo'
Dia 15 de março

Adenize, filha de' Arno iAde
lina) Friedel
Ana, filha de Saturnino (I\n8-

lize) Schweitzer

Ardrta, filha de L\1�',des V.I
ZIti'J,' dos Sa iros

Dia 16 de matço '

Gisele, filha de Roland (Ma
rina) Wischral

Clainiara, filha de Hilário
,

(Florina) Dallniann

Vivian, filha de Leornar (Wal-
deli) Rowe

.

\

Douglas, filho de Valdir (Ani
ta) Pereira
Dia 17 de março

Vanderlei, filho de Adolfo

(Terezinha) Schellemberq
Jaqueline, filha de Gentil (Na

ir) Ruda

Rodrigo, filho de Juvêncio

(Rosmari) Campregher
Dià 18 de março
Patrícia, filha de Adir (Cecr

lia) Lopes
Daniel, filho de Sigolf (Ruth)

Hornburg
Fernanda, filha de' Valmor

(Graciosa) Fock
, Charles" filho de Gunther
(Hildegard) Pasold
Thomas, filho <Je Edson (Leo

nilda) Behl'ing
Dia 19 de março
Ricardo, filho de Benício (Ju

sara) Baldussi
Vivian, filha de Osmar (Rose-

,

cler) Porath

Daniel, filho de Vilson (Ade
lina� Rank

Helto, filho de Aírton (Berna.
dete) de Borba

�

Dia 20 de março
'

Jonir, filho de, João (Leonir)
,Corrêa

FALECIMENTOS

Dia 08 de março
Rolando Hornburg, 54 anos,

Rio da Luz I '

Olga Bruch, 72 anos, nesta

Dia 09 de março
Marina Alves,

Cerro II
1 ano,

Dia 11 de março
Guilhermina Grossklags, 81

anos, Jaraguá Esquerdo
Frida dldenburg, 75 anos,

nesta

Dia 12 de março
Alcides Largura, 37

nesta
anos,

, Maura Rosa Garcta, 60 anos,
nesta

Dia 13 de março
,

'

Adão Vitkowsl<y, 63 anos,
Jaraguâ Esquerdo

Dia 17 de março
Jovam Marcos, 1 mês, Ilha

,da Figueira
Robson Dettmer, 2 meses,

nesta

Antônio . Bernardo da Silva,
6'8 anos, nesta

Dia 19 de março
•

!d�on Carlos Gerent, 13
n08, l'Ieata

anos,

,

*. Não será surpresa
alguma para a coluna Se a

proxima presiderite da As-
; sociaçãoi' de Paia e Ami
gos dos' Excepcionais de'
Jaraguá do Sul-APAE,/ for
a Sra. Janete Marcatto,
esposa do' empresário Flá
vio Marcatto. Janete reú
ne o consenso da diretoria
atual e, com toda certeza,
será eleita no prõxlmo
mês de abril, substituindo
a Sra. Oaollda Menegotti
Schünke, qúe não deseja
sua reeleição.

*' Uniram-se em ma- * ,Sábado próximo, dia
trimônio, ontem, na Barra 2, no Botafogo, estréia do
do Rio Cerro, o caaal Ali- Conjunto "Mensageirqs do
rio Antônio Uller e Hlltrud Fandango", a partir das
Steinert. Neste sábado, em 22 horas. Haverá concurso
Rio Cerro,. às 10h, 'G8f"al- para o melhor casal dali
do M. Barbosa e Helena ça do vanerão e distribui
M. Franzner, às 1Sh --- An- ção de Cr$ 35 mil em pr.ê
tônlo Ferraz e Cássla Lei- " rntos 'para os três rnelho:
tholdt e, às 1Sh30, José R. res.
Ponticelli e Maria Terezf
nha iKlug. Na Matriz S. Se- Ibastlço, às 1Sh, Ivo Olczyk

Ie Rosani Holler. Aos nu

bentes, as nossas felicita
ções.

'*' Completou 90 anos

de idade no dia 12 de mar-

ço, a Sra. Ursulina Cubas
D'Aquino (O. Llcal; geni
tora do odontólogo Dr. Os
ny Cubas D'Aqulno, que
reside com o filho. De tra
dicional família campoa
legrense, Dona Llca alnda
se conserva lúcida e na o-

portunidade do seu aniver-
*' O Rotary Club de sário foi homenageada peJaraguá do Súl esfá orqa: .Ios filhos e netos, com um

nizando caravana para par-· almoço e muitas flores.
tlclpar dlá 16 de abril, em Também féliz, a coluna re
Laguna, da 23.a Oonferêrr gistra o grato aconteci
cia Distrital de Rotary i mento e felicita a vene-
Club, Distrito-465. randa aniversariante.

*' A SOCiedade Oultu
ra Artística de Jarãguá do
SLiI aprovou suas contas e

elegeu a nova, diretoria da
entidade para o período I

S3/84. O Dr. MarIo Sousa,
I

conforme a coluna anteci-·
pou, foi eleito presidente,
enquanto o jornalista Flá
vio José Brugnago, cá da
casa, é um aos integran
tes do Departamento de,
Imprensa. Na 'próxima se?

mana contamos detalhes
.

da assembléia.

\ *' Receberam com lan
che, quarta-feira última,
as integrantes de seus

grupos, as Sras. Margrit
Neitzel Wagner e Priscila
Piazera. Esses grupos, a

exemplo dos demais que
existem, reúnem semanal
mente senhoras d�(nossa
melhor sociedade.

Gente & Informações

*' Fixando', residência
em Jaraguá do Sul, o ca

saI Luiz (Karin Marianne
Hufenuessler) Leigue, ele
engenheiro agrônomo, vin
dos da Bolívia o.nde pas
saram a residir'logo após
o casamento. A irmã de, ------
Karin, a Monika, está er;n *' A Associação Re-'
São Paulo, onde cursa pós- creativa Weg elegeu sua

graduação em secagem de nova' diretoria, ficando ha

alimentos, na USP. presidênoia da diretoria:
administrativa o

desportis-,ta Célio Eisenhut e do .

Conselho Deliberativo, o

agora vereador ErraI ,K�et- I
zero Desejamos uma otlma i
gestão e contem conosco. '

*' A elegante Sra. Ar
lete Seidel, da sociedade
corupaense, que sempre
pontifica nos acontecimen
tos sociais, esposa do en

genheiro aqrônorno Dr. Do..
nato Seldel, recebeu ter

ça-feira, em sua residên
cia, as integrantes do gru
po de lanche. Por falar
mos nos Seidel, ti Donato
troça idade dia 29 e ante

cipadamente a coluna en

via seus cumprimentos.

*' A churrascada pro
gramada pelo Juventus, na
última sexta-feira- foi suo
cesso total, mais de du
zentos cartões foram ven

didos. O presidente Alfre
do Reeck, com toda razão,
está vibrando e promete

I outras, mensalmente.
'

'* Os Lions Clubes
Jaraguá do Sul Centro,
Cidade Industrial e de Co
'rupá, realizarão segunda
feira, no Salão Paroquial
São José (Corupá!, uma

lnterclubes, Naquela opor
tunidade, o Lions Cidade
Industrial empossará um

novo companheiro, o em

presário Oswaldo Pereira.

,I

'* O I Clube Atlético
Baependi elege dia 31,
quinta-feira, a sua nov,a di
retoria, com Ràiner'Wiele,
na presidência. Sai Harol
do Ristow, um presidente
trabalhador e perseveran
te, cuja ausência será sen

tida, contudo, Rainer cer-

I tamente também fará um

grande trabalho à testa do
glorioso azurra.

*' Pesarosa, a coluna
envia suas sentidas con

dolências 'às famílias dos
finados Marcelo Barbi e

Arthur G. G. Gumz, pelo,
prematuro falecimpnto, do
mingo e segunda-feira,
.consternando tQ�a a comu

nidade jaraguaense. SelTl
dúvidas, duas perda_s irre
paráveis.

Rio

Loja Hanete

)r,ecldos - Confecções e

_ Calçados

Av. Mal. Deodoro, 790

Ja�aguá do S,ul - se.

Aulas de, Pláno
Idéia F. Dellagiustina

Professora
j

a- ,

Rua 'Walter Janssen, 96,
Fones para recado: 72-1282

- Jaraguâ do Sul _ SC. -

'* Recebem a bênção

I matrimonial neste sábad?,
às 19 horas, na Igreja

,

Evangélica Luterana, cen-

tro, o jovem casal amigo
Guida' Püttjer e Denise

I Martins, filhos de fam.íIi.as
j que são nossos tradlclo

I nais leitores, de longa .da
, ta. Ao Guido e a Denise,
, desejamos felicidades mil
nessa nova vida. Para
béns!

*' A Casa da Amizade,
formada pelas senhoras
de rotarianos, reuniu-se
terça-feira à noite, na re

sidência da Sra. Janice
Breithaupt, sob a presi
dência da Sra. Vera Mar
cattb. lias' estão progra
mando,· para o mês de
maio, o Bazar da Pechin
cha, e no devido tempo a

coluna conta outros defa
lhes.

*' A Sra. Lourdes Bru
eh, esposa de Hilário, foi
a anfitriã, ontem à tarde,
do Clube Intimo Mene
gotti, quando recebeu ami
gas com um gostoso café,
em sua residência.

'* O engenheiro Moa
cyr Rogério, Sens, da Weg,
aceitou o convite e já as
sumiu a. presidência dó
Conselho Diretor da Asso
ciação Assistencial para
,Idosos "Lar das FIares",
em substituição ao Sr.
IEwaldo Heinz Boss, que
transferiu residência. Sem
dúvidas uma 'escolhá das
mais acertadas.

*' Começou dia ,22, o

torneio interno de bocha
do Beira Rio Clube . de·
Campo, '. com 18 equipes
participantes. Os jogos a-

, contecem sempre às ter

ças e qUintas-feiras, às
20 horas, acompanhando
sempre, o churrasco e ou

tros birinaites. Na transa,
o amigo Lui,z Lanznaster,
do Departamento d'e' Bo
cha.

Lions entrega casa à, D. Selma Boldua'n
I

o Lions _Clube Ja�aguá do Sul-Cidade Indus
trial através do trabalho integrado de seus asso

ciad�s, principalmente da Comissão Pró-Const�u
ção, formada pelos CLs Aryb�rto .Léo Bartuschek,
Lenílson Tavares Rangel e Alcir Blttencourt, entre- ,

gou dia 16 passado, a nova casa para a Sra. Seln;a
Bolduan, de 84 m2, que no ano pas�ado, n.o mes

de outubro,- havia sido sinistrada. Apos o aCidente,
o "Cidade Jndustrial" imediatamente encampou a

'Vista lateral da nova casa de D. Selma

çampanha de reco!,!strul.r a casa, e, contando com
recursos próprios e, com a participação da i1idús
tria, comércio e'particulares, conseguiu erguê�la e

,entregou-a oficialmente' na tarde do dia 16. Seu',

custo atingiu a aproximadamente Cr$ 1 milhão.
'

De parabéns o presidente Décio e to�a a sua

equipe, por mais esta grande campanha que acaba
.

de ser cumprida.

CORREIO INFORMATIVO
_ "A Taberna do Diabo" é

CARTAZ DO CINEMA
Cine Jaraguá, a partir das

o, filme em c�rtaz n�ndo ate terça-feira. Domingo,
20h15 deste sa�a�o'à 14h "Heintje, o menino da/
dia 27, em Tatldn.e, :0 e 31 "Liliam, a Suja". '

voz de ouro e Ias
..

_

ramação do primeiro se
ESCOTISMO -:- A progt'ia de Lobinhos do Grupo
mestre de 1983 da Alca,e do Sul' é a seguinte:
Jacoritaba, de Jaragua Jardim' Zoológico, em
:MarÇo/27 - B}vaque no

ábado livre (Páscoa!, 09
Pomerode: Abrlll02 -'ds d 16 e 30 reunião de
- passeia mapa da CI a e,

. 23/ e 24 _
sede (jogos e adestramentos) e ::asdeterminado;acantonamento em local ,a, s

. I d ocnstnrMaio/07 - passeio e pintura d�1 p�m� �Iumenaução, 14 � Bivaque no, Aero u e �.� d sede(passeio de técotéco) e dia 22 - reumao e.
e(jogos e adestramentos!; Junhol°4 - pa�elO- otorneio esportivo no Beira Rio Clube de arnpo,

11 - reunião de sede e dia 18 acantonamento e�
local ainda a determinar e, também, dia 25 - reu

níão de sede com' festà juntna. Em julho, dia 2, �n
cerramento do 'prillJeiro semestre com grande gm
cana de férias.
ÇOMUNIDADE EVANGI�LlCA - A Igreja Evangé
lica 'Luterana de Jaraguá do Sul tem programado
os cultos da Semana Santa e qUe s.ão os seguin
tes: Domingo de Ramos - Se 19h em -Jaraquá, Bh
na lha da Figueira e às 9h30 na Rua Joinville; dia
29, em Jaraguá, Nereu Ramos e Vila Nova às 20h;
dia 30, também às 20h, em Jaraguá, Ribeirão Gran
de do Norte. e Estrada Nova; dia 31, às 17h em Ja:
raguá, 2Óh em Jaraguá e na Ilha da Figueira; sexta
feira santa, dia 1.°, às 7h30 em Jaraguá e João
Pessoa, sh em Três Rios do Norte, 9h30 em Jara
guá e Rua Joinville e às 91145 em Santa Luzia; sá
bado de aleluia, dia 2,20h, em Rio Molha e no do
mingo de Páscoa, 8h em Jaraguá e 'João Pessoa e
às 9h30 em Jaraguá e Três Rio_$ do Norte. Em to
dos os locais e horários será com celebração da
Santa Ceia.
IR PRORROGADO, - Um-raro gesto de generosi
dade do leão do Imposto de Renda estava sendo
guardado em segredo até ontem podem ficar tran
quilos os inevitáyeis retardatárlos com direito a

restltulçâoou que têm imposto a pagar, pois o pra
zo de entrega de suas declarações à rede' bancá
ria foi prorrogado até a próxlma quarta-feira, dia
30 de março. Nos dias 31 e 1.° de abril (quinta e

sexta'felral, não haverá expediente bancário, por
tratar-se de feriado religioso (Semana Santal.
REVISÃO DAS B'OLSAS DE ESTUDO - Dizendo
se decepcionado com a quantia irrisória de Cr$
1.400,00 anuais, pagos em duas parcelas, para, as
bolsas de estudos destinadas pelo Ministério do
Trabalho aos filhos de trabalhadores sindicaliza
dos, através do PEBE (Programa Especial de Bol
sas de Estudos), o deputado Nagib Zattar (PDS),
solicitou, na Assembléia, o envio de mensagem te
legráfica _ao MinistrQ" do Trabalho. apelando para
que "os órgãos competentes revejam este val.?rdestinado às bolsas de estudos, uma vez que sao
tão irrisórios". A título de esclarecimento, lembrou
que em 1972 o valor da bolsa de estudo concedi
da ao trabalhador sindicalizado representavam
112,1S% do valor do salário mínimo; em 1976 re�
presentava 70,15%; em 1979 representava 33.�2%
e hoje representa apenas 5,94%. A persistir este
feilômeno, disse Zattar, inel.hor será extinguí-Ia,
procurando outras formas mais efetivas para aju
dar os sindicatos brasile1ros e custear os estudos
de seus ,associados ou, ao' menos, dos associados
mais carentes de recursos.

COMUNIDADE CATóLICA - A programação da
Semana Santa, na Matriz e nas diversas �omuni
dades Católicas de Jaraguá do Sul é esta: dia 27,'
amanhã, D'omingo de Ramos, bênção dos, ramos
às 9h na Matriz e às 8h nas Comunidades S,ão Cris
tovão e são Judas Tadeu; dia 28 - celebração pe-,

nitencial (confissão comunitária! às 20h na Matriz
e em S. Franciscoe S. Cristóvão; dia 29 celebra
ção penitenciaI na Matriz às. 8,15 e 20 horas e em

S. Judas às 15 e 20 horas; dia 30 - celebração,
penitencial na Matriz às 8,15 e 20 horas (com Via
Sacra! e em S. Luiz Gonzaga às 20h; dia 31 -

qUinta-feira santa, às 8 e 15h celebração peniten
ciai e às 19h30 missa de instituição da eucaristia
(Java-pés!; dia 1.° - sexta-feira santa, eh pales
tra para casais e 10h palestra para jovens e, às 16h
- encenação da Paixão e �orte de Nosso Senh�r
Jesus Cristo, com procissão do Senhor Morto; sa
bado, dia 2, Vigília Pascal.

KOHLBACH O SUPERMOTOR
SEM LIMITES

PO:r1�NCIA

Somente par� 1>outores
Se você é �outor em qualquer área do co

nhecimento humano, saiba que existe disponível"
um vasto material técnico-científico para consulta,
anáiise e estudo a custo haixíssimo.

.

Contactos pelo fone (O495!' 22�0328
Atenção do Dr. Pedro P. Schütz.

*' O jovem Paulo Saro'

ti Ga�cia foi escolhido e

será, o futuro presidente
do Uons' Clube de Corupá,
para o ano leonístico 83/

'84, em substituição ao CL

, Odinir Wicziok .

*' 'O Leão A f i b e r t
Ewald deverá ser o próxi-
mo p.residente do Lions
Clube Cidade Industrial e

já vem formando o seu

"staff" 'de trabalho-:--Ele
�lUbstituirá na presidência
ao CL Décio Mengarda.

\ '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,

Paulo Roberto Bauer. é o novo Presidente da Erusc
- 'Eletrificação Rural de Santa Catarina S.A., tendo co
mo diretor administrativo-financeiro Aldo da Rosa e di-

,

retor técnico Polidoro Ernani 'são Thiago Filho. Escolhi
dos, pelo governador Esperldião Amin, eles foram em

possados nos respectivos cargos pelo více-qovemador
Victor Fontana, em cerimônia realizada segul)da-feira,
no gabinete da presidência da J:rusc.

'

r

Falando na ocasião, o novo'presidente da Erusc
Paulo Roberto Bauer, destacou a Importância da empre
sa no programa de Esperidião Amin, por ser um órgão
que beneficia diretamente o pequemo, levando a energia
elétrica a todos os recantos do meio rural catarinense,
.trabalho que será dinamizado em sua administração, no '

que, espera continuar contando com a estreita colebo
ração das cooperativas de eletrificação rural.

Clube Atlético 'Ba'ependi
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Pelo presente, na forma do artigo 29 dos Estatutos
Sociais, vimos convocar os associados do Clube
Atletico Baependi, para a Assembléia' Geral Ordiná-
ria, à realizar-se no dia 31 de Março de 1.983, às

20:00 hs., na Sede Social do Clube, na rua' Augusto
Mielke, 466, para tratar da segyJnte

ORDEM DO DIA
1. Apreciação do Balanço Patrimonial e contas

relativas ao exercício financeiro encerrado
em 31 de Dezembro de 1-.982.

2. Eleição da nová Diretoria e Conselho Fiscal.
3. Assuntos diversos de interesse' da Socieda-

de. '

Outrossim, esclarecemos que, na forma do artigo 2�
.§ 1.° dos Estatutos Sociais, na falta de Quórum regu
lar, realizar-se-á a Assembléia meia hora após, com

qualquer número de associados.
Jaraguá do Sul, 23 de Fevereiro de 1.983.

A DIRETORIA

JUrZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGOA DO SUL

EDITAL DE CJTAÇAO

o DOUTOR HAMI4TON PUNIO ALVES, JUIZ DE DIREITO
DA 1.8 VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTA
DO DE SANTA .CATARINA, NA FORMA DA' �EI, ETC.,.

FAZ SABER a todos quantos o presente, edital de

citação, com o prazo de trinta (30) dias virem ou dele co

nhecimento tiverem e interessar possa, que por parte de
:TUSNELDA INGEBQRG HELLMANN, brasileira, solteira,
residente I e domiciliada à Rua Ano Bom, s/n.", na cidade
de Corupá, nesta Comarca, através de seu bastante pro
curador, advogado dr. Alcides Cardoso, foi requerida a

ação de USUCAPIÃO N. ° 9.040, para aquisição do sequln
te imóvel: - Um terreno na localidade de Ano Bom,
medindo 7.,.617m2, tendo as sequintes confrontações: fren
te com a Rua Ano Bom em 16m; fundos com o rio Hum
boldt também em '16m; lado direito com Max Milnitz em

472m; lado esquerdo também em 472m: com Norberto
Frankowiak, sendo que apenas certa de 600m2 é totalmen
te aproveitável, posto que o referido imóvel é entrecortado
de pequenos riachos e valos que encharcam em demasia
o terreno. DESPACHO Dji: FL5. 10 e vers.o: -:- I -

Marca�se a audiência de justificação de posse para o dia
9/6183, às 14:30 hs., devendo, para tanto, serem citados
por mandado os confrontantes e, por edital, com o prazo
de 3Q dias, os interessados incertos e ausentes, valendo

.

tal citação para todos os atos do processo, atendendo-se
o art. 232, II, III, IV e V, do CPC, juntando-se aos autos

um exemplar da publicação. II ..,.... Oftcle-se., por carta,
a fazenda Municipal, estadual e' federal, para os .. fins do
art. 942, § 2. o . do CPC. III - Da citação às partes
deverá constar que a' contestação correrá do prazo que
declarar justificada a posse, em decisão para esse fim
tomada pelo Juízo. IV - Ciente o MP. JS. 03/03/83.

(as) Hamliton Plínio Alves - Juiz' de Direito da 1.8 Vara. -

E, . para que chegue ao conhecimento de todos os interes
sados ausentes,

I incertos ê desconhecidos, foi expedido a

. presente edltal, que será publicado na forma da lei e

afixado no local de costume, às portas do Fortim, corren

do o prazo de 15 dias, para contestarem, querendo a con

tar da Intimação- da sentença que Justificar a posse, sob
pena dê serem tidos como verdadeiros os fatos alegados
pela autora. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do

Sul; aos oito dias do mês de março do ano de mil eove

centos e oitenta e três. - Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão,
o subscrevi'. -

HÀMILTON PUNIO ALVES
Juiz de Direito da 1.· Vara. ,

PedrQ Lopes, a' ora' pr sid nté d·e

promete·apolo Irrestrito à liga
O ex-diretor técnico da Federação Catarinense de

Futebol, Pedro José de Oliveira Lopes, sexta-feira última,
um dia antes de ser eleito presidente da entidade, vencen
do por uma esmagadora maioria de 30 votos contra '1 da
do a Harry Egon Krieger, durante à assembléla acontecida
dia 19, em Jolnvllle, esteve em Jaraguá do Sul, quando na

Associação Atlética Banco do, Brasil, na presença de dire
tores da Liga Jaraguaense de Futebol e de clubes filiados,
prometeu apoio irrestrito à Liga, segundo o presidente Val
dir Stricker, que se mostra esperançoso de que, de fato,
as promessas venham a ser cumpridas.

, I
Dentre as boas novas anunctadas, afora a doação

de um troféu (já em poder da Liga) para o campeonato
da 3. a Dlvlsão (leia-se varzeano), está a imediata libera
ção de Cr$ 150 mil da Federação para a LJF, que. serão

utilizados, dentre outros, para compra de material de ex

pediente e locomoção de árbitros e bandeiras para os lo
cais de jogos, além do que, Pedrp Lopes prometeu a vin
da de um técnico,

.

para organizar internamente a entidade
mater do futebol [araquaense, possivelmente durante três
dlas: ou mesmo uma semana e, também, anunciou II chega
da de um bolsista do MEC, professor estagiário de edu
cação física, que dará assistência aos clubes filiados no

. preparo �e seus atletas, prtnclpalmente os juvenIs.

Outra noticia importante, recebida com entusiasmo

pelos' dirigentes da Liga Jaraguaense de Futebol, diz res

peito a liberação de recursos por parte do MEC, através
de convênio MEC/SCET/FCF, para construção da sede

própria da entidade, que, para tanto, terá que adquirir um

terreno, terreno este que será pleiteado junto ao prefeito
municipal. Segu'fJo �ricker, transmitindo lnferrnações de
Pedro Lopes, há condições também dos clubes obterem
esses recursos para obras' em suas sedes e estádles pa
ra reformas, por exemplo.

Com -respeito aos campeonatos, o da 1. a Divisão
deverá começar no dia 8 de maio e até ontem, os clubes
tiveram que confirmar participação. O campeão da Prl

me'irona adqulrlrá o direito de disputar, o Campeonato Es
tadual Amado!', conforme promessa do novo presIdente da
Federação Catarinense de Futebol, que substituiu a José
Elias Giuliari no comando dos destinos do futebol catarl
nense, após treze anos de mandato.

O campeonato da 2. a Dlvlsão, ou Segundona, CO"

meça logo em seguida e, após, o Campeonato da Integral
ção, também denominado de 3. a Divisão, que reunirá agre-

miações ínterloranas e varzeanas, de Jaraguá do Sul.
�

Contrariamente ao que'
vinha acontecendo nos úl
timos anos, neste 1983, a'
decisão do Campeonato
Sesiano de Futebol de
Campo, iniciado sábado,
acontecerá no Estádio
"João Marcatto", do Grê
mio Esportivo Juventus.:
haja vista que-atnda são
latentes as rusgas entre o

Sesi e O' Baependi, desde
a época da realização da
I Olimpíada Sesiana Jara
quaense-O L I S E J A, ,em
meados do ano passado.
A abertura foi no dia 19,

em Guaramirim, Estádio
Municipal "J'o.ã o' Buts"
chardt", quando a Weg go
leou a Marcatto por' 4 a Q
e a Têxtil- Cyrus perdeu
parra a Energe por 1 .a O.
No dia 20, no Estádio
"João Marcatto", Dalmar
1x3 Menegotti e Metalúr
gica Lombardi 5xO Estofa
dos Mannes. As demais
partidas do, Campeonato
serão as' seguintes: dia
26/marÇo - Guaramirim,
14h, IEnerge x Dalmar e

às 16h, Weg X Lombardi;
dia 2'1./marÇO - no Juverr
tus,. 8h3O-Marcatto x Mari-

e Dedslo do (ampeonato Seslano de Futebol
será no "Joio Mar(atto"

No final da semana pas
sada, no Autódromo de
Rio Represo, em São Ben
to do Sul, a Federação de
Automoblllsmo do Estado
de Santa Catarina (Fauescl
e o São Bento Motor Clu
be. supervisionaram e rea

lizaram a primeira etapa
do Campeonato Estadual
de Velocidade da Divisão�
LMais de oito mil pessoas
compareceram àquele au

tódromo, durante as pro
vas; onde mais de 80 ptlo
tos participaram, oriundos
de Blumenau, Tlmbó, Ita
jar, Balneárlo Camboriú,
Florianópolis, São José
dos Pinhais, Joinville, Ja-
,raguá do Sul, 'Rio Negri
nho, São Bento do Sul,
Mafra, Santa Cecília, Rio
Negro, Curitiba, entre ou-

tras.
'

Jaraguá do Sul, através.
da Equipe 'Kohlbach dá
Automobilismo, participou
com o Dodqe n.? 201, pilo
tado por Sávio Murillo de
Azevedo, que na categoria
Força Livre ficou em 2.°

.

lugar, lia contagem geral.
O 1.° foi de Mário Soares,
de São José dos Pinhais e

00 3.° de !Roberto Pruner,
de Itajaí, ambos com carro

Opala. P,. éscuderla jara
guaens� teve excelente
desempenho o carro de Sá-

vio estava perfeito e, de
vido a sua "performance",
,as demais escuderias a

presentaram protesto à
Fauesc, suspeitando que o

Dodge pllotado pelo Sávio
Murillo tem o bloco do
motor que não seja nacio
nal.
Diante do impasse, O'

carro foi lacrado para que
se

I

esclareça o motivo do
protesto. Caso verdadeiro ..

Sávio poderá ser suspen
so até por dois anos' de
competições dessa natu
reza. De momento, aguar
da-se pronunciamento ofi
ciai da Federação.

!KART
.No dia 10 de abril vin

douro, o' piloto Rodolfo'
"Rojinha" Jahn Neto, par
ticipará, em Porto Alegre,
no Tarumã, da prova kar
tística "Três, Horas de
Porto Alegre", que reuni
rá os melhores pilotos do
País. A participação de
"Rojinha" prende-se mais
visando o Campeonato
Brasileiro de Kárt, dias 09
e 10 de julho, em Fortale
za-Ceará. A Kohlbach Kart
vai tomar parte no Cam
peonato Estadual e a sua

prlmelra intervenção será
no dia 23 de abril, na ti

dade de Chapecó.

Largada do II Te»rnelo da Integra�lo será
na noite deste sábado

Com doze equipes e

duas partidas na noite des
te sábado, começa em Rio
da Luz I, no Estádio Eurico
Duwe, o II Torneio da Inte
gração; promovido e coor

denado pelo �rêniio Es
portivo Cruz de Malta. As
participantes foram- dtvl
didas em duas divisões,
estando na primeira dlvl:
são, Chave "A", Botafogo,
XV de Novembro e Flurnl'
nense e,' na Chave "B",
·Guarani,. Cruz' de Malta e

Grêmio G'aribaldi; na se-

gunda divisão, Chave "A",
Malwice, Vitória e Rio
Cerro e, na Chave "8",
Ponte Preta, Floresta e

Aspirante Cruz de Malta.
No domingo último, no

Estádio do XV de Novem
bro, na Tlfa da Mosca, foi
realizado uma espécie de
torneio lníclo, entre as e

quipes participantes .do
Torneio da Integração, cu
jos 'resultados são· estes:.
Malwice 1 x1 XV de No
vembro, Ponte Preta 2x1
Botafogo, Vitória 4x2 Aspi
rantes Cruz de Malta, Gua
rani Ox3 Floresta, Fluml
nense 3xO Rio Cerro e

Cruz de Malta 6xO Grêmio
Garibaldi.
TABELA DE JOG'OS

Comercial Floriani

Um total de seis roda
das serão realizadas nesta
fase de classlfícaçâo que
inicia às 19' horas de ho
je, no Estádio Eurico Du
we, local . onde todas as

partidas serão realizadas.
As datas e jogos serão
estas: 26/março - Mal'
wice x Vttór.a. e Fluminen
se x XV de Novembro;
02/abril ..... Ponte Preta x

Floresta e Guarani x Cruz
de Malta; 09/abril - Rio
Cerro x Malwice e Flumi
nense x Botafogo; .161abril
- Aspirantes'Cruz de Mal
ta x Ponte Preta e Grêmio
Garibaldi x Guarani; 231
abril - Vitória x Rio Cer
ro e XV de Novembro x

Botafogo e, dia 30/abril
Floresta x Aspirantes Cruz
de Malta e Cruz de Malta
x Grêmio Garibaldi.
'oe cada chave, classifi

ca-se uma 'equipe, que dis
putará a final do Torneio.
OÁSIS GOLEADA
Jogando amistosamente'

sábado à noite, em seu

Estádio, diante da Asso
ciação Atlética Oásis, de
Ilhota, o Cruz de Malta in

Hlnqlurlhe 'duas contun
dentes derrotas: os titula
res venceram por 4 a 2 e

0$ aspirantes por 5 a 1.

sol e às 1 Oh30�Malwee x
Cyrus; 09:/abril - Guara
mirim, Lombardi x Marlsol
e Mannes x Weg; 10/abril
- AO Juventus, Malwee x

Dalmar e Menegotti x

Energe; 161abrll - Guara
mirim, Mannes x Marisol
,e Cyrus x Dalmar; 17/
,abril - no Juventus, Lom
bardi x Marcatto e Mene:
gotti x Malwee; 21/abrll
João Marcatto, Weg x Ma
risol e Malwee x Energe
e, na mesma data, em Gua
ramirim, Cyrus x Mene
,gotti e Mannes x Marcatto.

Dia 24 de abril, no Está
dio "João Marcatto", pe
las finais, jogarão Cam
peão da Chave "A" (for
mada pela Lombardi, Mar
catto, Mannes, Weg .e Ma
rlsoll' x Vice-Campeão
Chave "B" (formada pela
Dalrnar, Enerqe, Mene
gotti, Cyrus e Malweel e

na outra partida, Campeão
Chave "8"· x Vice da Cha
ve "A",

Dia 1.° de maio será a

decisão ,às 8h30 em dis
puta do terceiro lugar e

às 10h30, em disputa do
título da temporada.

Revenda e assistência técnica SHARP -

DISMAC - OLlVETTI e relógios ROO BEL. Com
pra e venda de máquinas usadas. Oficina de má
quinas de escritório e acessórios em geral.
Rua Venân.cio da Silva Porto,331 - Fone' 72-1492

Jaraguá do Sul-SC.

Aproveite'as sensacionais
ofertas da

GRANDE VENDA

'COOPERAÇAo
e ganhe munos cupons

para concorrer a
5 MONZA e

. 5 TVs a cores Phlllps

f .

,

A colocação dos atletas
jaraguaenses foi esta: Her
cílio Herculano André, 41.0
lugar no geral e 8.° na ca

tegoria até 20 anos; José
Abílio André, 51.° lugar e

10.0 na categoria até 20
anos; Jaime Deilagiustina,
92.° lugar no geral; Antô
nio S.M. Fortes, 64.° lugar
no geral e 15.0 até 20 anos

e, Rogério !Kuhn, 123.° lu

gar, no geral. Já Cornélia
Holzinger foi ,a 13.a colo
cada no geral; Raquel do
Nascimento a 17.a e a 6.a
na categoria até 15 anos;
Rosiméri do Nascimento
ficou em 22. luga.r'; Valé
ria Vieira da Rosa, a 29.8
.colocada no geral e a 10.8
até 15 anos e, Clarice
Kuhn, 11.0' lugar categoria
até 15 anos.

iarasúlense obtém
.

o 4°. e o 9°. lugar
n� (apitai

Com a partlclpação de
cinquenta equipes, reali
zou-se sábado último, em

Florianópolis, a 5.a Corri
da Rústica "Cidade de Flo
rianópolis" , que fez parte
das festividades .esportr
vas comemorativas ao ani
versário . da Capital, onde
Jaraguá do Sul, com dez,
atletas, brilhou, obtendo o

4.° lugar no nalpe femini
no e o 9.° lugar no naipe
masculino. A promoçâo foi
da TV Barriga-Verde, com
organização da SETURI
CME.

Ciclistas di We, -

partldparlo de pr.o'.

em Curitlbl neste
domingo

Os ciclistas Henri Pa
sold e Cláudio Kelbert, in
tegrantes da categoria no

vatos da Equipe Weg de
Ciclismo, 'participarão na

manhã deste domingo, em
Curitiba, da prova final

patrocinada pela Federa"
ção Paranaense de Ciclis-'
mo e Hermes Macedo. An
teriormente, Henri e' Cláu
dio haviam obtido, duran
te as eliminatórias, dentre
mais de cem ciclistas, a

classificação entre os 'dez
rnelhoses para a prova des
te domingo na capital pa: ,

,
'

ranaense.

A 'Equipe Weg, domingo
passado, no AtEfrro da
Baía Sul, participou da
Corrida Ciclística "Cidade
de Florianópol is", come"

morativa aos 257 anos de
fundação da capital cata

rinense. S í I v i o Roberto
Ewald, da Weg, na catego
ria principal, foi o 3.0 co

locado, na prova vencida
pelo _çampeoníssimo Hans

Fischer, ficando Afonso
Gentil Ramos em 2.0, am

bos da Besc. Na categoria
novatos, Cláudio Kelbert
foi o 6.° e Henri Pasold o

8.° colocado.

ENTREGA ·DE FAIXAS

A equipe de aspirantes
da Associação Recreativa

Weg, campeã da 2.a Divi
são da Liga -Jaraquaerrse
de Futebol-82, recebeu do

mingo as faixas, medalhas
e' troféu relativas a con:

,quista do campeonato.
Coube ao Estrella, de Ne
reu Rarnes, fazer a entre

ga para, em seguida, der
rotar a equipe da casa pe
IQ placar de 4 a 2.

A Arweg, no 'mês de
abril,. iniciará dois torneios
internos, de bocha e de
vollbcl masculino e femi
nino, segundo' informou O'

dlretor - executivo Valdir
Bruch. -
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Fuild.ado e� 10 de maio de' 1919,
CGCMF N.o 84.436.'591-10001.84
..,_,o'VictOR ac.,M�KEL

'

, '

, Jornalista pi'Of. DRT-se n.o 729 e Diretor de E",preea
omalfstlca DRT.;SO· n.o 20. MembI'Q efetIVo do Instituto Hfs
"rICo e Geográfico de Sànfa catarina.
.

.

.'
"

c;oIaItO........ "

"
.

FI6vJo José Brugnago. Ywnne Alice r SqhmOckel Gonçalves,
JaIme B..... Prof, Paulo MorettJ,. Silveira Jtlnlor. Rudolf
Hlrschfeld. Jos6 castilho Pinto. Dr. . José �Iberto Barbosa.

RecIaçIo; AdmJnI..-o e PübI'c1":
Rua Cei.� Gomea ... OlIVeIra ...0 ..

Celxa PNtaI 18 ...... Fane 72JIOI1
, •.250 - JariIg1i6 do Sul .: Se.

'., ,. CongIoelolo. I� e,Clrculaçlo:
SOcIedade Gráflce Avenida Ltda•• Jaraguê do Sul - se.
Assinatura anQal,: Jaraguê do Sul e regllio • erS 3.000,00
Outras cidades ••••••••• :•••..••••••••• crS 3.500,00

! Ndmero atrasado ••••"................. crS 70,00
Exemplar a"",lso ••••••••••••.•• � • • • • • •• erS 60,00

.:.te JOhI nlio .. reaponaablllza por. artigos •••,nados e nem

devolve origInai.. .

.

O "Correio cio Povo" 6 associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

Viaçao ' Canannho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURS6ES.
A "Canarinho" preocupa-se com a sua lo

comoção, colocando à disposição modemfsslmos
o'nlbus, com pessoal especializado, possibilitando
uma viagem tranqQlla, rápida e segura.

Programe bemlPrograme CANARINHO -

o transporte carinhoso.
'JARAGUA DO SUL • - SANTA CATARINA

I Relojoana 'Aveniila
ETERNIZE OS BONS MOMENTOS

Presenteie 'com J61as e as mais finas su

gestões da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e

Getúlio Vargas. ' .: r�

Funilaria 'Jaraguá da.
Calhas para tddas a. finalidade.. Fa98-nos

"ma visita. Estamo. em condlçaes de atend�los
eficientemente. .

Rua Felipe Schmldt, 279 - Fone 72-0448 -
Jaraguá do Sul-8C.

'

,

Corcel'" HobbY'Álcool - Prata' 1981
Corcel" l - Atnarelo t••••••• :::: 1981
Bellna " lOO - Marrom 1 El80
�elin� " L - Bege 1980

ao[.ce " ST - Bege 1979

Ce ma " ST - Bege 1978

v:c��� LOO
B; Bege 1977

VW 130
nco 1981

VW 1
O - Bege 1980

, 300 L - Azul 1979VW 1500 - Bege................ 1975
• VWp 1500 - Verde' v • • 1972

. assat TS - Bege Met 1980Passat SURF - Amarel� 1"79Passat TS - Be
. . . . . . . . . . '"

Flat 147 L Álco�e...:: M��r��':::::: ����Chevette SL - Branco
'

,

Çhevette SL - Se e �
. . . .. . . . .. 1979

, F-7$ PIc-uP
g.............. 1977

0-14 _
'

- ,Verde '............ 1977

F-1ooÁ,!:rt: (:)................. 1971

F-100 Álcool _ :e 1981

D-4oo, Dodgé _ Vege .. ,.......... 1981

F-4000 l
rmelho 1976

- aranJa. 197F-10oo _ Be
. • • . . . . . . . . . . . . . 8

F�100 Álcool � ;;'�i""""""" 1980

F-4000_ Az "
c/Bege .....• 1980

Opala ComJo";'·':":'·.v���·M�t.·:::: �'���
/

, .

=08 USADOS REVISADOS
. �"A DE 3.000 KM

Venha tomar
,

"JQn cafezinho conosco
,

" � comprGIIll880
�Y. -..::i' :-1m_ 72-1995

. ,
"

. .eocIoro da Fon8� 158
i;

, J

Sario'da Itapocu

••• ' MA 38 ANOS
. j

.
" 'O Interventor Federal em Santa Catarina,

,

dr. Nereu Ramos, então noRio de Janeiro, recebia
tel�gÍ'ama dos representantes dos Sindicatos de
Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecela·
gem 'e dos Panificadores e Confeiteiros de Join
ville, dando a sua Int�gral solidariedade no "atual
momento político".
. .'

.......-- Prisioheiros de' guerra .acabavam de con-
tribuir com a importância de 3.800 dólares para a

Oruz Vermelha Norteemértcana, Acrescentavam as
informaç9,es que tal fáto era verificado em virtude
de, ter um ptisioneiro alemão manifestado desejo
de fazer donativo à Cruz Vermelha, o que deu mar

gem a que outros prisioneiros o imitassem nesse

gesto.

IlgDlas considerações s�bre tóxi�s
3\:Parte - Dr. HumbertóiPradi

, Além das drogas mencionadas, nas

quais nos detivemos com explicações
mals detalhadas, por serem as mais di
fundidas, constam, ainda, do ãrsenal do
toxicômano, as seguintes, entre outras:
marijuana, mescalina, psilocibina ou

pslloclna, 'narcótlcos de síntese, solven.
tes voláteis. A equipe técnica do Index
Terapêutico Moderno IITM), coletando
dados dos relatórios da comissão de'
peritos da OMS (O�ganização Mundial
de Saúde), elaborou um "Guia das dro
gas que ag�m sobre o sistema nervo-

50", que, re_sumidàmente, transcreve
mos: Estimulantes do Sistema Ner
VOSO CENTRAL: Anfetamlnas, deriva
dos' da plperldlaa, derivados do ácido
benzóico. DEPRESSORES DO SISTEMA
NERVOSO CENTRAL (N.ÃO NARCóTI
COS): barbitúricos, monoureídas, cloral
e derivados,' álcoois acetilênicos terciá
rios, ésteres dq ácido carbâmico e .gli
cõls, derivados da plpertdlnedlona, ben
zodiazepínicos, ésteres do ácido carbã
mico e dos álcoois monoldruxllados,
DEPRESSORES DO SISTEMA NERVO
SO CENTRAL (NARCóTICOS)': opiá,
ceos slntétlcos e semi-Sintéticos, gru-'
po da petldlna, grupo da metadona. ALU_
CINóGB:NOS: derivados do indol, deri
vados d,a fenialanina, .tetraldro-carbl
nóls, anti-colinérgicos. Este guia, que
menciona os "slntornas de Intoxlcações,
a tolerância, a dependência psíquica, a

dependncia física, as ações farmacoló
gicas, os maiores perigos do abuso e o

tratamento, foi publicado na edição de
fevereiro de 1972 da revista "O Médico
Moderno". ,

.

Na segunda parte destas nossas "con
slderações sobre tóxicos" transcreve
mos o artigo 1.° da LeI' 6.368/76 (Lei de
Tóxicos), no qual está expressamente
estatuído que é DEVER de \todos cola
borar na prevenção e repressão ao trá
fico ilícito e uso indevido de drogas.
Desse modo, o artigo inicial mantém a
filosofia de que é indi_spensável a cola-

. boração e o esforço conjunto num cam

po de luta que hoje compreende toda
a humanidade. O artigo 5.° da menciona
da lei estabelece que' "nos programas
dos cursos de formação de professores
serão incluídos ensinamentos referen
t�'s a substâncias entorpecentes oU que
dterminem dependência física ou psí
quica, a fim de que possam ser trans:
mitidos com observância dos seus, prin
cípios científicos". O Governo organi'
zou, nos anos de 1971-1972, um Proqra
m aêducaclonal Sobre Drogas, cujas di
retrizes básicas, constantes do Guia do

! Expositor elaborado pelo Mec, abaixo
transcritas, mostram quais foram os

pontos fundamentais tomados em con-

sideração:
'

"a) Drogas são um simbolo de conflito
social entre gerações. Assim, o escla
recimento sobre drogas deve ser de jO
vens (estudantes das 3 primeiras séries
de cursos universitários: idade média

I
de 18 a 20 anos) diretamente a jovem
(estudantes de 1.° e 2.° graus, idade
média de 14 318 anos).

.

"bl Nada de conselhos, apelos emocto

nais ou sentimentais. Apenas esclareci
mentos, tal como em verdadeira aula

de biologia.
"c), O programa não deve abordar o

problema da droga sob. o aspecto mo

ral, político ou religioso. Isto fatalmente
daria ao jovem a impressão de que �.

través de drogas estariam procurando
doutriná-lo moral, 'política ou religiosa
mente..Apenas o aspecto científico de-
ve ser ressaltado.
.id) Ter sempre em mente que � a_doias·
cente pode e deve fazer sua opçao; a ele
devemos dar os elemntos para que pos
sa exercer este seu direito. Isto será
feito através de aulas, conforme foi di
to em b e c.'
"e) A verdade sobre as drogas, e so

mente a verdade, deve ser dita na cam

panha de esclarecimento. O apelo emor
clonal, o exagero sobre as ações das'
drogas, podem levar a campanha ao des-
crédito.'

.

"f) O programa deverá ser feito sem
alarde, ao longo do tempo, com aulas a

Iserem proferidas nos ginásios e colé
gios, . como se, fossem slmplesmente
uma aula extra de ciências".

Na verdade, o que se realça na nova

lei é, primordialmente, a preocupação
de qUe sejam transmitidos conhecimen
tos com observância de princípios cien
tíficos, lmpedlndose, pois, qualquer ti
po de palestra capaz' de chamar a aten

ção pela simples alusão ao tema. Como
matéria currlcular, o aprendizado pro
gressivo sobre os efeitos medicinais e

deletérios dos tóxicos' há de permitir a

possibilidade de uma estruturação psi
cológica que propicie à criança condi
ções de discernimento sobre' a poten
cialidade das drogas e, assim, capaci
tá-Ia a defender-se das investidas dos
traficantes ..
Por consequlnte, a idéia hodierna

mente predominante é a de que o cami
nho a seguir está na formação da ca

pacldade do jovem de discernir acerca
do problema, facultando-lhe o conheci
mento honesto de todas as suas face
tas, POiS,' uma vez estruturada a persc
nalldade, a opção farse-á, naturalmente,
pela rejeição do tóxico. ,

. I"
O Capítulo" da Lei de Tóxicos (6368/

76) cuida "do tratamento e da recupera
ção" dos dependentes, sendo, portanto,
o complemento lógico do primeiro ca

pítulo que visa a prevenção, de que, em
resumo, já nos ocupamos linhas atrás.
Prevenção e tratamento se situam em

dois extremos. A prevenção atua antes
que o vício se instale em alguém; o tta·
tarnento, depois.
Assim, quando a prevenção não con

. seguir êxito, não afastando a infeliz ví·
.
tima do caminho da dependência, então
só se oferece uma via, árdua e laborlo"
sa, para ser posta em execução: o trata
mento e a recuperação.

Qt NOVO CHEVETTE.
A! grande atração. desta temporada

Em m e I d,o e rle r Comércio de Yeícu�os'i lida.
Fones: 72·0060. 72-G969, 72-0655

OFERE.CIMENTO:

f Parque' Residencial

\

--- o Bel. Arquimedes Dantas, Delegado Auxi
liar de Polícia do Município de Jaraguá do Sul, de
acordo com o art. 61, do Código Nacional de Tran
sito, baixava Portaria para fixar a tabela do preço
máximo a ser cobrado pelo transporte de passagei
ros em veículos de aluguel: Corrida dentro do pe
rlmetro.urbano, c/espera de 10 minutos, Cr$ 7,00;
Idem até o sub-urbano c/ espera de 10 minutos,
Cr$ 10,00; Viagens para fóra do perímetro, por
Km. e espera de 10 minutos - à gasolina, Cr$
1,80 e movo à gasogênio, Cr$ 1,50. Carros de Mola:
Corrida dentro dos perímetros urbano, c/ espera
de 15 minutos, até t Km. do lugar de embarque,
Cr$ 5,00; Idem, de mais de 1 Km. e espera de 15
minutos, Cr$ 7,00 Viagens para fora dos. períme
tros, por Km. e espera de 30 minutos, Cr$/1 ;00.

ACAPULC'O t

Imobiliá�ios
l td 8•

.•. HÁ 30 ANOS,'
J

-�- Pela Lei n.o 3, era concedido à João Wiest
isenção dos impostos de lndustrlas e Profissões e

Licença. para a fábrica de canos silenciosos para
automõvels que possula no múnicípio, pelo prazo
de 5 anos, à contar de 1953.

Registrava-se 'lamentável desastre ferro
viário na Serra, logo após a estação de Rio Natal�
Um trem especial de carga com 10 vagões de trigo
em grão descarrilou indo cair 1118 grota. No desas
tre perdia a vida o ferroviário Francisco de B<>clt:1
que deixou viúva e 8 filhos menores, ficando fe
ridos os guarda freios Alípio Plaz, Francisco Mo
reto, Olívio Henriqúe, Carmelindo de Oliveira e Jo-
sé Bergamini.

'

--- No dia 30 de março de 1953 falecia Leo
poldo Mahnke, comerciante estabelecido na praça,
Gerda e Ingeruth. Desaparecia com 65 anoa' de
idade e era figura obrigatória nos campos esporti
vos da cidade, especialmente o Clube Atlético Bae,

pendí.

A EMPREENDIMENTOS IMOBILlARIOS MARCATTO LTDA, possue vários

planos de financiamento para você adquirir o seu' lote do Parque Reslden·
cial Acapulco na bela Piçarras, e a 700 metros da praia.

,

\

"'al. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136 -:- Jaraguá do Sul

Empreendimentos
Marcatto

--- O Gov. lrlneu Bornhausen visitava o Muni
C�pIO de Guaramirim, acompanhado do Deputado
Bulcão Viana, Presidente em Exercício da Assem
bléia Legislativa,- do Deputado Francisco Mascare
nhas e do dr. Paulo Konder Bornhausen. Ao ban-

,( .

quete compareciam o dr. Marcondes de Mattos,.
Juiz de Direito da Comarca, Pe. Mathias Stein,
Pref. Artur Müller, Odilon Viléla Veiga, Preso da
Câmara de Guaramirim, o Coletor Estadual e Co
letor Federal, o dr. Tupy Barreto, o dr. Luiz de Sou
za, que falou em nome da população e o sr. João
Romário Moreira, como representante do Pref. de
Guaramirim.

.

HÁ 20 ANOS

--- O Diretor do "Correio do, Povo - Eugênio
Victor Scl:tmokel, recebia o seguinte telegrama:
"Através colunas brilhante Correio do Povo envio
minha caiorosa saudação' nObre povo Jaraguá do
Sul e Municípios vizinhos momento assumo man

dato deputado Estadual. asso Dep. Mário Tavares
dI:! Cunha Mello".'

,

___

o

Não é de hoje que a Previdencia Social
anda às voltas' com problemas. O ministro do Tra
balho estava disposto a renunciar, caso o governo

Inão lhe desse completa cobe�tura na sua devassa

���: IAPs, examina_ndo os devedo�es com todo ri-
,

HÁ 10 ANOS'
j

,

A municipalidade enviava a sua participa-
ção na aquisição de 500 exemplares da obra O
PRIMEIRO LIVRO DO JARAGUA, de autoría de
Frei Aurélio Stulzer. Empresas jaraguaenses, clu·'
bes_ de serviço e particulares subscreViam Os res
tantes 50%. ,

.

'.
Visitava Jaraguá do Sul o Irmão Superior

Geral dos Irmãos Maristas, BasíliÓ Rueda, em mis
são por todos Os países do mundo à pregação de
retirQs espirituais e à ministração de cursos de,
renovação da Vida Religiosa em conotação à vida
social, econômica e educacional, - "Consciência
nova para umà' época ,nova". Finai,izarido: "Esta-

.

mos vivendo fatos históricos que exigem Fé, Luci-
dez e Decisão".

.

fnOO�tria� �ennina� Jara�uá �.�,
•

(OMPAl- Concentrados para AII.entos
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