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JARAGUÁ DO SUL CIDADE SíMBOLO 'DA FAMrLlA JOURDAN.

Hospital São"José
acumula déficit

Se o Hospital e Maternidade São José, de Jaraguá do

Sul, não receber auxílio financeiro, poderá feçhar-. O alerta

foi feito na Assembléia Legislativa, na semana passada, pe-'
Ia. deputado Roland, dizendo que o hospital, o, maior do

município, com 138 leitos, está deficitário ,e sem condi

ções de suportar os elevados prejuízos. Segundo _

infor

mou, nos meses de setembro e outubro o Hospital S. José
sofreu prejuízos de cerca de e-s 3 milhões; somente com

o atendimento dos beneficiários do Funrural. isso porque
o Fundo destina somente Cr$ 1 milhão e 440 mil e -os

astos mensais chegam próximo dos Cr$ 3 milhões. Afora
ISSO - disse - o INPS tem glosado muitas contas do no

socõmlo porque, muitas vezes, o prazo de internamento
fixado pela Previdência é ultrapassado.

Proucrado pelo "rnals antigo", a diretora do Hospital
S. José, Irmã Letícia, confirmou a informação e mostrou

,se apreensiva pelo rumo que o déficit está tomando, o

que poderá' obrigar a tomar medidas drásticas, mesmo a

contragosto, quais sejam, diminuir ainda mais o número
de leitos, que de 138 existem atualmente apenas 89 ativa
dos. Com a redução, fatalmente o número de funCioná
rios, hoje em número de 112 (e que j á foi hem superior),
será reduzido, aumentando ainda mais o desemprego no

, município "e isso nos preocupa muito", afirma a Irmã
Letícia. /,

,

A diretora do ,JSão José" garantiu, no entanto, que
a Congregação das Irmãs da Divina Providência, mantene
dora do hospital, não irá desativá-lo nunca, "0 que seria
um ato inconsequente e inconcebível, mesmo diante da
realidade econômica que estamos vivendo". Ela acrescen
tou que o novo sistema de pagamento das contas hosplta
ares do lnamps, em vigor desde setembro, o AIH, ainda,
e uma incógnita - "estamos trabalhando no escuro" -
e confessa-se favorável que os hospitais devam se manter
com receita própria.

.

E ao declarar que alguma solução não apenas palia
tiva deve ser logo encontrada para amenizar essa asfixian
te situação, 'que não é exclusive do seu nosocômio, a Ir
mã Letícia confirmou a sua participação nos dlas 16, 17 ê
1,8 de novembro, em Florianópolis, na Convenção Estadual
dos Hospitais, que terá lugar' no Provinciedo das Irmãs
da Divina Providência..

'

,

'

Epítácio. Pessoa
receberá asfalto

.' o Chefe do Executivo Municipal de Jarãguá do Sul,
disse esta semana à imprensa, dos estudos que estão sen

eI.o realizados, para viabilizar o asfaltamento da Rua Pre
sid, Epitácio Pessoa, do término do calçamento até o via
duto: A base está pronta e no orçamento elaborado per
IJm? empresa, para a execução da obra, o ,custo global e

reajustável é de Cr$ 109 milhões de cruzeiros, para exe

�IJÇão em 30 dias úteis, considerado um, tanto quanto e

evado. Diante desta realidade, a municipalidade estuda a

execução por'meios próprios, pois assim o custo dimlnul-:
tá sensivelmente.
.,

O prefeito Durval Vasel esteve sequnda-felra em Ita

�al, onde recebeu do Ministério dos Transportes, a segun

C� �?rcela. d: um total d.e e-s 1.1,7 m!lh�es,. no valor de

..

$ 2,5 mllhoes. O prefeito considera Irrtsöria esta quan-
tIa, diante dos prejuízos, q'Ue as chuvas e inundações cau

"�am no munlcfpio.

Este é, o anteprojeto da Ca sa da Cultura e Teatro de Jaraguá
do Sul, que mostramos com exclusividade. Em primeiro plano, nesta fo

tcmonteqem, a obra vista de frente e abaixo, uma visão geral' do ante

projeto em sí. Leia detalhes ha pági na 14.

Jaraguá ganha
subseçãodaOAB

Lazer, nos
bairros em 84

O mandatário-mor de Jaraguá do Sul,
que encontra-se desde ontem em Tuba·
rão, juntamente com ,os 'secretários Ivo

Konell, Ba'lduíno Raulino e o chefe de ga-
.

ginete, Olavo Marquarc(t, participando de
um encontro de prefeitos nas áreas de co

municação, saúde, eduéação, cultura e a

gricultura, revelou sua intenção de levar
lazer áos bairros, no pr6ximo ano, -atra
vés do' desenvolvimento de atividades va

,riadas, objetivando entreter as comunida
des da periferia. Cada domingo essas ati
vidades serão levadas para bairros dife
rentes.

O Conselho da Subseção' da Ordem
dos Advogados do Brasil, de Santa Cata
rina, aprovou por unanimidade, esta se-

-

,

mana, a criação de uma Subseção em Ja

raguá do Sul; apés demarches que dura
ram varres meses, desde os encontros'

preliminares da classe até a solicitação
forma] da Associação Jaraguaense de Ad
vogados, que reúne profissionais que mi
litam na região do Vale do ItapocU.

A informação é do Dr.' Humberto
Pradi, presidente da Associação, que en

'cabeçou o movimento e é o presidente
indicado para gerir os destinos da nova

subseção da OAB/Se. Esta subseção, se

gundo Pradi, será instal'ada ainda este a.

no, quando a Jaraguá do Sul convergirão
as mais expressivas figuras do judiciário
eatarlnense.

Observou Vasel, que desde o início
da semana está funcionando a simplifica
ção e racional'ização dos serviços ligados

,

à _'rias 'divisões, no que concerne a re

querimentos, que foram red'uzidos de 20

para 4 formulários, prêenc�i.d9.s na pró
pria, Prefeitura. Por outro I.do, o horto,
,florestal foi ativado" , no Agropecuário,
sendo responsável o �r. AI�êrto Oechsler.

LEIA, NAS PÁGINAS 6 e 7, DOCUMENTÁ
RIO SOBRE OS 500 ANOS DE LUTERO
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Situação e perspectivas da agri
cultura mostrada à edilidade

A Equipe Local da Acaresc, através dos edensionistas

Laurindo Goedert, Dejair Pereira, Domingos Sávio Eber

hardt e Arlene Terezinha Boos, realizou dia 27, na Câmara

de Vereadores, uma exposição da situação e perspectivas,
bem como o trabalho realizado no setor agropecuário, em
Jaraguá dó Sul. Segundo a exposição da Acaresc, dos 55.700

. hectares (557:000 km2), que é a' área total do município,
somente 30%, ou 16.840 hectares são cultivados, ou o SOO:

lo é utilizado para pastagens e cultivo de arroz, milho,
banana, mandioca, cana � outros de menor expressão.

Desses 30% de área explorada, 12% destina-se às

pastagens t 6.680ha) segundo estimativas, 5.3% cult.ivo de

arroz (3.000ha), 4.4 '% de milhe (1.500 ha), 1.8% de ba
nana (1.000 ha ), 1 ,4% com mandioca (800ha), 0.6% de
cana (360ha) e outros 4.5% (3.500ha) com fumo, horta

liças, batata doce, feijão, etc.

GADO LEITEIRO
Cerca de dois mil criadores manejam catórze mil ca

beças de gado leiteiro no município. A produtividade mé
dia é de 1.300 litros/vaca/imo e a produção do munlefple
é de 9.100.000 litros/ano�. Essa produção colcca Jaraguá
do Sul, à nível de Santa Catarina, a ter uma participação
de 7% do total do Estado, que a Acaresc pretende elevar
nos próximos dois anos, ou seja, aumento da produtivi
dade para 1.800 litros/vaca/ano, aumentando a produção
em 400 mil litros/ano, éonsequentemente.

Esse aumento pretende-se 'com a intensificação do tra

balho da Acaresc, elevando o número de propriedades as

sistidas pelo Projeto Gado Leiteiro, com a utilização de
técnicas que têm dobrado a produção, onde atua. Outra

revelação importante da Acaresc, é quanto ao consume do
.

leite, Em Jaraguá do' Sul, a média é de 60 litros/habitan
te/ano, muito aquém da preconizada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), que é de 180 litros/habitant&i/
ano. Diariamente são colocados no município, 7 mil litros
de leite, fora os derivados, pela Gumz Irmãos e pelos pró
prios produtores.
BANANICULTURA

Outra atividade de grande potencial, a bananicultura.
ocupa área de plantio 'de 1.000 hectares, executada por
cerca de 300 produtores. O -rendimento atual, em média,'
é de 15 toneladas/ha, no entanto, as lavouras tecnificadas
atingem a uma produção, por hectare, de 30 toneladas. A
meta da Acaresc é aumentar a produtividade média para
22 ton/hectare, para chegar a uma produção anual de
3.031 toneladas, que se somarão as 15.000 ton,

.

colhidas
atualmente.

.

MILHO
O milho é bastante cultivado em Jaraguá do Sul', mas

a 'baixa produtividade faz com que não seja auto-suficien
te para abastecer o consumo interno. Hoje a área planta
da é de 2.500 hectares e a produtividade está .em 2.400
kg/hectare, quando poderia atingir até 5.000 kg/hectare, .

caso 'fossem utilizadas as técnicas recomendadas pela pes
quisa. Para a próxima safra deverá haver melhpra na pro
dutividade, haja vista que a Cidasc, junto com a Acaresc,
distribuiu aos agricultores, uma quantidade razoável de
sementes, de cultivares próprias para a região.
RIZICULTURA

Aproximadamente 600 produtores exploram essa ati
vidade. O arroz é plantado em Jaraguá do Sul em cerca

de 3.000 hectares, cuja produtividade média está em 3.600
kg/hectare (cada hectare tem 4 morgos, ou 10 mil m2) e

a produção. anual do município chega a 10.800 toneladas.
A Acaresc tem como meta para os próximos dois anos au

mentar a produtividade para 4.500 kg/ha, elevando a
.

produção em mais 540 toneladas por ano.,
OLERICULTURA

Seiscentas toneladas. Esta é a produção estimada de

.
produtos olerícolas cultivados para comercialização e con

sumo próprio no município. Estima-se que a área eultiva
da seja de 30 hectares, explorada por 40 agricultores. A
m!!ta preconizada pela Acaresc, para o �róximo biênio, é

aumentar a produção para 1.800 toneladas, com trabalho
voltado também para reflorestamento, feira livre e horta

industrial.

Jornais do
. interior Carroçarias

ARGI Ltda.
CONVIDA

A CONHECER SEU ÚLTIMo LA,NÇAMENTO
A CARROÇARIA ABERTA DE ALUMfNIO·

EXf>osição na rua Enrico Fermi, n.O 113, em
Jaraguâ Esquerdo.

r

,

reunem-se

em Camboriú
A cidade de Baln. Carnbo

riú sediará a partir do pró
ximo sábado, simultanea
mente, o IV Congresso Bra
sileiro dos Jornais do lnte-'
rior e o I Congresso dos
Jornais do Interior de SC;
conclaves estes que reuni-:
rão centenas de dirigentes
de jornais de todo o País,
representantes e agências de
propaganda, Serão realiza
dós de 12 a 14 de nove�

bro, nas dependências do
Marambaia Cassino Hotel e

a Sessão Solene, no Cine.
Teatro Itália.

Promovidos pela -ABRA
.lORI - Associação Brasi
leira dos Jornais do Inte

rior, e pela ADJORI/SC -

Associação dos Jornais do
Interior de Santa Catarina
(da qual o "Correio do Po
vo" é. sécio-fundador e

nernbro tntegrante da dire
toria), os congressos estão
sendo organizados por co

missões técnicas das duas
entidades, com a coordena
ção geral e a supervisão dos
presidentes das essoclações,
Nivaldo Carrazone e José
Paschoal Baggio, respectiva
mente, com participação do
Bureau Catarinense de Con
aressos, órcão vinculado à
Secretaria de Cultura, Es

porte e Turismo, e pela
Camboriutur.

Tendo Gomo tema gerei;
"Jornal do I nterlor, sua For

ça, seu Futuro", o IV Con

gresso Brasileiro dos Jornais
do Interior realizado conco
mitantemente com o I Con-'

gresso da ADJORI/SC, terá

palestras de Interesse géral
para as empresas jornalísti
cas, ao mesmo tempo que
mostrará aos grandes anun

ciantes nacionais e às agên
cias de propaqanda, toda, a
potencialidade da imprensa
interiorana brasileira, cuja
força, é homericamente su-'

perior a de todos os gran
des jornais das capitals,

Capitão Idemicio deixa a DSM
Após ocupar o cargo de titular da 5a. Deleqacla do

Serviço Militar de Jaraguá do Sul por quase dois anos, ,o
Capitão Idemício da Silveira transferiu-se para a reserva

remunerada, gozando da merecida aposentadoria, cumpri
do o período de trinta anos de trabalho à serviço do Exér
cito Nacional. A sua despedida deu-se no dia 27, quando
o prefeito Durval Vasel, juntamente com o secretari.ado e

. imprensa, prestou homenagem, reconhecendo o grande
. trabalho executado pelo Cap. Idemício à testa da DSM, que
tem onze municípios sob sua jurisdição, dentre eles Join- .

ville, sede do 62." Batalhão de Infantaria.

Q prefeito entregou uma 'Iembrança ao homenageado
que agradeceu as menifestações de carinho e apreço, mani
festando sua satisfação em ter trabalhado aqui, durante

quase deis anos, onde destacou o apolo recebido. O Ca

pitão Idemício, que foi promovido a essa patente em ju
nho, cumpriu trinta anos de trabalho, sern nenhu�a alte

ração -.

O novo tHular, ainda não conhecido,. da 5a. DSM, de
verá assumir somente em fevereiro e nesse interim, res

ponderá pela' Delegacia UI11 Tenente de Indaial.

Octacílio . traz recursos
'" ._

a. regiao
o deputado Octacílio Pe

dro Ramos entregou dia 31,
segunda-feira, em nome do
Governo do Estado, na· se-

,

de da 19a. UCRE, aos dire
tores dös Colégios São Luis
e Divina Providência, a im

portância de Cr$ 5.955.000
e Cr$ 3.570.000,00 respec
tivamente, correspondente
ao pagamento de bolsas de
estudo à estudantes do 2.°

grau, da rede particular de
ensino, referente ao ano. de
1983. Estiveram presentes
ao ato, a diretora da 19a.

Ll<:RE, I ris Barg Piazera e os

�--------------------------..----------------�

TOPÓGRAFO
'Ingo João Benkendorf.

MEDiÇÕES DE TE�RENOS EM GERAL

Escritório: Rua' Reinaldo. Rau 86 - Edifício
Mário Tavares, Sala 3 - -1.0 andar.

Contactos: Fon� 72-0593

O deputado pedessista
participou também no dia
28, em Corupá, da assina
tura de convênio entre e

Governo do Estado e o Mu·
nicípio, �o 'valor de e-s 12
milhões, . destinados à con

clusão do ginásio de Espor
tes. Na ocasião, também, en
tregou Cr$ 100 mil à APP
d.o Grupo Escolar São José.

Octacílio entregou ainda
Cr$ 200 mil a presidente da
APAE de Jaraguá do Sul, Ja
nete Chiodini Marcatto, o

riunda da Secretaria de De
senvolvimento Social de S.
Catarina, bem como, Cr$
100 mil a APP do Colégio
Estadual General Rondon,
de Massaranduba. E para a

Sra. Matilde M. Luz, uma

cadeira de rodas, obtida
junto a Secretarie de De
senvolvimento Social.

chefes de Divisão, Enno
Janssen representando o

PDS e o vereador e supervi
sor local de educação, Ar
noldo Schulz.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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& Informaçõesl
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do Sul, matando saudades e

revendo amizades, foi a Pa
dre Elemar Scheid, ex-Vigá
rio da Paróquia São Sebas
tião 'e Cidadão Honorário,
que participou inclusive de
celebrações litú�gicas. Pe.
Elemar saiu já fazem cinco
anos de Jaraguá e nesse pe
ríodo trabalhou em São
Paulo e Roma, já tendo re

tornado ao Brasi I, cumprida
a sua mrssao. Atualmente
está no Rio Grande do Sul,
revendo familiares.
EM DEZEMBRO - Será

ne dia 11 de dezembro, a so

lene inauguração do novo

prédio da Escola Particular
Jaraguá e Jardim de Infân
cia Pestalozzi, iniciado dia
11 de novembro de 82. A

inaugura'ção será feita pelo
Pastor Regional e haverá,
além de um culto, eherras
cada e festejos populares.
Merece destacar' dinamismo
da comissão pró-construção,
encabeçada pelo empresário
Vicente Donini e uma vez

mais fez-se notar· o alto va

lor humanitário 'e' fil'antró_
pico dos jaraguaenses.

CASÓRIOS' NA AGENDA
- Nossa agenda deste sába
do, registra o enlace matri
monial, na Matriz São Se-

, bastião, dos casais:
'

lOh,
Siegfried Erdmann e Tere
zinha de Fátima Marcarini,
16h, Oldair Dal-Ri e Eliane
Terezinha ,Ropelato; 17h,
Venício Brock e Ivone Fáti
ma Nicocelli e Maurí Loren
zetti e Bernardete Mirmiani
Bagattoli e, às 18h, Jorge
Kirschen e Rení d� Lima.

CURSOS DE NATACÃO -
Baependi lnforrnandó a' rea

lização, de 7 a 30 de novem

bro, .de cursos de natacão
infantil e adulto. Para a fai
xa etária dos 7 aOS 11 anos,
há 20 vagas, o custo é Cr$
5 mil e as aulas vão de 2a.
à öe, feira, das 17hl0 às
18h e,. a parti r de 12 anos,
Cr$ 6 mil, também 20 va

gas e aulas das 18h 1 O às
19 horas. Inscrições na Se
cretaria do CAB.

TURISMO SOBRE TRILHOS
- Esta semana, ,o Chefe da
Divisão de Turismo da Pre
feitura Muni,cipal de Jara
guá do Sul, iniciou levanta
mento, a partir de Rio Ne
gro, da rede hoteleira e pon
tos turfstices, objetivando
viabilizar o roteiro turístico'
via férrea, consolidando as

sim o projeto lançàdo por
Jaraguá do Sul. Ao que
consta, o projeto será reali
dade muito em brev�, uma

\

VIVA SANTA CATARINA
O amigo Celestinho Cunha,
da Trensportedora Blume
ne uense, ciceronecu, na se

mana passada, o sr. Emer
son Noé Emery, que tratou

junto as ernpreses de Jara
guá do Sul, da promoção da
" 1 a. Expo - Viva Santa Ca
tarina", a .reellzer-se no Rio
de Janeiro, de 17 a 27 de
novembro vindouro, junto

.

ao Shopping Sendas, na Ro
dovia Presidente Dutra. A
Expo tem por finalidade a

presentar e promover no

Grande Rio as atividades
Identificedoras da cultura
catarinense, abrangendo fol
clore, artesanato, pratos tí
picos e indústria em geral.
Pelo que a coluna soube, al
gumas empresas locais mos

traram-se interessadas e há'
possibilidades de que parti
cipem da la. Expo Shopping
Sendas. O que seria uma

\ boa para SC e para Jaraguá
do Sul.

BAZA� NATALINO - A
Casa da Amizade, formada
pelas esposas ,de rotarianos,
vai realizar dias 18 e 19 vin
douros, na Reinoldo Rau,
imediações do Supermerca
do Breithaupt, o 3.° Bazar
de Natal, com venda de be
lac;:has caseiras, massas, en

feites natalianos, panos de
prato, toalhas rendadas, en
tre outros. A presidente Ka
rin Hufenüssler, convida pa
ra o bazar, em se tratando
de objetivos tão nobres,
qual seja, o de prop-orcionai'
um natal mais digno as cri
anças carentes de Jaraguá do
Sul.

BAILE DA RAINHA - O
presidente Paulo Ademir
Floriani, da S.s.C. Estrella,
de Nereu Ramos, convidan
do pera o 2.° Baile da Rai
nha; dÚI 12, prÓximo, na se

de social do clube, com o

Cqflj,yntg, de Ritmos Seele
tYti:dé:! �I,umenau. Roseanei

ÁRar�ida Gretter, Wander
léia Schiochet e Venir Blan
ck, que a coluna vai mos

trar na 'próxima edição, são
as candidatas ao título. Re
servas de mesas' na Farmé
cia de Nereu Ramos ou na

Comercial Floriani, telefone
72-1492.

FESTIVAL DE CORAIS -

A 'sempre simpática e aten

ciosa diretora da 19a. Ucre,
Profa." Iris Barg Piazera, in
formando a real'ização, dia
17 vindouro, no C.A. Bae

pendi, do Festival de Corais,
com início às 19h30. Corais
das escolas estaduais de to

da a região participarão, in
clusive os corais da SCAR e

da Comunidade Evangélica.
A promoção é excelente!

PADRE ELEMAR - Quem
curtiu alguns dias Jaraguá

·(Gente
vez que se tem notícias de

que a Rede Ferroviária Fe
deral já estaria preparando
uma automotriz (litorina),
para a execução do projeto,
partindo de Curitiba. A no

tícia é das mais alvlssarel
ras!

CASAL GARCIA - Com

pletou 21 anos de casamen

to, sexta-feira, dia 28, o ca

sai Sidnei (Dirce Léa) Gar
cia, ele dlretor-edministra
tivo da Viação Canarinho,
pais do Sidnei, Gladis, San
dronei (nosso companheiro
de trabalho) e Gláucia. Pa
rabéns pela data!

LANCHE ESCOTEIRO
O Clube de Mães do Grupo
Escoteiro Jacoritaba, convi
dando para a tradicional
promoção mensal, dia 8, às
15 horas; na sede do Grupo,
com café, lanche e outras a·

trações. Convida-se a comu

nidade em geral e em espe
cial às mães dos escoteiros
e lobinhos.

BAILE DO ESTUDANTE
O 1.° Núcleo B-Noturno, do
Colégio _Divina Providência,
marcou para o dia 11/11, no
Juventus, com o Musical' 5a.
Mensagem, o 1.° Baile do Es
tudante, em prol da cons

trução do ginásio de espor-
.tes do estabelecimento. A

galera jovem é convidada a

prestigiar a promoção.

DO 'AZURRA - Já cir
culando convites para a

noitada dançante, marcada
para 14 de novembro, vés
pera de feriado, com O Gru
po Arco Iris, destinada a

sócios e não-sócios. A pro
moção é do Baependi, que
no dia 2 de dezembro pro
moverá o baile de aniversá
do e encerramento de., bo
Ião, com "Os Montanari".
Mesas a partir do dia 21, a

Cr$ 3 mil e Cr$ 1 mil a ca
deira avulsa.

NíVER - Trocou idade
dia 3, a Sra. Ceni Arenhart, '

esposa de Rubem, ecônomos
.de Baepend]. Hoje, dia 5,
recebem .es cumprimentos,
o empresário 'Erwino Mene·

gotti e o farmacêutko e ci
dadão honorário de Guara·

mirim, João Lyra; dia 8, o
sr. Loreno Antônio Marcat"
to e no dia 10, a Srta. Hen
riet te Mayer e a Sra. 'Asta

Marquardt. Felicidades!

'ELIANE E 10LDAIR � A
contece neste sábado, às 16

horas, na Igreja Matriz São

Sebastião, o e�lace matri
monial do jovem par Eliane
Terezinha Ropelato, filha de
Alfredo (Llndacvr ) Ropela
to e Oldair Dal-Ri, filho de

Egídio (Anézia) Dal-Ri. O a

contecimento será testemu

nhado pelos casais Ernildo
(Maria) Ropelato, Neocir

(Edelgard) Dal-Ri, Errol
Zimrnerrnann/Ellzete Rape
lato, Cetso (Mari ize) Zam

bão, Odenir (Ma. Geni) Dal
Ri e Hélio (Roselene) Fröh
ner. Pais; padrinhos' e de
mais convidados serão rece

bidos na Churrascaria Rio
Branco. Aos nubentes, os

nossos cumprimentos!

ESCOLA PROMOVE ---.., A

Escola Reunida Alberto Bau

er, promove dia 19, no Sa
lão Amizade,' baile público
com "Os Frenéticos/l. Na o

casião acontecerá a entrega
de faixa ii rainha dos estu

dantes da escola, assim co

co às princesas. A APP e Di

reção convidam para o e

vento social.
BREVE O /ISIM" - Mar

cado p.ara breve o casamen

to dos jovens João Roberto
Manske e Beatriz Barrel, ela
filha do vereador Heinz (lI
ga) Bartel e do engenheiro
Diether, filho de Geraldo e

Lilian Werninghaus com

Beatriz·· Eicke, da sociedade
curitibana.

ENCONTRO DE APPs - A
19a. UCRE real'iza neste dia

5, no Centro Empresarial,
às 14 horas, Encontro de
Presidentes de APPs de to

das as éseolas estaduais de
Jaraguá do Sul. Por outro
lado, estiveram qulnta-felra
proferindo palestras para es
administradores de unida.
des escolares, supervisores
locais e dá Ucre, o assessor

especial da Secretaria da E

ducação, João ·Aderson Flo
res e a coordenadora de pes
soal da Secretaria da Admi
nistração, Rosalir Dembos-'
ki de Souza.

DE VOLTA AOS PAGOS
Retornaram terça-feira de

viagem a Europa, onde fo
ram curtir os 25 anos de
casamento, o casal amigo
Sigolf (Cecllde Menegotti)
Schünke, que voltam assim'
ao convívio com a nossa

sociedade, com muitas novi
dades do Velho Continente.

SCANDIVAVIAN AIRLn�ES
- Nosso comp. Osval'do
N�scimento Júnior, Agerte

da SAS, agora também�m
Blumenau, vem-nos .....
tendo seguidamente· 'fiomaterial publicitárjol'_mos.
trando a, nova imagem da
Scandinaviam Airlines. FUI)
dada em 1.0 de agosto'de
1946, através "acordo his
tórico" pelas companhias
aéreas nacionais e os go.
vemos da Dinamarca, No.
ruega e Suécia. Seis sem..
nas depois eram iniciadas
operações entre a Escarnli.
návia e Nova' York, com um
OC-4 e a rota para a Amé
rica do Sul foi iniciada em

30 de novembro do mesmo

'ano. No seu primeiro ano

de operações transportou 21
mil passageiros e 300 tone
ladas de carga e correio,
com uma frota de sete DC-4
e 1.100 funcionários. No ú�
timo ano fiscal, que term�
nou em 30.9.83, a SAS trans

portou 9 milhões de passa
geiros, perto de 150 mil t
neladas de car-ga e correio,
operando em 99 cidades,
43 países, com uma frota de
76 aeronaves' e 16.400 fun
cionários, a 20a. posição en

tre empresas nórdicas em

termos de rendimento bru
to, com'mais de 10 milhões
de coroas suecas e a 151,
posição em número de em'

pregados. Somos gratos.pt
las remessas!

UMAS & OUTRAS - Be
líssimo ().. anteprojeto da
Casa da Cultura e Teatro de

Jaraguá· do Sul, apresenta·
do pelos arquitetos Liliah e

Sandrini, da Fce. Quem

quizer ter uma visão geral
é só verificar o clichê, qo
vai publicado nesta edição,
** Dia 9 próximo, Q primei.
rc lanche da Sra. Anair Han·

. Sen Marcatto, esposa de
Paulo, * * Está se desenvol·
vendo desde ontem' à noite,
o 3.° Torneio Gi jo. Na pági·
na esportiva, informaçõeS
completas. ** já completa·
mente pronta e mobiliada a

nova Agência' da Caixa EcO-

'nômica Federal. Só falta
inaugurar. ** Hoje, em Ma�

saranduba, com o Conjunto
de Ritmos Society, o baile
do 61.° aniversário da
ciedade Desportiva e Recrea
tiva 'Tiro ao Alvo Massarao'
duba Central. ** EncabeÇa·
da

.

pelo presidente M�u;Koch, o C,DL de Jaragua
Sul participou com se.is pe;

. soas, dia 28, em RIO
•

Sul, da posse de Lo�a� D:a
ter Maas, na presidencla
Federàção

-

dos Diretores L�
jistas de Santa Catarina.

d ci'
Completou 47 anos e

E.
samento dia 31 o casal

, ,

B u�lias (Carolina Rosa) ri'
,nago, páis <:lo jornalista Fil'

vio José" cá da cas'a.
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APOIO: BANCO DO-BRASILSA
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Plantar bem éplantar do
melhor jeito, tentando tirar
sempre o maiorproveito
da terra. Plantar bem é
garantir uma colheita sempre
maior. Você tem crédito e
seguro garantido pára cobrir,
a sua produção.

>

,O seguro agora protege a sua
safra e o seu dinheiro.
Você tem agarantia depreços
mínimos corrigidos.
Você conta ainda com a

'assistência técnica e
orientação para conseguir
bons lucros. Plante bem
e com confiança .

.

Faça irrigação ou utilize os
recursos do Provárzeas.
Isto é o que a terra espera de
você.

Procurea
sua cooperativa,
umbancoou
um técnico da
extensão rurciL
VoC�sótem
aganhar.

,

SOCIEDADE REcREATIVA ALVORADA
Assembléia �al �traordln'rla

CONVOCAÇAO
São convidados Os essocledos proprietários para reuni
rem-se na Sede Social em Rio Cerro II, no dle 13 de no

vembro de 1983, às 9 horas, com a seguinte
Ordem do Dia

1. Aquisição de terras para expansão social.
2> Diversos.
Não havendo quorum, a Assembléia terá lugar 30 mlnu
tos após, no mesmo local, em segunda convocação, com
qualquer- número de associados.

Jaraguá do Sul, 01 de Novembro de 1983
GERHARD SCHUNflCE ........ Presldente

Df! AMOR'!
Viver em harmonia com as pessoas é um objetivo que todos deveríamos

procurar alcançar. Quando conhecemos alquém e esse conhecimento se transfor
ma em amizade sentimos aleqria em conviver com essas pessoas.

Acontece, as vezes, sermos vítimas de pessoas mal intencionadas que nos
tornam alvo de mexericos. Devemôs compreender, essas pessoas, que são, geralmen
te, medíocres e infelizes, e levadas pela inveja, ciúme e insequrança, tentam com
pensar seus problemas com ataques em vez de pesquisar a causa da paz por nós
��sfrutada. 'Elas se esforçam por destruir nossa tranquilidade e, em muitas oca
Sloes podem nos tornar tão infelizes quanto elas mesmas.

. Se não nos preocuparmos excessivamente, poderemos ajudá-Ias a solu-

flolnar seus problemas, dispensando-lhes atenção especial e amor, pois é o que lhe
.

a ta: O amor é altruista e abnegado. É a mais pura das energias positivas. O amor
insPira compaixão, tolerância e paciência. É' sempre leal e d>amais se extingue,

Ninguém está isolado; todos somos um dentro o todo. Precisamos de

�odFs, do mesmo modo que todos necessi tam de nós. Amemos e nosso semelhante

t
e e nos amará!, - Extr.aído da Revista-"O Rosacruz''t public�ão da Ordem Rosa-
ruz :- Amorc - ex. Postal 307 - 80000-Curitiba/PR. '

-
.
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ANIVERSARIANTES

F:-zem anos hoje: 5

Sr. ErWino Menegotti, Sr.
-João Lyra, .ern Guaramirim;
Sra. Wanda Fodi Doering,
Sra. Isabel Girardi Nasci
mento, em Jlle.

Fazem anos don'iingo
Sr. Aldir Manrich, Srta.

· Ivane Viergutz.

Dia 7 de novembro

Sra. Clara, esposa de Vi
tória Glowatzki; Sr. Eugê
nio Henn, Eugênio José da
Silva Júnior, Roseli Soraia
Winter.

Dia 8 de novembro

Dr. llton Steinqrãber. em
Jlle.; Sr. Sérgio José Peters,
Sr. Antônio Carlos Pedri,
Srta. Valdívia Mannes, Sr.
Loreno Antônio Marcatto,
Sr. Gerhard Schäffer, em

Nereu Ramos; Sr. WaldelTli�
ro Loewen, Denise Inês Ru
bini.

Dia 9 de novembro

Sr. Artur Bortolini, Sr.
João 'Santiago do Amaral,

· Sr. Helrnuth Krüger, Sr. Af
fonso Franzner, Charles
Luís, filho de Elia ellenara
Souza; Arlete lonta, Ivan
Tarnawski, Sra. Maria Klein
Piermann, Rogátia Krüger.

Dia 10 de novembro

Henriette, filha de Hans
Gerhard/Carla Mayer; Sr.
Ivo João Bortolini, em Vi
la Chartres; Sra.' Edith

· Franco, em P. Alegre; Sra.
Asta B. Marquardt, Sr. KUrt
Behr, em S. Bento do Su!.

Dia 11 de novembro

Osmar Meier, em Estrada
Itapocu; Sr. Euclides Picci

nini, em S. Paulo; Sr. Mau
ri Gerent, . em Jlle.; Sra.
Sandra Peters Giralla, Agui�
naldo Spézia Júnior, wi
Ihelm Liekfeld. Herivelto
José Silva.

.

Aos aniversariantes, os

cumprimentos desta folha,

Vénde-se, -

Uma casa' mista com

146m2, construída em

terreno de 866m2, si
tuada na rua' João Píc
coli e fundos com a rua

Leopoldo Gerent, 216.
Informações no local.

NASCIMENTOS

Dia 13 o'vtubro
DIONEY, filho de lení

(Rosalinda) de. Anhaia.
Dia 16 outubro.

EDIVALDO MIGUEL, fi
lho de Ewaldo (Edi) Petry.
Dia 1 a. p�tubro
ADEMIR, filho dé Leonar

do (Sueli:) Marquardt.
Dia 21 outubro

FERNANDO' CESRR, filho
de Walmor (Sibila) Mesch
ke,

ROGI:RIO, filho de .Rudi
(Ruth) Braun.
ANDRE$SA FABIELA, filha

de Sidney (Tânia) Coelho.
Dia 22 ,outubro
Marlete, filha de Alvaro

(Cili) Böshammer.
Dia 23 outubro

ROBERTO ANTONIO, fi
lho de Augusto (Ida) Kretz
feld.
Dia 24 outubro
JULlÁNA, _filha' de Adolar

(Adi) Klitzke.
Dia 25 out�brOi

ROBIN; filho de Robin'
(Leoni) Bahr.
Dia 24-outubro'

. MIRIAN ISABEL, filha de
Irineu (Ieda) Surdi.
Dia 28 outubro -;

.

WILLIAN PIERRE, filho
de José (EHi) Galvan.
Dia 29 outubro

ANDRI:, filho de Dinaldo
(Ada) Schäffer.
DIOGO, filho de Claudi

no (Dolores) Rottz.

,e

FALECIMENTOS

Dia 16 outubro
.

João Leonardo Heidner,
57 anos

Dia .25 outubro
Angela Travaglia Fiamancini

66 anos.

".------

Proclamas de Casamento
Áurea Müller Grubbe, Oficial do Registro Civil CIO

1.° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car
tório, exibindo' os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar, os seguintes:
Edital N." 13.415 Annita Tomaselli Demarchi.
JOÃO R,OBERTO MANSKE. e Ela, brasileira, solteira, cos-

BEATRIZ BARrEL. tureira, natural de Jaraguá
Ele, brasileiro, solteiro, .do Sul, domiciliada e resi-

digitador, nascido em Gua- dente em Schroeder, neste

ramirim, neste Estado, do- Estado, filha de Alexandre
miciliado e reside.rite na R. Walz e de Lina Kretschmer
Epitácio Pessoa, nesta clda- Walz.
de, filho de Hilberto Mans- Edital .13.418 de 27.10.1983
ke e de Isa Jurk Manske. LAURO FLORES e ODETE
Ela, brasileira, solteira, pro- FERMINA RU5S1
fessora, nascida em Jaraguá Ele, brasileiro, solteiro,
do Sul, domiciliada e resi- nascido em Catulpe-Rio Gr.
dente na Rua João Piccoli, do Sul, domiciliado e resl-
nesta cidade, filha de Heinz dente na Rua Roberto lie-
Bartel e de liga Bauer Bar- mann, nesta cidade, comer-

tel. <, ciário, filho de Darci da Sil-
Edital 13:416 de 26.10.1983 va Flores e de Maria Lour-
RONALDO MARCIAL MEN- . des Flores. Ela, brasileira,
DES e ORISNALDA CAR. solteira, industriária, natu-
MEN KARSTEN. ral de Jaraguá do Sul, do-

, Ele, brasileiro, solteiro, miciliada e residente na R.

opererio, natural de São Henrique Marquardt, nesta

Francisco do Sul, nesta Es- cidade, filha de Herculano
tado, domiciliado e residen- Russi e de Fiorentina Russi.
te em-Jaragué-Esquerdo, ni Edital 13.419 de 27.10.1983
distrito, filho de José Men- ISAAC IVANIR DA SILVA e

des e de Juracy de Aviz DORACI ANDRZEJEWSKI
Mendes. Ela, brasileira, sol-' Ele, brasileiro,' solteiro,
teira, operária, natural de marceneiro, natural de Ja-:
São Bento do Sul, neste Es- raguá do Sul, domiciliado
tada, domiciliada e resl- e resldentejta Avenida Ge-
dente em Jaraqué-Esquerdo, túlio Vargas, nesta cidade,
neste distrito, filha de Con-. filho de Leopoldo Pedro da
rada Karsten e de Analise Silva e de Hilda da Silva.
Karsten. Ela, brasileira, solteira, cos-

Edital 13.417 de 27.10.1983 tureira,. natural de Massa-
H�LCIO DEMARCHI e randuba, neste Estado, do-
TANIA WALZ miciliada e residente na R.

Ele, brasileiro, 'solteiro, Victor Rosenberg, nesta ci-

lavrador, natural de Guara- dade, filha de Domingo An-
mirim, nesté Estado, domi- drzejewski e de Maria Paw-
ciliado e residente .em San- lak Andrzejewski.

.

ta Luzia, neste distrito, fi- Edital 13.420 de 31.10.1983
'Iho de Mario Demarchi e de DIETHER WERNINGHAUS e

""" BEATRIZ EICKE
\ Ele, brasileiro, solteiro,

engenheiro mecânico, natu-MIRTES' 'N
. Confeccoes

I

Tudo em Lingerie e Moda Jovem, inaugurou sua

nova loja na Marechal Deodoro, n.O 183 - defronte
a Caixa Econômica.

Tudo a preço de fábrica. Fones 72-1844 (fábrica
e posto de vendas) e 72;.1820 (loja da Ma.rechal).

t'
NOTA DE AGRADECIMENTO

A família enlutada do sempre lembrado,

Geyson Mayqüel Schwanz.
ainda profundàmente consternada com o seu falecimen
to, agradece por nosso Intermédio, a Equipe Médica do

Hospital São JQsé e Santa Isabel, ao Pe. João Heidemann
e Pe. Elemar Scheid, ao Conselho Paroquia], a' empresa!
Kohlbach S.A. através de seus Diretores, Representantes
,e Colaboradores, aos Casais Encontristas, ao Grupo de

Crianças, a Diretoria, Professoras e. Alunos d� Escola
Jaraguá e Jardim de Infância Pestalo�:r:i, i1 pessoa do

Eng.o Moacir Rogério Sens, Parentes, Amigos e Vi:r:inhos,
e também a todos que enviaram flores, coroas, telegra
mas e aos que àcompanharam o extinto à sua última
morada.

.

Outrossim, agradece aos que .temaram parte, ontem
à noite (dia 4), da missa de sétimo dia, na Igreja Matrix

. São Sebastião.
.

Eletro,":Diesel J,a�aguá ·ltda.
'posto DE SERViÇO B05CH

'Agora em Jaraguá do Sul ;serviços em

bombas injetoras e bicos injetores..

�_;; .. ·4

Rua Joinville, n.O 2.799 - defronte a Weg "

Jaraguá do Sul - SC.

ral de Joinville, neste Esfa.
do, domiciliado e residente
na Rua Lourenço Kanzler,
nesta cidade, filho de Ge
raldo Werninghaus e de Ll
lian Werninghaus. Ela, bra,
sileira, solteira, secretária,
natural de Hamburgo Velhd
- Novo Hamburgo,' Rio Gr.
do Sul, domiciliada e resl
dente em Curitiba - Para.
ná, filha' de Wilfried Her.
mann Theodor Eicke

.
e de

Luize Paula Thereze Eicke..'
Edital 13.421 de 31.10.1983
GENESIO ELEUT�RIO e

AD�LIA LEHNERT
,Ele, brasileiro, solteiro,
pintor; natural de Rio. do
Oeste,' neste Estado, doml
ciliado e residente na Rua
17ritz Vogel, nesta cidade,

.

filho de Altamiro Eleutério
e de Maria Carmelina Eleu
tério. Ela, brasilei.ra, soltei
ra, costureira, natural de·
Jaraqué do Sul, domicilia
da e residente na Rua Fran
cisco lacharias Lenzi, nesta

cidade, filha de Francisco
Lehnert e de Valeria Ur
banski Lehnert.
Edital: 13.422 de 31.10.1983
ROMEU MILTON HERBER.
INGRID UTPADEL

Ele, brasileiro, solteiro,
marceneiro, natural de Tu

cunduva, Rio Grande do
Sul, domiciliado e residente
na Rua Amazonas, nesta ci
dade, filho de Arcenio Au
gusto Herber e de Lucília
Romilda Herber. Ela, brasi
leira, solteira, servente, na

tural de Jaraqué do Sul,
domiciliada e residente em

Rio Cêrro l l, neste distrito,'
filha de Ruy Utpadel e de
Geni Guenther UtpadeL

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, man

deí passar o presente Edi
tai, que será publicado pela
imprensa e em Cartório, on
de será afixado durante 15
dies.
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'Zum 500'.'
, '

Geburtstag des
Reformators

LANDESBISCHOF D. 'EDUARD LOHSE
Vorzitzender des Rates der Evan
gelischen Kirche in Deutschland.

Lieber Leser!

,Am 10. November 1483 wurde Martin
Luther geboren. Das war vor sOO Jahren.
In diesem Heft (LutherrMagazin). wird aus

seinem Leben erzähh und von der Zeit in
der er lebte.,

'

Martin Luther gilt als Vater der Itvan

geltschen Christenheit. Mit grosser Leidens-
,

chaft hat er seiner Kirche helfen wollen, das
Evangelium als die unseren Glauben erneu

ernde Kraft' wiederzeentdeeken. Die Refor
mation hat Ki'rche, Kultur und Gesellschaft
in ,Deutschland verändert. Bis heut. wirkt'
.neeh, was Martin Luther damals geschrie-
ben und gepredigt hat. '

Das groesste Geschenk, das Martin Lu
ther dem deutschen Volk gemacht hat ist
seine Übersetzung der Bibel.

'

"Seine" Bibel hat Generatione� durchs
Leben begleitet sowie Sprache und Denken
in unserem Land geprägt.

Die evangelische .'kirche erinnert 1983
an ,Martin Luther als einen Zeugen des Glau
bens und an den Lehrer der ganzen Chris-

, tenheit. Martin Luther gehört nicht einer
einzelnen Konfession. Zwar sind die Spal
tu.�g�n 'aus der Reformationszeit noch gege
wartlg, doch gehe", Christen heute aufeian-
.der zu, um trotz der Vielfalt der Konfessio
nen die Einheit der Kirche zu bezeugen.

Das Luther-Jahr lädt uns ein Martin
Luther als einerrdsr grossen Prediger des

�vang�liums kennenzulernen, der ,mit der
Ihm eIgenen Klarheit, von Gott gesprochen
hat, dem alle Christen im Leben 'und im
Sterben vertrauen können.

'

.Deutsche Ecke
AUF LUTHERS' SPUREN

1. - Im EI'ternhaus in Eisleben in dem
kleine Martin am 1>0. November 1483 zur
Welt kam, herrschte nicht gerade Armut
aber es ginghier, wie danach "in Mansfeld'
wohin der Vater schon im Jahr darauf umge�
zogen war, sparSlim und streng zu. Hans
Luther, ein B��erJisohn, der es als Berg
mann durch zahen Fleiss später zu einem
gewissen Kleinunternehmer-Wohlstand bra
cbte, muss von jäher Natur, die Mutter Mar- '

garete eine herbe Frau gewesen sein: Beide
haben den Sohn "wegen geringster Verge
hen" oft so "gnadenlos geprügelt" und in
unbarmherziger Zucht gehalten das dersie
floh und ihnen "gram ward".

'

QUI Z
Hier wird Luther' nicht immer ganz
ernst genommen, 'doch beim Knobeln
laesst sich einiges lernen.

Vergleichen Sie die Antworten:
FRAGE 1

Warum wird '1983 ein Luther-Jahr?
a) Weil sich die evangel'ische Kiréhe c

mal wieder ricl'ttig feiern meechte.
b) Weil Luther 450. Todestag hat.
c) Weil Luther 500. Geburtstag hat.
d) Weil die katholische Kirche 1-983

den immer noch guelJigen Bann

gegen 'Luther aufheben will.
Antworten
FRAGE 1
Qi

a) Die evangelische Kirche hat Feste
genug.

b) Luther starb erst 1546, sein 450.

Todestag ist also erst 1996.
c) Richtig!
d) Die katholische Kirche hat andere

Sorgen als verjaehrte Akten
auszugraben_.

Glaeubigen;
durch das Vestaendnis eles' kirchli
chen Amtes als Dienst;
durch die Konzentration der Glau
bensinhalte in der' christologischen
und trinitarischen Mittei

_ durch das Prinzip der Rangordnung
der Wahrheiten des Glaubens, je

, - nach deren Zusammenhang mit
dem Fundamerit des christlichen
Glaubens;

_ durch die Hervorhebung der
Heilsgeschichte als Struktur der
Offenbarung;

_ schliesslich durch die Bestimmung
,des Glaubens als Ueberantwortung
des ganzen Menschen an Gott in
Freiheitin als Gehorsam gegen den
,sich offenbarenden Gott.

Es gibt. heute eine auch in der evange
lischen Theologie anerkannte und beguesste
katholische Lutherforschung, die di. jahr
hundertelang bestehenden negativen Klis
ches abgebaut hat, die der Person und dem
Werk Luthers nicht zuletzt durch' die Au

fhel,lung des geschichtlichen Hintergrunds
Gerechtigkeiten zuteil werden lassen die
ohne fuer seine Schwaechen 'und M�sslo�
sigkeiten 'blind zu sein, seine epochale Be
deutung fuer die gesamte Christenheit er
kennt. Das hat Kardinal Willebrands auf der
Vollversammlung des Lutheris�hen Welt-'
bundes in Evian 1971 ausclruecklich ausge-
prochen.

'

bre a personalidade e a doutrina de Marti
nho Lutero, iniciativa do Dep. d� Filosofia .e

Teologia da Universidade Católica de Minas
Gerais e patrocínio e acolhida dia Arquidio
cese de BH. A Igreja Evangélica de Confis-,
são Luterana no Brasil' assumiu também a

promoção, terminando os estudos ,com uma,

oração ecumênica, exatamente na Semana.
de Oração pela Unidade dos cristãos.

OS500A

Wie Ein
Katholik Heute,
Den Reformator
Sieht

DE LUTERO
lemão, na

.

na cidadezi
ordinário

No Su�
Santa Cata'
guá do Sul,
muito acen

ovembro de 1483,
, figura de extra:'

tt6ria mundial.

pecialmente em

larmente em Jara
luteranos é

a com que igual
par com as que
aladas no dia 31

as assinalações da

THEOLOGE HEINRICH FRIES
Aus Luther.,Magazin entnommen

Man .hat schon gesagt, Martin Luther
sei' nicht nur heimlicher Beobachter son

dern in vielen Fragen Gespraechspa'rt�er auf
dem Zweiten Vadkanischen Konzil gewesen.
Dieses Konzil hat in der Tat die Grundabsi
cht Luthers aufgegriffen, die zur seiner Zeit
kein Gehoer fand:,die Erneuerung der Kir
che. Luthers Absicht . ist damals insofern
nicht 'erfuellt worden, als die von ihm aus

geloeste Bewegung _ durch viele Faktoren
,bedingt, die gar nicht mehr Ir seiner Macht
lagen _ zur Trennung der Kirche in einan
der gegesaetzlich gegenueberstehende Kon
fession gefuehrt hat. Das Zweite Vatikanis
che Konzil, vor allem Papst Johannes XXIII.
haben eine 'Wende eingeleitet. Sie haben 'in
der Erneuerung der Kirche den Weg zClr

Ueberwindung der Trennung, zur Einigung
der Christen erblickt: Durch d'ie Erneuerung
zur Einheit.

Es ist nicht bei einem al'gemeinen Pro
gramm geblieben:

Die Erneuerung wurde konkretisiert in
Liturgie und Gottesdienst·

_:_ durch die Inan;pruchnahme der
Volkssprache als liturgische
Sprache;

,

,

durch die lebendige Erinnerung and
die Wuerde und Normativitaet der
heiligen Schrift und die Bedeutúng
von 'Predigt und Verkuendigun!J;

-'- durch das Verstaendnis eier Kirche
als Volk Go�tes und,damit verbun
den �ie Wiedeljentdeckung des
allgemeinen Priestertums der ,

Es gilt das Wort eines katholischen
Lutherforschers. Er greit die These eines
evangelischen Theologen ueber Thomas VOn

Aquin auf, der fragte: "Warum sollten wir
Thomàs von Aquin ausschliesslich der ka
tholischen Theologie ueberlassen� und :fuegt
hinzu: "Warum sollten wir Luther nur der

e�angeli�chen Th�ologie _ und fueges wrr

","zu nur der evangelischen Christenheit _
ueberlassen?"

Paulo Claudel, der sicher nicht im
Verdacht steht, ein progressiver Dekumeni
ker zu sein, laesst in seinem grossen Drama
liDer seidene Sch!Jh" sagen: "Von keinem
Heiligen steht geschrieben, dass ef kommen
musste, Luther musste kommen".

Os 500 anos

de Lutero

costumeiri
de outubro'

. Reforma.
'

A EBCTI
o evento, Ia
bre o mesmo
a natureza'
gura foi pro'
zentado e,
ridades de
forte, media
vão, tendo
leve destaq",'
trumento ele
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da família L

memorativo e so

la: "Para realçar
ele Lutero, sua fi

papel verde aeln
melhor as pecula
fec:ebeu um tom

MO de lápis ele ear

to e as mãos um

. A Bíblia, ins
ro, a qual ele tra

ão, se acha parti
m como o brasão
inada rOSa lute

encontra gravada
a casa -ende resl-

NOS
dois Estados a'lemães estão previs

tos' para este mês de novembro de
1983, atos solenes e festas comemora
tivas ao 5.° Centenário d� nascimento

de Martinho Lutero, grande reFormador a-

convento como

feição da vida
do �m ambi
Luther e,Ma

Igreja indicava o

para a maior per
rtin Luther, nasci
, filho de Hans
er, mesmo como

a permitir o fi
que concedeu de
filhos pela peste

�'----------------�.----�----------
Prefira sempre o melhor

Balas Café Sasse

i�ade, depols das
colhido por ter
Werto ,dele par
:more e, angus
lU a seguinte pro
Ana, e eu quero
essa feita ii uma

Igreja, na, manhã
porta do claústro
Monges Agosti
ebido como ir-

Martin, ao c

pergunta an
.

ricórdia e a

cava que; para
fazer boas o

to deveria cU

salvacão? O
1/Mas> Deus te1t

Filho para me

frades a vida no

�e refúgio, para
a Jnquietjldo pela
O Obterei' ii mise
? A Igreja indi
cristão devia
saberia o quan
tar Cérto da sua

;�a ao desespero.
�Ia e enviou seu
se 'certa vez.

ão que teve tão

SCustou à Lutero,

i.mas 93. Só de
Icado, Lutero a-

e

"Absolvição da Basílica de São Pedro" e, sl

multaneamente, enviou-as ao Bispo Jerôni
mo de Brandemburgo que, em assuntos e

cfesiásticos, era seu superior hierárquico
imediato, a ambas anexando suas 93 teses

para apreciação. Isso em 31 de Outubro de
1517, o início da Reforma. Lutero também

sempre acentuou que hão havla recebido
, respostas de suas cartas, e que só então ha
via tC!rnado suas teses acessíveis a outros,
mas depois da data hoje consagrada à Re-

forma.
-

Os conferencistas do encontro católi.
'co-luterano: Pe. Jesús Hortal, sj., Diret(jQo do
Inst. de Teologia da PUC-RS, Frater Henri

que Cristiano' Van Der Maat, historiador
e prof. de História da Igreja, a UCMG, o

his,toriador Martin Dreher, gaúcho e o teó

logo Bertoldo Weber, membro da Comissão
Mista Internacional para (, diálogo católico
luterano. Esforçaram-sé bravamente para
mostrar um Lutero não só bastante digerí
vel pelos católicos, mas unia figura respei
tável de reformador evangélico.'

'

Pe. Paschoal' Rangel, escr�ve em O Lu
tador: "Não deixa de ser comovente, sobre-'
tudo para nós, que vivemos um tempo de

ásperas polêmicas, de ruptura ,8 insultos
mútuos, ver esse empenho na união, rià

compreensão recíproca, essa procura daqui
lo que nos une".

B�las, caramelos, torrefação e moagem do puro e insuperável Café Sasse.
Rua Jorge Czerniewicz, 457 - Fo ne 72-1444 - Jaraguá do Sul-SC.

'Ombros largos e rosto vi�

90roso - assim Martinho Lu

tero é descrito, e assim fbi vis

to também por Lucas Granach,
o velho. A gravura em rnadei
ra foi feita no ano de 1543,
3 anos antes da morte de Lute

ro. (Foto: Scala n." 9/1983).

Agora mesmo, in '�Cultura 'e Fé'-', do
Instituto de Desenvolvimento Cultural, de

[ulhc-setembro/Bã, Mario Fois, S.J., comen
ta o bistoriad�r luxemburguês, sob o título
"Lutero' e a Reforma no Juízo de J. Lortz",
que conclue como segu�: "Com base numa'

ciência exegética, teológi"ca e histórica, mals :

segura e profunda, podemos ava.liar com

maior precisão, portanto aquém dos extre

mismos e dos exageros polêmicos, quanto
do pensamento de Lutero é aceitável na se

gura tradição da grande teologia e p�de '

tornar-se patrimônio da única Igreja. Tanto
r'nais que hoje, quer católico, quer protes
tantes estão acima e Fora da decadência e:
clesiástica que grassava no século XVI e

estão também livres do peso dos fatores
históricos, étnico-culturais, político-religio
sos' e histórico-políticos que _ como Lortz

, pensou e escreveu _, constituiram a forma
decisiva da divisão, que se aprofundou ao

longo de quatro séculos".; (" La Civiltà Cat
tolica" _:_ Ano 134 _ N.o,3182 _ P.161-6).

João Paule II, na Alemanha Federal fa-
'

lou 'ao Con�éiho da 'Igreja Evangél'ica, quan
do de SUa visita a 17-11-1980. Nesse discur

so, o Papa tratou Lutero com muito respei
to: "Recordo-me neste momento, disse o'

Pontífice, que, em 1510-1511, Martinho Lu
tero foi a Roma como peregrino aos túmu-

'

los dos Príncipes Apóstolos, mas também
como quem procurava resposta para algu
mas interrogações suas. Hoje, sou eu que
,venho ter convosco, que conservais a' heran

ça espiritual de Martinho Lutero; venho co

mo peregrino, para fazer deste encontro, de
modo novo, ,sinal de união nb mistério, cen
trai da nossa fé"-. Cita o reformador como

um mestre espiritua'l e apela para "as li

ções dadas por Lutero, nos anos de 1516-

1517, sobre a Carta aos Romanos", eenvl-
, d�ndo à Igreja Evângélica Alemã a deixar

que ele; nessas lições, "nes diga em que,

'sobretudo, está o eS,forço" a fazer no sentl-:

do da unidade. "Sem ceder" _ diz O Luta

dor _ "em nenhum instante, à tentação. dli'
facUidade, faz um a,pelo ao estudo, à ora

ção, à busca da união. Há nisso tudo, uma
'reavaliação de Lutero, claríssima. Há um

'l'econhecimento de seu valor
'

religioso: o

próprio Papa vinha agora "ao País onde a

Reforma teve seu início", procurar, respos
tas para algumas interrogações que ele Fa'z

hoje, como Lutero foi a Roma em 1510 tam

bém procurando respostas".
,i Um bom começo para a assinalação

do aniversário do reformador.
'

"

Eugênio Victor Sdhmöckel,,'
Novembro/83

Gerhard Prause, em "Os Enigmas da
História" diz: "Justamente 'aqui a questão
da formação é de grande importância. Du

rante muito tempo fora tido como rebelde

que arriscava, sem escrúpulos, um rompi- '

mento com Roma. Só passo a passo, a pes-

quisa evangélica luterana elaborou outra

imagem, a imagem do reformador cônscio

d. sua responsabilidade. São justamente os

acontecimentos de 31 de outubro de 1517

que constituem a prova concluc!ente çle que

Lutero, por si só, não visava a um rompi
mento com a Igreja Católica. Ele, queria cor

rigir um abuso. Foi pela atitude dos prínci
pes da Igreja, especialmente de Albrecht de

Mogúncia _ que temia pelas suas rendas -

que se chegou à cisão da Igreja".
,

Menegotti
A revenda sorriso
Veículos S.A.

Revendedora Volkswagen para Jaraguá do Sul e Região.

Os 500 anos
de lutero

','EM'
'

,

,PRONTIDÃO!

Hoje, com o pó já baixado pelos exces

sos de parte a parte, se buscam caminhos de

entendimento e de união e homens se preo

cupam com o problema.

De 16 a 18 de maio último, realizou-se
em (Jelo Horizonte um Ciclo de Estudos so-

,

Deus em t,odos 05 tempos e épocas tem

colocado guardas sobre o tesouro da Igre
'ja, e conforme a tese 62 de Martin Luther:

"O verdadeiro tesouro da Igreja é o santís

simo Evangelho da glória e da graça de

Deus". Estes guardas, por serem humanos,
adormeceram' e ou se deixaram desviar ii'

atenção, no decorrer da História da Igreja
e povo. de Deus. Deus sempre de novo envia
outros guardas que devem acordar '.os que
dormem ou chamar de volta aqueles que
se deixaram desviar da vigília. Isso já acon-'
teceu na História do Povo' de Israel' e tam

bém ria Igreja d,e ,Cristo. Por volta do sé
culo XV e XVI a Igreja estava dormindo e

desviada de sua função, foi quando Deus
enviou Martin Luther para acordar e aler
tar a Igreja. Martin Luther não queria uma

separação, mas uma- reforma. E a reforma
não aconteceu contra ninguém, mas acon�e

ceu na Igreja e para a Igreja. Hoje também
ii .Igreja deve estar alerta contra as ciladas
d� 'Maligno (do inimigo atroz, como diz
Luthe'r ), que acontecem nas ma is diversas
formas. Seja na� indiferença ,de seus mem

bros,' ou mesmo pela mudança dos costu

mes, da moral e da ética, pela pornógrafia,
tráfico de tóxicos, corrupção de pessoas,
novas religiões na forma de filosofias, elc.
Importa que hoje bem claro cada Cdstão
confesse que Jesus Cristo é Senhor de soa

vida e do mundo, e que a pessoa ,viva con

forme essa sua confiss�o.
I

(Extraído da prédica, do Pastor I ngo .

Piske, proferida nos cultos do dia da Re

forma na Igreja de Jaraguá Centro, na Co
munidade Evangélica Lut.erana de Jaraguá
do Sul, no dia da Reforma - 31 de outu

bro de 1983, às 8 e 20 horas).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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APOIO: BANCO DO'B�SIL S.A:
,
1------------------

Quem tem Honda. agora tem umDlube
O CLUBE HONDA é o novo lanca mento da HONDA. Nele você só tem vanta

'gens: você é sempre um cliente prefer;ncial, tem benefícios no cOi'lces�ronário e

participa de todas as promoções especiüi" organizadas pelo CLUBE HONDA,. como
convênios com hotéis e campings, COHcursos, etc. "

'

E mais: ganha grátis a asslnature da "REVISTA DO CLUBE HONDA". Tu·
�o o que 'você tem a fazer é vesth a eaml seta do CLUBE HONDA. Faça-nos uma vl
sita para maiores informações'.

Revendedor Autorizado

RONDA

"fiquei viúva eu tinha 40 anos.
E dez filhos para criar.. � "

Sentada na varanda de sua fazenda,
olhos atentos, ainda acompanhando
tudo ao seu redor, D. Luíza aponta
o extenso campo à sua frente, onde
centenas de pessoas se misturam
àsmáquinas, preparando o terreno
para o plantio do 'arroz.
"Isso aqui não tinha ainda quase

'

nada". Devagar, e com detalhes,
conta os últimos tempos em
companhia do marido. "Quando me

vi sem ele, juntei os filhos e fuipra
roça, trabalhar. Fizemos tudo com
nossas mãos. Hoje a gente tem até
mais que naquele tempo.

"

E as enchentes? Como D. Luíza reagiu
a elas? "Comfé, com coragem" -'- ela
responde. "Já perdi coisas outras
vezes. E sei qu� só tem umjeitb
de recuperar. E não baixar a cabeça.

, .E trabalhar. Acreditar na terra."
"

Os'agricultores como D. Luíza
contam com crédito, com seguro -

agora cobrindo também o dinheiro
que eles aplicam - e têm a garantia
dó preço mínimo corrigido.

'

"Está bem bom o preço mínimo -
comenta D. Luíza.

, É mais umbom motivo para piantar
mais e reconstruir tudo em pouco
tempo."
'Luíza VeberPedrine

,

Rodovia Brusoue, km 20 � Itajçí . SC

Procurea
sua cooperatiua,
umbancoou
um técnico da
extensão rural.
Vocêsótem
aganhar.

Presenteie bem a quem você ama.

�. !'lã Jealherla A P�ROLA, você encontra artigos
pare presentes e decoração, peças de, joalheria, relo
joar!a, objetos em prata, cristal e porcelana que real
çam o seu requinte e bom gosto. Em anexo, a Ótica
Mo��rna com os últimos lançamentos da moda.

Faça-nos uma visita. .
'

Joalheria A'pÉaOLA
, ;,' '{>TICÃ MODEfL"

• :'_'
'"-�

!
R. Remoido Raiu 289 - Fone 72-18'- ,

\
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o Governador Leonel Bri
zola preferiu continuar mo

rando no apartamento da
Avenida Atlântica em Cope
cabana, ao luxo e às mordo
mias do Palácio Guanabara.
Uma curiosidade: o aparta
mento em que atualmente
reside o Governador do Rio

pertence ao catarinense Pau
lo Konder Bornhausen, e o

que não se sabe é se o in

quilino paga aluguel, ou fi-

ca por conta de acertos po
Ii,ticos. .:

-x-

O repórter d. O ESTA_DO
Fernando Bond levou um

- grande susto ao _ constatar

que seu carro fora arromba
do. O pânico só se arrefeceu
ao verificar que apenas o

gravador fora roubado, já
que no veículo havia

_

outros

objetos de valor. Ironi� do

Arno Olavo Duarte
ELETRICISTA AUTONOMO

./

10 ANOS DE EXPERI!NCIA NO RAMO

Eletricista em geral, manutenção industrial,
montagem de painéis, consertos de caldeira à 6leo,
caldeiras a lenha e serviços de encanador.

- Rua Fritz Bartei, 610 - Fone 72-14�9 - Jaragu' do Súl

Afonso Piazera l\Ieto
- Engenheiro Civll-

PROJETOS E CONSTRUÇ6ES EM GERAL

Av. Getúlio Vargas, 158
1.0 Andar - Fone: 72-0186

89250-Jaraguá do Sul
Santa Catarina

AGORA EM JARAGUÁ

Clínica Dr.
_ Jorge luis

Camarqo Inchauste
'- CIRURGIA GERAL

.

- PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO INTESTI
NO GROSSO-)
- GASTROENTEROLOGIA
- LAPAROSCOPIA

-
-

.

Atendimento das 16h30 às 19h30, na Av. Mal. Deo-
doro da Fonseca n.O 1 .086, ao lado da loja La Ca
sita - Fone 72-1907-.

Passagens aéreas e serviço de cargas e encomendas
Varig/Cruzeiro oara a região dê! Grande Jaragu� do
Sul, é com a Organização Contábil "A Comercial" SiC
·Ltda. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 290 - Fone
72-0091 -, anexa a redação deste jornal.

Relógios, cristais, violões e artigos finos para
presentes, em todas as

ocasiões é com o
_

LANZNASTER
O SEU RELOJOEIRO

que tudo lhe faz para servir bem.
Fica na Marec�al Deodoro, 364

Dos Jornais. do Estado
Novembroj83

das". "Democracia - afirmou
- pressupõe antes de tudo a

convivência dos contrários. Se
um segmento social se presta
para determinados trabalhos
dentro de uma organização
partidár.ia, também adquire o

direito de emitir opinião. As
sim, tanto o trabalho de divul
gar o programa do Partido

quanto o de ouvir e se fazer
ouvir, integram esta reciproci
dade operacional que se cor

porifica no espírito democráti
co. Desde, é evidente, que ,se

comprenda a democracia, co

mo um credo de igualdade e
'

de respeito mútuo. Algo me

parece andar' meio esquecido
por determinados indivíduos
mais preocupados em decorar
todos os chavões aliciadores
que em compreender a verda
deira essência que motiva es

te aliciamento" .

destino: o gravador continha fita de entrevista feita com Q'
Secretário de Segurança Pública, na qual. o sr. Heitor Sché
falava exatamente sobre a onda de assaltos na cidade. Os
gatunos por certo se dobraram de tanto rir.

-x-

O presidente da ACM, Luiz Carlos Espíndola, fez im
portante depoimento sobre as aposentadorias de funcioná
rios da Assembléia Leqislativa. Em síntese, declarou o se

.guinte: 1. está havendo sérias dificuldades ao trabalho da
comissão de médicos encarreqados de proceder a revisão
dos atos de aposentadoria; 2. os processos estão incom
pletos, faltando a comprovação de exames clínicos e labo
ratoriais complementares. Os laudos praticamente se resu

mem a simples diagnósticos; 3. as autoridades adminis
trativas da Assembléia estão "tirando' o corpo fora", sob
a aleqeção de que uma ação popular interposta perante o

Judiciário poderá esclarecer a situação; 4. a Assembléia
não tem colocado os aposentados à disposição dos médi
cos para a realização de novos exames; . 5. embora não
seja jurista, sabe que a -Ieqislação estabelece que a fonte
pagadora dos proventos de inativos pode suspendê-los rne

diante simples constatação de que tenha ocorrido irrequ-
laridades nos processos de aposentadoria, podendo aqueles
que se sentirem prejudicados 'recorrer à Justice: 6. nos

.

laudos há uma qrande incidência da doença espondelite
anquilOsante, cuios percentuais ultrapassam todos os da
das estetísticos conhecidos no mundo; que o percentual
dessa enfermidade é diqno de ser publicado nas melhores
revistas médicas do universo.

-x-

Engana-se quem pensa que tudo é paz no-reino do PDS
catarinense. Na semana passada o sr. Henrique Córdova

. esteve em Xanxerê para reunir-se com as diversas alas em

que está dividido o Partido naquele Município. As diver
gências são de tal ordem aue a reunião não demorou mais
de três minutos. Por._abscluta falta de segurança. A pro
pósito, úm integrante do Diretório Regional do PDS fazia
uma comparação entre os problemas enfrentados pelo seu

'

Partido e os vividos pelo PMDB: - As divergências do la
do de I.á _são muito mais ideológicas, enquanto que as nos

sas são Fisiológicas e, portanto, mais graves.
-x-

O deputado Jair Girardi (PMDB) criticou a nota emi
tida pela Juventude do PMDB e, depois de algumas consi
derações sobre o Partido, que ele reconhece Ser uma fren-
te que abriga em seu interior diversas correntes ideológi
cas, afirmou não considerar justo 'lque se empregue pala-
vras como liberdade e democracia, a torto e a direito,
sem sequer intuir que determinadas atitudes de compor
tamento 'e de idéias manifestadas são violações explicita-

-x-

O Município de Irani foi
palco da 1/4a. Festa do Contes
tado", désenvolvido no local
denominado Sítio Histórico. No
ponto exato dos festejos tra
vou-se a luta decisiva dos ja
gunços do monge João Maria
com' tropas do Exército nacio-
nal. A Guerra do Contestado,
embora aparentemente tives$8
cunho de fanatismo religioso,
aeeneeeeu em razão da luta

pera posse .tllegalização de ter-.

ras da região, o que vale dizer
que já há mais de 60 anos o

problema Fundiário era' causa

central de.conflitos em terras
de Santa Ca,tarina e Paraná.

•

•

I

.Entre noMonza4 portas poraqui.
E.lel·�lerfu Comércio
�e Y�;cll.s li••.

COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SÄO LUIZ POR APENA-8
Cr$ 31.200,00 POR M�S. .

JARDIM SÃO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO
JARAGUA ESQUERDO.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

MARCATTO LTDA.'
CR�CI-093 - 11.-' REGIAO

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 7:2-1136

Jardim São Luiz
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MUITOS JOGOS
PELA OLISEJA

A 2a. Olimpíada Sesiana
SEGUNDONA - A Liga Jaraguaense de Futebol reell- de Jaraguá do Sul, Oliseja,

zou quinta-feira à noite, uma reunião com os clubes inte- aberta dia 28 à noite, na

ressados em participar do Campeonato da 1 a. Divisão, des- Associação Recreativa Weg,
ta temporada. O certame, segundo o presidente Valdir Stri- realizou no decorrer da se-

cker está previsto para começar no próximo domingo, dia mana, vários jogos em di-
12. Por outro lado, no domingo passado, deu-se a abertu- ferentes modalidades. Mui-
ra do segundo turno do Campeonato da 2a. Divisão (Se- tos ainda faltam a ser rea-

segundona, cujos resúltedosforem.estes: Rio Cerro lxO XV, lizados e os deste sábado
-de Novembro, São Paulo 4x2 Vila Lenzt, Fluminense 2x4 até sexta-feira próxima se-

Jaraguá Fabril e Ponte Preta Ox2 Grêmio Garibaldi. A Se- rão: basquete, .dias 7 e 9,
gundona terá continuidade neste dia 5/11, entre Rio Cer- na Menegotti e Armalwee -

ro vs. São Paulo, Vila Lenzi vs XV de Novembro, Ponte Mannes x Mal'Wee, Menegot-
Preta vs Fluminense e Jaraguá Fabril vs Grêmio Garibaldi. ti x Weg, João Wiest e Grá-

EM CORUPÁ - Duas partidas movimentaram a Prl- fica Avenida x Weg; bocha,
meirona da Liga Corupaense de Desportos dia 30: D. Pe-, no Acaraí, dia 7, Seria x

dro 5x2 Grêmio Baeumle e Botafogo 3x5 XV de Novembro. Fril e J. Fabril x Caro Horn-
Amanhã, dia 6, complementande o primeiro turno, joga. burg, dia 8, Argi x Menegot-
rão D. Pedro x Botafogo e Grêmio Baeumle x XV de No· ti e Mecr, Jaraguá x Dalmar,
vembro. Pel'o Torneio Municipal, também da LCD, XV de dias 9, 10 e 11, jogam os

Nóvembro Oxl Ouro Verde e Palmeiras Ox3 Água Verde, vencedores das partidas ini-

jogaram dia 30, enquanto amanhã defrentar-se-ãe XV de ciais; canastra, .no Sesi,
Novembro x Palmeir.as e Água Verde x Ouro Verde. dias 8 e J 1, os vencedores

FIGUEIRENSE PROGRAMA - A diretoria do E.C. Fi- dos jogos lnicials: dOilYli!1ó,
gueirense, da Ilha da Figueira, está programando para o dia 9, no Sesi, os vencedo-
dia 11 de dezembro, um torneio de futebol, em seu es- res das partidas iniciais;
tádio, onde estarão a prêmios dois carneiros e um porco, futebol de salão, dia 8, Ar-
O preço da inscrição, é de e-s 6 mil, sendo que no dia weg, Weg x Ind. Reunidas e

será sorteado entre as equipes presentes, o valor de urna Dalmar x Frigumz, dià 10,
inscrição, que será devolvido a ganhadora. O Figueirense na Arnialwee, Malwee x

'não vai participar do Torneio.
' '

'

Mec. Jaraguá e Marcatto x

,

CRUZ DE MALTA RECEBE RIO DO SUL _:_ O Cruz de Mannes e, dia 11, na Arweg,
Malta; de Rio da Luz, que domingo último goleou o Orlen- Met. Leitzke x Venc. Jogo 1
tal de S. Francisco do Sul, 5 a 1, definiu 'quarta·feira o e J Fabril x Venc. Jogo 6;
esquema promocional e de trabalho para o amistoso pro.' futebol suíço livre, - no

gramado para o dia 13/11, no Estádio Eurico Duwe, een- r. Sesi, dia 5, Reunidas x Ca-
tra o Rio do Sul EC. O quadro riosulense, da Divisão Es· narlnho e Leitzke x Cyrus
pe�íal da FCF; virá colocar as faixas de campeão no Cruz e, dia 6, Fabril x Fril e Ma-
,de Malta, pela conquista recente do, Torneio Mário Vitó-' risol x Malwee; futebol suí-
rio Rasswemer, por uma cota de Cr$ 400 mil. 'ço veterano - no Sesi, dia

PELÁDÃO/83 - O I Campeonato Municipal Aberto 'de 5, Frigumz x Menegotti e

Futebol de Salão - PeladãoJ83, terá desenvolvida hoje dia 6, Weg x Marcatto; ge-
e amanhã, a 4a. rodada envolvendo as equipes das Cha- "neral, dia 1 0, no Sesi, Mec.
ves D, E e F, a partir das 14 e 8 horas: Vidr. Pieper x Jaraguá x Frigumz, Telesc
Corinthtans.: S. Judas x Reunidas, Oba Oba x J. Fabril, x Max Wilhelm e mais seis
Fantmann x Malvke, Satélite x Vitória" Unibanco x Vas- jogos entre vencedores dos '..,..------------------------
co, Vidro Walter' Hille x Água Verde e Moitas x Novo Ho- jogos iniciais, que serão dia Mu,l-to equillbrío n,osrizonte; Marisol x Cristo Rei, Juventude x Zonta B, Auto 7, entre Cyrus x Dalmar,
Peças x Armalwee e Fluminense x adia Imóveis. A Divi- Celesc x Marcatto, Wiest x

J' E Isão Municipal de Esportes, em razão da realização da ex-. Seria, Jarita x Argi, Mari- ogos sco ares
posição de orquídeas, no Agropecuário, solicitou à AABB, sol x Dalila, Bombeiros x
a cessão do Ginásio de Esportes "Horst Verch", no dia Weg, 'Reunidas x Hornburg,
15/11 das 8 às 20h30, dia 19/11 das 14 às 20h30 e dia 'Canarinho x J, Fabril, Nico-
29/11 das 8 às 12 horas. lodell i x Malwee, Urbano x

SrLVIO EM SEGUNDO - Participando da Prova Km Lombardi e Menegotti x

,Contril Relógio, domingo último, na Beira Mar Nor:te, em Fril; handebol feminino, dia
Florianópolis, o ciclista Sílvio Roberto Ewald, da Weg, eb-. 6, na Menegotti � Cyrus x

teve a 2a. colocação, sendo suplantado apenas "pelo, eam- Marisol, Oalmar x Jarita e

peoníssimo Hans Fischer. O Sífvio, com tempo de 1.7:85,' Weg x Malwee; handebol
bateu o recorde catarinense juvenil, nessa prova, que masculino, dia 8, na Arweg,
pertencia a Marcelo Greuel, batida no Campeonato Brasi- Jarita x Wiest, dia 10, na
lei ro de 1981. Amanhã, dia 6, os .pedalistas da Equipe Armalwee, Malwee x Wiest
Weg, tomam parte, em Joinville, da última etapa do Cam- e dia 11, na Arweg, Weg x

peonato Norte Catarinense de Ciclismo. Jarita; tênis
-

mesa M, dias
UDo TRAZ REÇURSOS - O secretário-adjunto, Udo 8 e 10, na Arweg; tênis me-

Wagner, de Cultura, Esporte e Turismo, assinou sexta- sa F, na Arweg, dia 8 Man·
feira, día 28, em Corupá, com o prefeito Albano Melchert, nes x Weg e dia 10, Malwee
um convênio no. valor de Cr$ 12 milhões, para a conclu- x Menegotti; volibol fem;·
são do ginásio de esportes daquela- cidade. Esse valer se- nino, na Armalwee, dia 5,
rá liberado em quatro parcelas. Udo confidenciou, dias Marisol x J. Fabril, Reuni-
atrás, a urn grupo de amigos, que durante o período de - das x Weg e Jarita x Mal·
sua permanência na SCET, pretende construir e entregar. wee; volibol masculino, na

as comunidades de Schroeder e Barra Velha" ginásios de Menegotti, dia 7 João Wiest
esportes, considerando qu� estas ainda não dispõem de

x Malwee e dia 9, na Ar·
locais cobertos para a prática desportiva. malwee, Jarita x Max Wi·

MOTOCICLISMO - O piloto jaraguaense Álvaro Lei· Ihelm; xadrez, no Clube de

thol�, ficou em 2.° lugar nas provas de 18f)cc ,cros$ e ,For. Xadrez, dia 8, Malwee, x

ça Livr, cross, no fhlal da semana passadat. em Lonfras" Argi e Marcatto x Nicolodel.
qyando da inauguração do Mot6dromo üParaíso dos Sa· li além de Weg x Menegot-
pos", ,In Salto Pilão, próximo a Rio do' Sul. t( -',

'�'

ESPORTES Clubes rotários disputam
Torneio Gijo

Com a cerimonial de a

bertura ontem, às 18- ho
ras, no Clube Atlético Bae

pendi, teve início o 3.° Tor
neio Gijo - O Companhei
rão, que reúne vinte e um

Rotary Clubes do Distrito
465, em

.

torno de várias
modalidades esportivas.
Participam do Torneio os

RC de Jaraguá do Sul, Jo

Invllle, S. Franc. do Sul,
Blumenau, Blumenau Nor
te, Blumenau Dr. Hermann,
Rio do Sul, Rio dos Cedros, '

Timbó, Rodeio, Ascurra, In"

daial, ltaja], Balneário Carn
boriú, Pouso Redondo, Pe

nha, Brusque, São Bento do
Sul e Guaramirim.

Em data de ontem, foram
disputadas as modalidades
de bolão bola gr. e peq:.j M/
F, canastraM/F caneco M/F
dominó M/F, tênis de mesa

M/F, truco masculino e xa

drez masculino. A proqre
mação deste sábado é a se

guinte: ARWEG - 8h, lní-.
cio das competições de vo

libol feminino e bocha e às
13h, vollbc] mascullno:
BEIRA RIO - 'às 8 e 13h,
tênis de carnpo masculino: (!,
feminino; AABB - 8h, iní
cio das disputas do futebol
de salão. Às 20h, no Bae
pendi', reunião' da Comis
são I nterclubes para pro
clamação do campeão do
3.° Torneio Gijo - a C�m.

A 19a, UCRE, através da
Divisão de Educação Física
e Desportos, concluiu os IV

Jogos Escolares Regionais
Mirim e Infantil, que foram
marcados por grande equi
I íbrio de forças entre os 16
estabelecimentos participan
tes. No voHbol foram rea

lizados 30 [çqos, no hande
bol 26 e no basquetebol 10

jogos.
Os resultados finais dos

jogos coletivos foram: vell
boll mirim masculino - J.o
Duarte Magalhães, 2.° Gen.
Rendon e 3.° Alm. Taman
daré; no feminino - 1.° S.

José, 2.° Roland Dornbusch
e 3.° General Ronden: voli·
bol infarttil masculino
l.d Abdon Batista, 2.° Duar
te Magalhães e 3.° são Luís;
no feminino - 1.0 Duarte
Magalhães, 2.° Lauro Zim
mermann 'e 3.° General Ron
don; ha'ndebol mirim mas
culino' - 1.° Giardini Lenzi,
2." Euclides da Cunha e 3.d

panheirão e escolha do clu
be änfitrião dos próximos
jogos; às 21h, [entar festi
vo; 'com entrega de troféus
e medalhas e baile de en

cerramento.
,

A Comissão Organizadora
do Torneio é formada pelos
rotarianos lido Domingos
Vargas (coordenador ge·
ral), Alfredo Guenther (co
ordenador de modalidades),
Ivo Ewald (coordenador so

cial)" Márcio Mauro Mar
catto (coordenador de hos
pedagem e alimentação),
Joequim Sprotte Salles (te
soureiro) e Nélson Tabaje-,
ra do Amaral Costa (secre
tário geral).

Os coordenadores de mo

dalidades são: bolão Moa
cir Rogério Sens, caneco
Bruno Breithaupt, canastra
Vitória Altair Lazzaris, do
rnrno Waldemar, Behling,
xadrez Dietrich Hufenuess
ler, voliboJ Aristides Pans

tein, tênis de mesa Allder
Lueders, tênis de campo
Dorval Marcatto Júnior, tru
co PedrQ Sérgio Steil, bo
cha MarIo Sousa e futebol
de salão Antônic José Gon

çalves.
'Os clubes participantes
disputam o Troféu Lourival
Schütz, o Gijo, ex-compe
nheiro do Rotary Club de
Indaial, onde foi instituído.

Teresa Ramos: no f.."inino
- 1:° Roland Dornbusch,
2." Lauro Zimrnermann e

3,0 Abdon Batista; handebol
infantil' maséulino - 1.° T.

Ramos, 2.° Abdon Batista e

3.° Holende Marc«;llino Gon

çalves; no feminino - 1.°
Holanda Gonçalves, 2." He
leodoro Borges e 3.'0 Abdon
Batista; basquetebol mirim
masculino - '1." Abdon Ba

tista, 2.° Giardini Lenzi e 3.0

Roland Dornbusch; no femi·
nino - 1.0 Abdon Batlsta e

2.° São José; basquetebol
jnfanti'l masculino - 1.0 Gi

ardlnl Lenzi, 2.? Abdon Ba

tista e 3.° Colégio São Luís.
Os jogos foram realiza

dos no Ginásio de Esportes
Artur Müller e Horst Verch

(AABB), sob clima de mui

ta lealdade e disciplina. Es

tâ semana, na segunda e 3.·

feira, no r;��ádio Max Wi·

Ihelrn, foi desenvolvida a

programação de atletismo,
em tr�s etapas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CARTAZ DO CINE;MA
"1990 - Os Guerreiros do Bronx", é o filme em car

taz, censura 18 anos, no Cine Jaraguá, a partir de hoje (05)
até terça-feira. Na querte e quinta-feira, "A Morte Ronda
a Pantera", com Farrah Fawcett.
!-�.,. ......

��,�--�----�--�--���--�,,------��------�
,
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"

promovido principalmente
por uma entidade muito
nova, a Sociedade Brasilei.

Santa Catarina esteve revelaç,ão de que o Direito ra de Direito do Meio AIIIo
bem representada, no '" Ambiental (ou Direito Eco. biente, dpreJsidi.da DPeio Pro.
CU,RSO INTERNACIONAL

moter e ust,ça r. Pau�
lógico) e o Direito Urba· Affonso Leme Machado.

DE DIREITO COMPARADO nístico estão tendo evelu- com sede em Piraciêaba,da
DO MEIO AMBIENTE, rea- çãb muito rápida em todo qual o Dr. José Alberto
lixado na capital paulista o mundo, com essas ten-

Barbosa já era associado.
de 24 a 29 de outubro' re- d

• na qua I os seus colegas Cioências: a) legislações ca- tarinenses, companheiros
cém findo. 'Participaram da vez mais generalizan. de curso, acabam de sefi.
daquele eurse os Promoto- tes, abrangendo cada país liar. Haverá em 1984 um
res de Justiça Dr. José des nutri Sistema Nacional de Simpósio ,Nacional' de I)j.
Santos Silvei'ra, Dr. Valdir M' A b' b)"

reite do Meio Ambiente
ere m íente: presti- ,iá o quarto - em GoiânVieira e Dr. Paulo Armando 'giamento crescente das e em 1985 o IV Curso 1110

Ribeiro (da nossa Capital) entidades privadas prete- , ternacional de Direito COIJIo
e o "Dr. José Alberto Barbe- toras do meio ambiente, parado do Meio Ambien
sa (Promotor de Justiça da que vão sendo admitidas em Salvador, esperando-se
la. Vara de Jar'aguá do como partes legítimas para maior presença de todosos
Sul). O curso visava uma propor ações criminais e

profissionais da área iu';'
permut" de conhecimentos .

'd' d'
dica e de outros' setores,

.. CIVIS ;,ante e errmes ou Os Promotores de JustiCi
e experiências ,ecológicas e danos ecológicos não erl- Drs. José dos Santos si�
legislativas entre profissio- minais; c) utilização cres- veira, Valdir Vieira e PaUo
nais de várias partes do - cente do Ministério Públi- lo Armando Ribeiro, estão

d implantando em 'Florian�mun o em torno de ques- co (Promotorias de Justi-. -

poUs um Núcléo Especialtões ambientais, tanto no ça) ou autoenganjatnento de Defesa Comunitária,
que r�ere' à preservação deste nas ações penais e criado pelo Procurador·Gt
da FJiora e fauna, combate civis sobre temas, amblen- ral de JusÜça Dr. João Caro
à poluirão, como em temas .

d) f los Kurtz, núcleo esse-,com
T tals; aumento signi icà· A •

t'""..de urbanismo. Os palestran cemeetêncta para wO
tivo de ações judiciais, Estado e devendo agirtes foram: Frei Joaquim promovidas pelas vítimas entrosamento com os Pro-

Arruda Zamith' (Br), Per· de danos ecol'ógicos ou 'em motores de Justiça do inte-
seu F. Santos (Br), Helmut favor delas; e) pressão 'rior e que visa a proteção
Trompmaier (Br), Paulo crescente sobre as indüs- do meio ambiente e a de-
Affonso Machado (Br),A.' d fesa do consumidor. ., Portrras para emprego e me-
da P. Grinover (Br ),' Jea- d d

tal razão os quatro promo-
i as antípoluidoras (ten- tores ele Justica- catarinen-quim Arruda Falcão (Br), t,o a pressão pela Adminis. ses, apreveirande o falo de

Renê Ariel Dotti (Br), Eu· tração, quanto pelas enti- 'o curso ter sido a partir
rico A., Azevedo (Br), Fá· dades ecológicas, quanto das 16h, passaram ado-
bio Penteado (Br), Ca,'o ras dt> dia. visitando órgãosnelas vítimas e pelas pepu- I" A

. - puLustosa (Br), Guido S.
' pau ístas: ssectaçae a·

lações em geral); f) esfer- lista do Ministério Públ�
Soares (Br), luiz Carlos ços crescestes de preserva. co; CAEX-Centro de Aten-

,
Caffé (Br), Marcelo [pane- eãe de flora e fauna; g) dimento e Execução, u�
ma (Br), Helita B. Custó. incrementação das áreas órgão do Ministério Públ�
dio (Br), Rosa G. Kliass e co que funciona como uml

verdes nas cidades, com super-Promotoria, receben-entre os estrangeiros Te- melhor política de letea- do queixas e denÚflcias,
yohiro tiomura (Japão), mentos; h) participação de promevende invéstigàçóe!,
Amedeo Postiglione (Itá. grupos comunitários (as- localizando pessoas; ·yi�itl
lia), Miguel Prieur (Fran-

sociaeões de bairres, por ao, Preccn-Sistema Estt
exemplo) onde partleula- cl I de l

;. ,.. su-ca), Eckard Reh�,'nder (' A' • ua e Proteçao ao �,n
res, na aprovação ou não id di

.

id ulll
lemanha}, Stafan Wester. d

.

b
nu or, ,ngl o por"

.. e erejetos ur anos ou Procurador de Justiçá ,(
tund (Suécia), Eduardo Pi., prédios novos; i) capaelda- Filomeno (e onde profiss
qretti (Argentina), Jorge de do Ministério, Público nais de várias áreas (�

de embargar (com pedido di A' DirerFranxa (Argentina), Tomás f'iminar) construções no- rema, rquitetura,
'

'dor
Ramon Fernandez Redr] _ to) orientam o consun" r

vas, i) qeneralizada aver-
e providenciam ações c�guez (Espanha), S. Pana- são às usinas termonueleá- veis e penais em seu fa�or,

votopoulos (Grécia) e ain-: res e aos resíduos atêmi- visita à CETESB (eqUIV�
da Toshio Mukai (Br). Ao coso O Direito evolui muito lente à nossa FATMAli. VI'
f ' nes Sf'�ores ecológicos e ur- .,

S
. d VIIinal, realizcu-sa um ple- banístlcos.

sita a ecretaría e
i.IA'"

e Meio A,mbiente. I....S...nário, mas mesmo após ca· órqãos os PromotoreS ealt
da, palestra se faziam per- Infelizmente não partici- rlnenses obtiveram orlell'
guntas por escrito. O curo param ao conclave Preme- tacão de funcionamento,
so foi um sucesso e foi tores de Justiça de outros literatura, modelos e 1�
'muito int�nso, realizando- Estados. tendo parisso so· messa de apoio na im�1
se todos os dias desde as

bressaído o qrupo catari- tacão, aqui em Santa, Ir:
nense e isto talvez se deva rina. da experiência paUl

_1_6_h__à_s__2�2_h__e__pe__r_m_i_ti�u__a__�a_o__fa_t_o_d_,e__s_e�r_e_s_s_e__c�u_r_s�o t_a_. .....�_,

PROMOTORES DE ,JUSTiÇA EM
VIAGEM DE ESTUDOS

EDITAL
At JREA MÜLLER GRUI3BA, labeliã Desjgnada dé Notas e Oficial de' pro

testos de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa' Catarina, na

forma da lei, etc, . .

'

,

,

. 'o'

Faz saber a todos quantos este edital virem que se acham neste Cartor!

para protestos os �ítulos contra: ANSELMO TOLARDO, Braço.Miguel, Massaran�:
ba. IRMGARD NASS, Rua Francisco Mees; 619, Corupá. IVAN, GRUTZMACHER,

f
trada Rio Cerro II, nesta. JORGE GILQERTO VERBINEN, Estrada Três Rios, do SUl

sjn nesta. NORBERTO WEISS, R. Mal. Castelo Branco, S-chroeder. ROLFARI VOE

GEL, Rua Um" sln, nesta. SONIA HENKE,Braço Miguel, Massaranduba.
a

E,' corno os ditos devédores nãc foram encontrados e ou se recusaram
aceitar ª devida intimação, faz por intermédio do Rresente edital para que �s ��;
mos compareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no prazo da lei a Irrl
de fiqwidar o seu débito ou então dar raZ30 por que não o faz, ,sob pena de sere

os referidos títulos protestados na formada lei, etc.
nsl Jaraguá do Sul, 03 de Novembro de 1983.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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As Anetacões de Flávio 'José
,

.

Apresentado anteprojeto .da
Casa da Cultura e teatro,

Os arquitetos Lilian Men
donça Simon e Carlos Ro
dolfo Sandrini, da Funda
ção Catarinense de Cultura,
e o secretário-acl junto de
Cultura, Esporte e Turismo,
Udo Wagner; apresentaram
quinta-feira dia 27, no Cen
tro Empresarial, o antepro
jeto da Casa da Cultura e

Teatro de Jaraguá do Sul,
à comunidade. Os porme
nores do anteprojeto foram
dissecados pelos arquitetos
e inúmeras sugestões foram
apresentadas, com vlstas a

elaboração do projeto final,
prevendo a preservação da
área verde existente no imó
vel da rua Jorge Czernie
wlcz, de propriedade da So
ciedade Cultura Artística.

O 'anteprojeto 'prevê tarn

bém construção de praça e

revitalização do espelho d'á
gua (lagoa) defronte o fu·
turo empreendimento, as·.

sim tomo ajardinamento. O
auditório do teatro terá ca

pacidede pars 300 'pessoas e

para a sua construção deve·
rá ser aproveitàdo o pró.
prio aclive do terreno. A
área' construída proposta
de 1.650 m2, contará. ainda
com salas de eula, bibllote
ca,. centro administrativo e

anfiteatro, além de outras

dependências.
O. estacionamento pre

posto é para aproxlmede-

mente 100 veículos, média
considerada razoável. E a-

.Iém des acessos normals à.
Casa da Cultura e Teatro,
consta na perspectiva apre
sentada a comunidade lo
cai, a construção de uma

rampa pera paraplégicos.
O custo da obra,. hoje,

deve girar em Cr$ 100 mi
lhões; dos quais, a Secreta
ria de Cultura, Esporte e

Turismo do Estado já colo
cou a disposição de Jara
guá 'do Sul, cerca de Cr� 25
milhões. Durante a exposi- .

ção do anteprojeto, comen
tou-se a transferência do
local para construção do
empreendimento, da rua

Jorge Cierniewicz, para 'ime
diações , da FERJ, com o

que. todos foram frontal-'
mente contrários, dada a

distância, o que dificultaria
a locomoção.

Além dos arquitetos e do
secretário, tomaram parte
das discussões os Srs. Eg-.
gon João da Silva, Márcio
Mauro Marcatto,- Pedro 00-
nini, Moacir Sens, Dietrich
Hufenüssler, Mario Sousa,
Humberto Wolf, Carlos Ba

ratto, Nélson Tabajara da
Costa, Mauro Koch, Bruno

Breithaupt, Flávio Brugna
go, José Antônio Pinho, Vâ

.

nia d'Aquino Pinho e Arls.
tides Panstein.

-Políc�a ganha;
veículos etelex

Dentro das metas' de ree

quipar as Polícias Civil e

Militar, a Secretaria de Se
gurança Pública de Santa
Cátarina, enviou a Jaraguá
do Sul, dois novos veículos,
zero quilômetro, Fiat à él
cool. Os novos veículos. já
estão rodando, totalmente e.

quipados com sirene e giro
flex (emltldor do' slnal ln
terrnitente ) .

O Delegado Regional, Dr.
Adhemar Grubba, informou
que além dos dois Fiat que
vieram a Jaraguá, a delega
cia de Corupá foi contem

plada com o Volks 1980, a

de Schroeder ano 1981 e a
.

de Massaranduba, ano1980.
Guaramirim deve receber o

seu novo veículo nos pró
ximos dias e com isto todas
as delegacias da mlcrorre-:

gião disporão de' veículos

para o pleno.desenvolvimen
to dos trabalhos policiais.
Grubba acrescentou que

durante este mês de novem

bro, vai reunir
.

em Guará
mirim, delegados de toda
a microrregião, da 19a.DRP,
quando serão discutidos as

suntos de Interesse da elas
se.·A Delegacia Regional de
Polícia de Jaraguá do Sul,
d� acordo com o seu titu·

lar, recebeu do Governo do
Estada, um aparelho de te

lex, que ainda não foi ati
vado. Nesse particular. n9.s
dias 7, 8 e 9 do corrente, o

sr. João Batista da Costa fa·
rá um. estágio em Florianó
polis, para operar o 'instruo
mento.

- De acordo com o mapa do Cartório Eleitoral da..
17a. Zona, o total de eleitores dos municípios de Jaraqué
do Sul e Corupé, até 30 de setembro, era de 35.172, dos
quais 29.775 em Jaraguá e 5.397 em Corupá, divididos e_m
130 seções e 26 seções, respectivamente. Uma neva seçao
foi criada em Jaraguá, a de número 156, no Salão 25 de
Julho, em Jaraguá 84. .

.

- 'Santa Catarina vai, receber 7 bilhões, 200 milhões
e 700 mil cruzeiros oriundos do Finsociah que serij? apli
cados nas ái"-eas de educação e saúde. Os recursos desti
nam-se à recuperação de 1.745 escolas de 19 municípios
sedes de microrregião, hospitais e unidades sanitárias. Às
escolas serão destinados .( tamHm para Jaraguá do Sul)
um total' de Cr$ 6 bilhões e para a saúde Cr$ 1 bllhãe,
200 milhões e 700 mil.�·

- O Conselho Técnico .Consultivo do Senai-Centro de
TreinamentÖ de Jarqguá do Sul,- analisou em

.

Sua última
reuniãô do ano, dia 28; a questão dos �gressos do Sénai,
avaliação dos cursos, as atividades desenvolvidas' e a subs

tituição de conselheiros, além de assuntos -diversos e da
divisão de ensino; 'onde se fez presente o Prof. João Pau-
lo Macha'do, do DR·Senai. '

- A I Expo�ição.·de Orquídeas' e' Planfas Ornamentais'
de Jaraguá do.Su.I,. de 18 a 22 de 'novembro, no Agrope
cuário deverá reunir em torno de 3�0 orquídeas, segun
do o s�cretário Balduino. Raulino, que' revelou a realização
de u�a reunião na semana passada, en,tre artesãos de vä

rias cidades, quando foram discutidos a necessida�e da

criação de associações e o est�'bele�imento de um inter

câmbio ainda maior, para que todos os. artesãos, de mo

do geral, se sintam ainda mais fortaleci��s. F,ut.ura��nte··
haverá um encontro estadual. E a propóslt�,. aproxima
Feira de Art� e Artesanato de J'araguá do. Sul ficou defini-

.

d� para o d'iiil 19 de novembro, no. mesmo .I,oea ...·. .

�

.

'

- O recém-implgntedo �olegiado da, Adrnlnistração
Pública l.._ CAP, tem reunião marcada para o dla 7, às
2Ô horas, na 19a. UCRE. A mencionada reunlão tem. por

. finalidade estabelecer diretrizes de trabalho e fixar ·me-

didas preliminares para a ação do Colegiado ..
- Está havendo muita preocupação 'por parte dos

moradores da Rua Joinville pelo abuso que muitos con

dutores de veículos e molos estãO cometendo, dirigindo
em alta velocidade e desrespeitando as faixas· de segu·
rança� Com a- transferência da fiscalização da Pol'ícia Ro
doviária Estadual para a Polícia Federal, os abusos aumen

taram, com a fiscalização 'menos rígida, pondo em risco
a vida de operários, escolares e da própria pOpulação do
lugar. Urge a tomada de urgent. medidá, para que novos

O ver�ador Errol Kretzer
e lamentáveis acidentes não se repitam, ceifando preeie- manifestou esta semana a
'sas .vidas humanas.

sua preocupação quanto ao

.

- O Senai, em convênio com o Sesí e outras entida- estado da Ponte Abdon Ba:
'des, tem planos de desenvolver atividades em comunida- tista, o pr·incipal ecesso aos

des carentes do munlcíplo,' dentre elas a de Vila Lenzij que demandam à cidade pe-
Nova Brasília, onde poderão ser desenvolvidos cursos, no Ia BR�301, sern contar os

próximo ano, de reparador "de aparelhos eletrodomésti- habitantes da' região leste,
cos, eletricista instalador, cabelerelras, .manicure, entre que util'izam quase que dia-
outros, após o levantamento das prioridades. Consta que riamente a travessia. Disse

. já existem recursos pera a execução do projeto. . Errol, em seu pronuncia-
- O piloto Volkmar Gustav Berchtold, da Moto 5ch- mento, que a ponte vem re-

roeder . Competições, de Jaraguá do Sul, foi o 18.0 eeleea- cebendo fluxo superior a

do no domina0,. dia 30, em Goiânia, no Campeonato Bra- sua capacidade projetada e,
sileiro de Fórmula 400, onde largaram 31 motociclistas por esta razão, manifestou
(es melhores do País) nesta c.ategoria, em duas baterias, apoio a Associação Comer-.
sendo 19 de São Paulo, 2 do Rio de Janeiro, 1 de Para- . cial e Industrial de Jara
ná, "1 de Goiás e 1. dOj Distrito. Federal. Volkmar foi o guá do Sul,. que para evita,r
único p.iloto catarinense, um eVentual colapso de tra�

. .

fego, no que se refere ao a-
- EstàHsticas do ano passado demonstniram que

cesso ao centro u.rbano, ela-para cada 10 veículos, mQrreram 1,1 japoneses em Tó-
boreu memorial reivindica-

. quio, 2,3 americanos el)l Chicago e - pasmem - 12,2
tório entregue ao Governabrasileiros em São Pauto. // Guaramirim deverá receber
dor do Estado, com objetieste mês uma. patrulha rodoviaria mecanizada do FEAR,
vo de sensibiliz�-Io, paraque prestará apoio a prefeitura para manutenção, melho-
auxil.iar na equação do proramento e ampliação da malha r,0doviária municipal, a-
blema.lém de outros investimentos na infr,a-estrutura de trans-

porte.
_

O edil solicitou a apre-

:....-----..;_-----------r---___,,....,........--, sentação de apelo paralelo

Segurança da ponte,
preocupa edil

ao da ACIJS ao Governador,
para que coloque recursos

à disposição, visando a cons-
. trução de uma segunda pon�
te, para melhor escoamen

to do tráfego, principalmen
te o de maior tonelagem.
Kretzer igualmeote referiu
se ao aumento do espaço
físico da cadeia pública, o�
jeto de pedido dos empre
sários a Amin, no que tam

bém apoiou, assim como os

vereadores Álvaro Rosá e

José Gilberto Menel, que
solldarlserern-se com a in;
dativa, lembrando tam

bém que o prefeito Durval
Vasel anteriormente já ma

nifestara a sua ·preocupa
ção quanto a segurança da
Ponte Abdon Batista, tendo
soliCitado a construção de
uma nova.

A edilidade aprovou nas

sessões de segunda e quino
ta�feira, vários. projetos-de
lei que tramitavam naquela
Casa Legislativa.

Deud vem

a Jaraguá
O Superintendente da

Receita Federal para o

Paraná e Santa Catarina,
Massad Deud Filho, a-

.

compenhado. do dr. Luís
Fernando Navarro Lins,
estará 'em Jaraguá do
Sul nos próximos dias
·,24 e 25.de novembro, vi-
sitando, a cidad� junta·
mente com a sua esposa,
à convite das entidade�
filantrópicas da cidade
O dr. Massad deverá se

reunir com dirigentes'
dessas entidades, em ho
ra e local ainda não de
finido_s..
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