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Asfixia' mata milhares
·de peixes em Schroeder

A poluição dos rios tem.
. provocado uma grande mor
tandade de peixes; com re-

. flexos no ecossistema da

região. No final da semana:

passada e início desta, mi
lhares de peixes morreram

no Rio I tepocuzlnho, no 'mu
nicfpio de Schroeder, víti
mas de despejos 'provoca
dos pela Celesc, em uma de
suas hidroelétricas.

, A mortandade foi denun
ciada pelo prefeito Aldo
Pesold, que solicitou o com

parecimento de técnicos da.
Fátma. Os técnicos . estive-

, ram no local e constataram

que os milhares de peixes
morreram. em virtude da
lavagem de uma das repre
sas da Celesc, a de Bracl
nho. A represa continha
uma' grande quantidade de
dejetos e lama, que foram
lançados de uma s6 vez no
leito do rio, o que dizimou
os peixes. '

Segundo .a técnica da Fat
ma, Nina Buschle, a pröprte
Celesc reconheceu o erro.
Ela afirmou que a lavagem
deveria ter sido feita de
fórma gradual, pare que as

toneladas de lema não fos
sem ·jógadas no Rio Itapo
cuzinho de uma só vez, as
fixiando es

-

peixes.
Comentando o assunto

. eo.m o f'mai.s' antigo", o pre
feito schroecJense conflr
�ou que fez a denúncia ao

constatar' a água lamacenta
do Rio It�cuzinho, em ex-.
cesso, num trecho de 10 a
15 quil�metros, desde a re

presa até nas'· Imedlações
da ponte que divisa Schroe
g;r com Jaraguá do Sul. A

.Nesta . Edicão
,

,

Banco' do Brasil de Guara

ntiri.rn é assal'tado, pág. 14;
F�$�lval' da Canção é hoje,
Plg,. 5; As novidades dClS Jo
�i ,Abertos - Esportes, pá-
911ta 13; Empresários que-
,rent reformular cobrança da
,'TlP, 'pág: 9; Criminalidade

Pr.eocupa Qelegados; 'página
, t,:Vereador agride jornalis
�L�ág. 7; . Acontecimentos:
"sv1onafs, pág. 3. ;

abertura de uma das com

portas pela Celesc, para
limpeza, trouxe para o rio,
toneladas de lama e outros

entulhos, provocando a

morte dos peixes por esfl-
. xia, aos milhares, que GO

meçaram a aparecer na ma

nhã de sábado.
, Pasold está preocupado
agora, com a morte dos pei
xes, que foram praticamen
te dizimados, com uma pos
sível 'prollfereção de borra
chudos, haja: vista que não
'existem mets peixes para

,

comer as larvas dos slmull-
deos. .Some-se a isso o apa
recimento de outros inse

tos, pols o clima é propfclo
.para tal. '

o

MatrIcula
escolar
para 84-

A 19a: UCRE está lnfor
mando o cronograma de
matrículas para o ano leti
vo de 1984,-' destinado aos

alunes da' rede pública ofl
ciel d�' ensino. Renovação
ela" matrícula do pré-escolar
e '1.°' grau -' dtas.' 01 a

09:12.83; inscrição para ma

triculá na la. série do 2.°

grau ..-- dlas 01 a 09.12.83;
marrfculas novas pré-esco
lar.e de.1.° grau -' dias)3
a 1'5.12.83;' matrículas no

vas de 2.0'grau - dias 19
a' 23.12.83. .

, Documentos necessários:

para alunes novos de edu

cação pré-escolar - certi
dão de' nascimento; alunos
novos de la. série do 1 P

grau - certidão de nasci

mento; alunos novos de 5a.
série do ..

1/' grau' oriundos
'de outras escolas - certl
dão

'

de nasCimento Ei com

provanté de escolaridade
até' a 4a. série do 1.0 grau;
alunes do 2.° grau'_ do

cumentação conforme regi-
.

'mente de cada unidade es

'colar. Os alunos' que per
niànecerem na mesma esco

la de 1983; ttirã.o su�s ma
.

'triculas 'renovaêlas' automa-
- ticâmente.:

. -' ,

Salão de Artes Plásticas
abre dia primeiro ' ....

Numa promoção 'da Seele- .

dade Cultura Artística e

Prefeitura Municipal de Ja

raguá do Sul, será reallza-.
do de 1.° a' 10 de dezem-'
bro, no Centro de Informa
ções Turísticas, ne Av. G�-

I túlio Vargas, o (.0 Salão Ja
raguacmse de Artes Plásti
cas. Vão expor suas obras
Adolfo Juliano Zimmermann
Antônio Pawlak de Mattos,
Arlete S. Ossowsky, Ber!'Ja
dete Righes, Carlos Pedrotti,
Célia Sartorelli M. de Cas
tro, Everson Borles, Harol
do Machado Pinho, João Ri
cardo .Jamin, Juarez Lopes,
Lourival Cardoso, Magali
Jenssen. Mármara Rosa'

. Gonçalves, Thais Haberbeck
de Oliveira, Vera.Dornbusch
e Domingos Bertoldi.

O Salão de Artes Plásti-

cas será inaugurado qulnta
feira, dia 1.°" às 20 horas e

estará aberto, a visitação
nos dies úteis das 14 às 21
horas e.aos sábados e do
mingoä'das 9 às 12 horas e

das 14 às 17 horas.
As obras de arte expos

tas já foram julgadas por
uma comissão integrada·
por Edson Machado, Margit
Olsen, diretora da galeria
da Casa da Cultura e Ama
rllls Laurentis, diretora do
Museu de Arte, .. ambos de
Joinville. O primeiro lugar

.

coube a, Mármara .' Gonçal
ves, o segundo a Domingos
Bertoldi, o terceiro a Adol
fo Zimmermann" o quarto a

Vera Dornbusch e o quinto
a Haroldo Pinho. Carlos Pe-

'

drotti e Célia de Castro re

ceberão menção honrosa.·

Nova. delegacia
(e "cadeia

pública em 84
: A Secretaria -de Segurança

Pública do Estado de Santa

Catarina, iniCIOU estudos.
voltados a construção de
uma nova delegada de po
lícia e cadeia pública pare
Jaraguá do Sul; em 84, COIll

siderando as acanhadas ins

talações da atual' e que re

quer aumento do espaço fi-
,

sico. O delegado
. regional,

Dr Adhemar Grubba, -está
'tr�tando do assunto e no

contacto mantido' com o

prefeito Durva!' Vasel, a

presentou. proposta da SSP
de permutar o imóvel ef as

instalações da atual delega
ela e cadeia pública, 'por
um 'outro imóvel -não edifi
cado, descentralizado, onde
o novo prédio seria erguido'
a partir do próximo ano,

caso a Secretaria' de Segu
rança Pública consiga 'obter
junto do' "Govert:'lo -do Esta

.do, os recursos necessários',
estimados em cerca de Cr$
60 milhões.'

O al'caida- munkipa:1 mos-

trou-se receptivo.a permuta,
. haja viste que a construção
de uma nova deleqacla e ca

deia é uma priorldade. Den
tre as áreas sugeridas pelo
pre.feito, a mals provável es
tá localizada na Rua 25 de ,

Julho, na Vila Nova, que
assim fecharia o triângulo
com a Central de Rádio Pa
trulha e Fórum (Delegacia
Regional), que ficam num

raio de pouco mals de 600
rnetros de distância.

Amvali

A proposta será estudada,
pará observar-se a viabilida
de ou' não de ser executada.
As perspectivas são as me
lhores possíveis e com o

engajamento dos mais re-
.

presentativos segmentos da
comunldade.ve nova delega
cia de polícia e cadeia pú
blica tem tudo pera sair no

próximo ano. Na página 6,
mals notícias policiais, in
dusivl! o assalto ao Banco
do Br�si:l, em . Guaramirim,
na página 14.

,
-

reune-se

dia 2
A Associação dos Muni

qípios do Vale do, ltspocu
- Amvall, marcou uma as

sembléia geral ordinária no

próxima' dia 2 de dezembro,
sexta-feira, às 18h30; nas

dependências do Salão Pa

roquial da Igreja Matriz
Senhor Bom Jesus, -de Gua
ramirim. Na ordem do dia,
dentre os assuntos admlnis
tretlvos.: está a aprovação
da proposta orçamentária
para 1984, fixando a recei
ta e a. despesa da

.

Amvali
em Cr$ 22 milhões, Na
mesma oportunidade serão
divulgados os índices ofi
ciais do movimento econô
mico, bem como a partici
pação de cada municfpio
no "bolo" do ICM para o

próximo ano. Além disso, o
.Gaplan fará a entrega ofi:,..
cial dos planos diretores de
Guaramlrlm e Schroeder.

-BaUet dia 30
No próximo dia 30; às

18h30,-no Baependi, o Ins
tituto Colômbia, de Joinvil
le, . fará uma apresentação
de ballet clássico e jazz,
com a participação do cor

po de dança de Joinville e

Jaraguá: O Instituto, segun
do seu diretor, Carlos Ta-

.

fur, vai implantar em 1984
uma academia em Jaraguá
do .Sul e promover diversos'
cursos.

'

Pediatria
O Hospital Municipal Sto.

Antônio, de Guaramirim,
inaugurou, quinte-feira à
tarde, a nova ala de pedia
tria do nosocômio, recém
concluída e que dispõe de
vinte leitos. A solenidade
de inauguração deu-se Ipgo
após a mlsse, na capela do
pröprlo hOSp�tii!I, pare co

memorär 'o Pia Mundial de
Ação dê Graças.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1. Serão realizados nos dias 1.°, 02, 03 e 04 de de
zembro, no Centro I nterescolar de 1.° Grau "Mário Kru
tzsch" (CIP), os exames supletivos de 1.° e 2." graus, pe
ra os 98 candidatos inscritos junto a 19a. UCRE. Nos dias
1.° e 02, o perfodo de provas vai das 7 às 19h30i no dia
03, das 7 às 16h30 e no dia 04, das 7 às 9h30.

2. Foi aberta, ontem, a

Exposição, de Pintura em

Porcelana no salão' de expo
sições da Praça Doutor Jor

ge Lacerda, em Pomerode.
,

Mais de 20 artistas estão
mostrando seus trabalhos e

13 pintores ii 61� abrem

3. É praticamente certa a convocação extraordiná
ria dá Assembléia Legislativa no mês de dezembro, com o

fim espedfico de votar projeto de lei adaptando a legis
lação tributária do Estado à federal no que concerne à
nova alíquota do ICM prevista no Decreto-Lei 2065. Esse

instrumento, como se sabe, aumentou de 16% para 18%
a elíqvota do ICM, o que para Santá Catarina representa
rá um acréscimo de 10% na arrecadação de sua 'prlnclpel
'fonte de renda. A classe empresarial já está chiando com

a nova taxação.
4. Teve início ontem, mitiva jaraguaense seguiu

dia 25, em Ituporanga, o IXo quinta-feira à tarde a Itupo
E'ncontro do Programa Cul- ranga, onçle espera brilhar
tural do Mobral de, Santa no Emobresc, nas medalí
Catarina, reunindo' repre- dades de música sertaneja,
sentações de 103 municípios trova"dublagem, canto indi
catarinenses. A lúzidia ee- vidual e mágica.

5. A edilidade guaramirense aprovou a concessão-de
auxílio financeiro pela municipalidade ao Seminário Sagra
do Coração de Jesus, de Corupá, no valor de Cr$ 125 mil,
destinado a aquisição de paralelepípedos, para calçamento
do pátio do educandário. Aprovou também, dentre outros,
a aqúisição e pagamento de animeis e troféus para a pro
moção do II Camp. Municipal de Bocha, em andamento;

6. A implantação da ie- los próprios alunos e pro
rnent.ira escolar está dentro fessores para produção de
do Projeto Educação para mudas de hortaliças, que
a Saúde, da Acaresc de Ja- posteriormente são levadas
raguá do Sul. Duas escolas para casa, para piantio na

isoladas, a Rlciérl M�rcatto horta domiciliar. Cada alu
(Rio Cerro I) e Rio da Luz no fica responsável pela par
I, tiveram implantadas as cela de mudas que levar.
sementeiras, executadas pe-

.

,

7. Foi concluído sábado, com real sucesso, o 2.°

Campeonato Jaraguaense de Blcicross, que tornou-se o hi.t
do momento. No dominqo ,foram desenvolvidas provas ex

tras, com a participação de atletas de Novo Hamburgo-RS
e Brusque, onde sobressairam-se Márcio Twardowski e Lin

:oln Menel Vianna, que foram convidados a participar do
Grande Prêmio Ganh", com a presença de pilotos do RS,

RJ, SP, MG. e PR.
8. A Companhia Integra- laborar a sua programação

da de.Desenvolvimento Agrí- para 1984. Segundo o mé
cola de Santa Catarina - dico-veter:inário' João Ma
Cldasc, programou para ter- noel Bazetti Marques, a _w
ça-feira, dia 29, às 15 ho- tenção é programar as ati
ras, no auditório do Centro vidades da' Cidasc de acordo
Empresarial de Jaraguá do eem 'Os interesses da 1'egião
Sul, um encontro com to- e não cumprir uma progra
d�s os segmentos da eemu- mação imposta de cima pa-
n.dade, com objetivo de e- ra baixo.

•

.

9. Com a participação- de sindicalistas ru-rais e fu
rrllcultores de .tedo O norte catarinense, realizou-se uma

assembléia domingo em Canoinhas, com a finalidade de
apresentar propostas para a fixação do preço do fumo pa
ra. a próxima safra. A proposição acatada; após de.pates,
f:I, a de um aumento de 250% com relação a. colhelta des

�,}no e de um acompanhamen.to vigilànt.e �flÍ caso de,
OICote quanto a posição tomada.

uma mostra no mesmo sa

lão no dia 2 de dezembro,
juntamente c.om a exposi
ção de orquídeas. Os orga
nizadores esperam a visita
de centenas de pessoas, in
clusive de 'Outros Estados.

Aos poluidores de nossos rios
Lemos e gostamos da coluna FARPAS. do Gervásio

Tessaleno Luz. em "POVO". que se edita ria vizinha cida
de �e BI1!�enau. Ele preocupa�se com o que quàliflcou
da polulçao exasperante das nossas grotas e valões".
c�m lembranças"dos banhos de infância no ribeirão Gar
era, das pescarias' d� pltu . e iundiás. das baronesas a

, descer serenamente o rio Itaiaí Açu a percorrer o cami- t

nho da morte inevitável no mar".
É o cruciànte problema que enfrenta. -sem visível

SQlução. a devastada cidade de Blunvnau. JoinvUle já
chega ao CubatãQ de Pirabeiraba com seus ribeirinhos
a' matar toda a espécie de vida. mesmo o mais resis-,
tente quaquari. o cascudo tãQ apreciado nesta região.

Lá como cá a pQluição se avoluma de forma assus
tadora e poucas são as providências que a comunidade
tem conhecimento. capaz de debelar esse flagelo que
nem as enchentes carreqam para dentro do mar. atra
vés do Itapocu.

Qualquer dia teremos que' importar áaua para as
nossas necessidades. porque 05 rios se transformaram
em verdadeiros esaotos. Naquele dia ficará a população
filosofando com seus botões sobre a vatidade do pro
gresso e do desenvolvimento. em troca da ausência de
uma saudável aota d'água para a sobrevivência da espé.
cie humana. O eelerlde dos rios e ribeirões não será o
sonho colorido e transparente dos seus habitantes. mas
a certeza de que está chegandQ o momentQ de optar pe-
la vida ou pela' morte.

'

E de forma dramática.
Vale transcrição de trechos da coluna· do Gervásio,

porque é o espelho de que ocorre em nosso melo, nu
ma advertência da natureza que ninauém dá a menor
bola:

' ' ,

"Lembrei-me de Fernando Pessoa:
, "O Tejo é mais belo que o rio que corre pela mi

nha aldeia. / Mas o Teio não é mais belo que O rio que
corre pela minha aldeia. / Porque o Tejo não é o rio
que corre pela minha aldeia",

"Arrisquei-me a parodiá-lo:
"O Amazonas é mals belo que o rio que corr. pela

minha cidade. / Mas o Amazonas não é o mais belo que,
o rio que corre pela minha cidade. I Porque o Amazo
nas não é 'O rio que corre pela minha cidade".

"E mais; ousar parafrasear versos de Carlos eacha-
ça, Cartola e Hermínio Bello de' Carvalho:

"Enxurrada lá no morro que beleza
Ninguém berra. lá não há tristeza
Ninguém sente mau odor
O ribeiro colorido é tão lindo; tão lindo
E a natureza sentindo
Tingindo. tingindQ
As minhas áquas que se vão poluindo".

. A palavra escrita informa, opina, denuncia, documen
ta, permanece. O público exige, analisa; critica, consome,
participa. Público e jornal fazem da palavra escrita um

instrumento de verdade.

Você ainda tem dúvida da importância de
anunciar em jornal?

ANÚNCIO EM' JORNAL: MENSAGEM Qug ,

CONVENCE E PEMANECE.

\

CONCURSO [JE ORNAMENTAÇÕES NATALINAS

FI-CHA DE INSCRiÇÃO
Nome da pessoa, entidade ou grupo- responsável pelo
traba I ho ou montagem: .. __

:
. __ . . .....

;.
. . __

.- Endereço ou telefone para contato: _._. ._. .'�
,

'

- Endereço onde se encontra o trabalho: _. . . _

- Categoria: residencial ( Comercial. (
A SECET/ CDL·

Solicito inscrição no Concurso de Ornamentações
Natalinas e me declaro de pleno acordo com as condi

ções do Regvlamento.
Jaraguá do Sul, ., de _. __ . .. _. __ ... __ de o_o.

Nome e assinatura do Responsável: . ., __ . __ .:.... __ . .. _

Concurso ·de
Poesia
Sertaneja

Com expressiva receptivi
dade em Santa Catarina e

no Brasil, estão prossequin
do as inscrições para o I
Concurso Nacional de Poe
sia Sertaneja promovido pe
la Editora Lunardelli e Re
de Brasil Sul de Comunica

ções e que tem apoio da Se
cretaria de Cultura, Espor
te e Turismo. O Concurso
está aberto a qualquer pes
soa residente no Brasil e

cada autor poclerá concor

rer com três poemas serta

nejos inéditos, com um mé
xlmo de 80 linhas.

Segundo os promotores
do evento, entende-se por
poesia sertaneja aquela' que
enfoque, em linguagem ru

ralou não, tema da vida
do campo. A autoria deve
ser exclusivamente rural,
não se aceitando inscrições
de co-autores. As inscrições
'estarão abertas até o dia
20 de janeiro, sendo que as

remessas dos originais li
Editora Lunardelli, caracte

rizará, por sf só, a inscri
ção nó concurso, dela se de
preendendo a aceitação, por
parte do concorrente, das
normas do regulamento. Os
trabalhos deverão ser reme

tidos para a Editora Lunar" •

delli, Rua Victor Meirelles,
28" Caixa Postal, 263-
FloriaoopolisjSC ..

, Os 150 melhores trabe
lhos receberão um certifi
cado especial de participa
ção e para cada um dos 5
melhores trabalhos, estará
reservado um prêmio, em

dinheiro, no valor de Cr$
2QO mil, oferecido pelo pa
trocinador. Por sua vez, o

primeiro colocado à n(vel
nacional receberá um prê
mio em dinheiro no valor
de Cr$ 500 mil, além dos
Cr$ 200 mil recebidos como

um dos cincos me1hores tra
balhos. A entrega dos prê
mios está marcada para 20
de fevereiro,

De Araquar�

Da Prefeitura Municipal
de Araquari e da Associação
para o Desenvolvimento Ru
ral do Município de Araqua
ri, recebemos convite para
as solenidades de inaugura
ção da associação que tem
como objetivo o aproveita
mento de esterco de suínos
da granja "Três Porqui
nhos", na localidade de
Ponto Alto': SerãQ-r�;;tlizados
hoje, qia 26, -às 16 horas,
no sal�ô da i9r�ja de Ponto
Alto; ryaquele- tTlunidpio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I

AUOI'ÇAO MUSICAL - A
Escola de Música da Socie
dade Cultura, Artística de

Jaraguá do Sul, promoverá
'uma audição musical, no

dia 6 de dezembro, às 19,30
horas, no Clube Atlético

"

Baependi. Cerca de cinquen
ta músicas serão lnterpre
tadas, em' instrumentos di
versos, pelos alunos. da Es- i

cole de Música, com a par-
'

ticipação dos, professöres
Giovanni Tempo, José, Slu
minsky, Cilene Siuminsky e

Vânia Oliveira Pinho. Anote
em sua aqenda e participe.
'NOVAS·INSTALAÇÕES -

Circulando convites dos
,Conselhos Comunal e Edu
cacional da Comunidade E

vangélica Luterana de, Ja

raguá do Sul e Comissão
,Pró-Construção,' para a se

lenidade de inauguração das
. novas instalações da Escola
Particular Jiuaguá e Jardim
de Infância Pesjalozzi, dia

,

11 de dezêmbro, às 10h30.
FORMANDOS DE 79 - A

conteceu ontem à noite, no

Restaurante Monjolo, um

reencontro dos . Formandos
de 'Estudos Soclals de 1979
da FERJ, a que comparece
ram também os professo-

, res, o quarto ano em que
ocorre o gostoso bate-papo
para matar as saudades dós
bancos escolares. ,No ano
que vem, quando comple
tarem o primeiro lustro,
certamente a festa vai ser

de arrombar. E o diretor
promete estar presente ao

quinto encontro. Parabéns
renovados. Continuem as

sim!
ALE'SSANDRA PIAZERA -

Com 3kgl00, nasceu dia 15,
no Hospital e Mat.rnidade
'Jaragua, para alegria dos
pais Afonso {Sílvia} ,Piazera
Neto e do maninho Marcelo,
a menina Alessandra Piaze-

t ra, que deixou feli�, da vi
da também os av6s, Jorge
{Mercedes} Piazera e Júlio

• {Agnese} Maffezzolli. Da, co
luna, votos de- felicidades e

de boa saúde.
VISITANDO A CITY - No

final de semana passado,
um grupo de ' senhoras da
Capital do Estado, estiveram
em-Jaraguá do Sul, visitan
do a cidade, o Parque Mal
wee, onde almoçaram, efe
tuaram compras nos 'pos
tos de vendas, enfim, tudo
o que a cidade tem a' ofere
cer, inclusive com um'a vi
sita a El<posição de Orqoí"
deas -e Plantas Ornamentais,
que aliás, foi ,um sucesso. A
promoção foi da Jaraguá
Turismo.

Informaçõesl
J

Igreja Evangélica Luterana"
centro, receberão as bên

çãos matrimoniais", os jo
vens Diether Werninghaus e

Beatriz 'Eiéke, da sociedade
curitibana. Dlether . é filho
de Geraldo (Lilian) Wer-'

ninghaus e Beatriz, de Wiel
fried (Lulse ) Eicke. Os nos-

sos cumprimentos!
'

CURSOS DE NATAÇAO -
Terá inicio dia 5 de dezem
bro e término dia 23, o cur

so intensivo de natação, no
Baependi, para associados,
ne periodo matutino. Das
8hlÔ às 9h, para adultos,
tem 20 vagas ,e custa Cr$ 6
mil; das 9hl0 às lOh, custo
de Cr$ 5 mil, 15 vagas, para
crianças de 5 e 6 anos e, das
lOh às llh, para 7 a 11 a

nos, 20 vagas e preço de
Cr$ 5 mil. Inscrições junto
a secretaria.

PASTOR SCKWANZ - O
P. Egberto Schwanz, estará
visitando a comunidade e

vangélica neste domingo,
dia 27, e participará do
culto das eh, almoço e à
noite, às 19h, da celebra
ção de advento com apre
senteção de diapositivos. E
hoje, dla: 26, às 19h, na rua

Jolnvlllé, km 4, presépio vi�
vo, com música 'de Karl
Orff.

ESCOTEIROS - O Gru
Po EsCoteiro Jacoritaba, de
Jaraguá do Sul, atrav's das
tropas' de lobinhos, eSéotei
ros e sênlors; realizou de 11
a 14 de novembro; na praia
de Armaçlo, na Penha� um

acampamento e confraterni
zação de ffnalLde-anoj cum�

prindo atividades vari.das.
O, encerramento do ano es

coteiro está pr99ramado
para O dia 17/12, com sor

teio da motocicleta.
DIRETAS � Neste domin

gq., na Matri� S. Sebastião,
,

centenas de crianças Irão
receber 'pela, vez primeira,
o sacramento da comunhão.
** Realmente uma festa de
arromba proporcionaram
nossos amigos do Santa Lu- ,

z;a, sábado, quando da.en..!
trega dos troféus e diplo
mas pela conquista do cam

peonato varzeano. Parabéns
ao Pavanello e ao Demarchi
e a toda a sua equipe. **
Do presidente da ADJORI/
SC, José Baggio, de Lages,
o aQradecimento pela nossa

participação no Congresso,
da -ABRAJORI, em Baln.
Camboriú. ,** Udo Wagner
e Francisco Canolla Teixei
ra, de Jaraguá do Sul, vão,
marcar presença, de 06 a 08
de dezembro, no Hotel !ta-

,

perubá, em Laguna, no "Sé
minário de Planejamento da
Temporada Turística". ** Já
integrado na comunidade
jaraguaense, o senhor Mau
rO Barbosa Villelai novo ge
rente do Banco do Brasil.
** A ECT já colocou li ven-l

"glna 2

QUEM CASA - Neste sá
bado, na Matriz S. Sebas
tião, à,s lOh, Antanio Carlos

, 'Mac-hado/Solange dos San�
tos; às 17h, Benedito Pires
Domingues/Terezinlljl' Bas
sani, Manoel Caetano/Osma
rina '-ferreira da Silva, Ade
mar da Costai/Laura Ma·
thilis

.. � Rc;tl,ndo Leitold/Ur
sulina Borchardti às 18h,
Aírton Paulo Drehmer/Ter�
zinha Noeli Maciel e às 20h,
Paulo Cesário Pereira/Mari
,lisa Wiest. Na Igreja Evan
gélica do centro, às lOh30,
recebem

-

a bênção matrimo
niaf, os jovens Diether Wer
ninghaus/Beatriz Elck••

RUA DO RECREIO - A
Divisão de Educação Física
e Desportos da 19a. UCRE,
dentro do programa Espor
te para Todos, marcou pa
ra o dia 11 de dezembro, a

.Rua do Recreio, .na João Pfc
coli, com atrações diversas.
A dlea é do professor Mu
rillo.

BATIZADO - Neste do
mingo, às 10h30, na Matriz,
o batizado de Kléber Ro-'
berte, filhq de Hugo e Clei�
dy Sirlene 'Laufer, que of. '

recerão recepção em sua re

sidência, para padrinhos e

familiares. Serio padrinhos
,do pequeno Kléber, os ca·

sais Cléci7, Sidnei Gonçal
ves/Hebi R,gis e Francis!=o'
ITerezinha Dotra.

EQUIPE BRASINHA � O
"Correio do Povo" recebeu
esta semana um bonlto di
ploma da Equipe Brasinha,
de ,Cartolinas, que é uma

associação de atividades cul
tural, científica e educacio
nal, de apoio aos PXs Clu
bes, através do diretor.pre
sidente JániiL de Moura, de
S. Paulo, pela divulgação
dada recentemente na colu
na do 'PX CllJbe de Jaraguá
db Sul. Somos agradecidos
pela distinção.
MARLI E DENIS - Será

no dia 16 de dezembro, às
20 horas, o elegante casa�
rento de Márli Hasse e De
nis Gustafson, na Igreja E
vangélica Luterana de Jara·
guá do, Sul, com recepção
ap6s no badalado Baependi.
Figuras destacadas da so

ciedade local fóram convi
dadas para o evento.

DANIELA 'FUGÉL - Em'
festa está o lar .dos nossos

amigos Hehrique (Carmem)
Fugel Filho, com o nasci
mento, dia 17, da Daniela,
no Hospital Jaraguá, pesan
c:Io 3kg1ClO. O ma'ninho 'Edu
'"rdo, assim cOmo os 'avós

Henrique (Sebastiana) Fu·
gel e Benja�in (Ersa) Roz·

za, estão também muito
contentes com a nove inte
grante äa farnílla. Da colu
na, os renovados parabénsl

SUBSEÇAO OAB/SC -
Segundo tomamos eenheel-.
mento, a Subseção de Jara
guá do Sul dll OAB/Se, cria- '

da no inrcio de .nevembre,
que é a '23a. do Estado, não
deverá ser instalada este a

no. � possrvel que somente
em março, quando do

'

cin

quentenário da Comarca,
quando tàmbém, espera-se,
seja elev.da para 4a. En
trância.
,ENLACE !WIEST/PEREIRA

- Um 'casamento "chie"
vai movimentar a socieda
de local néste sábado; quan
do, às 20 horas, na Igreja
Matriz, Marilise, filha de
Jairo (Marisa Garcla) Wiest
tornar-se-á a esposa de Pau-
te Cesário, filho de José Ce
sário, (Clara Ma. Emmen
doerfer) Pereira. São padri
nhos da noiva, os 'casais
Rainer Alfredo .Wiele/Edi,

,

E�n Ewald/Rose Mere Gar
cia Verch, Hamllton Gar
cla/Roseli, Jamiro Wiest/
Maura; Francisco Outra San
tos /Terezlnha, Luís Fernan
do Medeiros/Jaísa, Fernan
do Macedo Furtado/Sara
Regina Wieie, Ademar Hum
berto FurtadojVirgínea a

Alfeu Garcia/Edília e, por
parte do nolvo, os casais A
dalberte Cesário Pereiral
'Anita, Luiz Dário/Mabel, Fé
lix/Soila, Dlmas Márclo/�o
sângela, Wilson/Nilda, Eu-'
gênio/Marli, Cláudio Cesá�
rio Pereira/Zilda; Reinaldo
Murara Júnior/Carin Barat
to e Henrique Hemmer/
Bernadete. Os noivos ofere
cerão recepção e receberão
cumprimentos, no Baepen-
di.

'

UMAS & OUTRAS - Su
cesso total o I Festival de
Corais da 19a. UCRE, dia
17, no Baependi. Beleza pu
ra! ** De Juiz de Fora, MG,
Enio Frossard da Paixão, em
seu nome pr6prio e da famr
lia, enviando ao "chefe", via
redatOr da, coluna" cumpri
mentos pelo seu nata!rcio,
dia 2/11 e pelos vinte e cin�
co anos na direção do "Cor
reio do Povo". ** A Asso
ciação Comercial e Indus�'
trial de Guaramlrim, em re

gozijo ao quinto ano de
fundação da entidade, pro·
moveu ontem ii noite, um
jantar comemorativo, no

Salão da Igrej, Matriz, com
a presença do Dr. Vitor Mo
ritz,' presi.nte cla. F.(.I�c.
DIETHER �'BEATRIZ,

Às 10h30' deste sábàdo, na

da as sua tradlclonals men.
sagens de natal, que vêm
pré-seladas e dispensa o u.
so de envelopes. O CUsto é

.
de Cr$ 60,00, por unidade.
JOAO CAMPOS � PIt!SI.

DENTÉ - � cada' vez irllis
a�-,ntuado o movimento de

'entidades leigas cat61icas
que trabalham e rezam pe.
las vocações sacerdotais. São
os Serra Clubes que tom..
ram a sr o trabalho de lUo

prir uma lacuna na ligaçio
,igreja-sacerdote, trabaiho

,

esse que já vem sendo de.
, senvol'vldo em outros pa{.
ses, com um 6rgão à nr.Jii
mundial, o Serra Clube 1110
tertiational. Organizado nos

Inoldes dos clubes de servi
ço existentes, em reuniões
jantares, desenvolvem a aj",
da à igreja na sua missão
espiritualista na terra e que
vem obtendo o apOio diS
mái. altas autoridades 'ecl..
siásticacs, pelo que de bto
'néfico eles se mostram à ....

'

IIglão, dos dias atuais.
,

NI
Capital do Estado, a fund.
ção de Serra Clubes 'balo
tante animador, com ram�
ficações no Sul do Estado,

•

onde realizou-se recentemen
te um conerave entre clubes
co-irmãos fortemente apoi.
dos pelas entidades dos ou·

tros Estados, especialmente
pelos componentes do Rio
de Janeiro. Neste mia de
'novembro, realizou-se a 11 •.

Convenção dos Serra Clubes
do Brasil, na cidade para".
ense de Ponta Grossa, .com
grande afluência de Compa
nheiros Serra de todo o P,ls
e, no dia 12 de novembro,
o plenário elegeu 'presidente
do -Conselho Nacionaí dbs"
Serra Clubes do Brasil, o es

timado cidadão Joãô Alf,...
do Campos, s6cio do Serra
Clube de Florianópofis e ex·

Governador do Distrito 101,
homem muito ligado is
obras ,da igreja. Por esse

lrIotivo, na reunião do últ�
-mo dia 17 foi muito cunt·

primentado pelos seus conto

panheiro., que já se movi·
mentam, no sentido de dar'
lhe a mais ampla cobertll'
ra para bem desempenhar
as elevadas funções a qíJt
foi guindado. Cumprim..,.,

, tos desta coluna.
BAILE DE' ANIVERSÁRI�

Começa. .,terça-feira, às 2Of'
o' Torneio-Interno de, Bola0
do Baependi, coma -partici
pação dos clubes 2 de )tJ.
nho, Guaquari, Az de Ouro,
Botafora, Senta Púa, Diana,
Harmonia e Tudo Azul, nas
bolas 16 e 23cm. Será en'

cerrado no dia 1.° e no dia
'2, sexta'-feira, na sede social
dó azúrra, "Balle de Ani·
versário e Encerramento clt

'�olão", com a OrquéSt�a
'iOS Montanari"; a 'partir
das 2�h30.
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de escritório, natural de

Barro Branco, Lauro Mül�
ler neste Estado, domicilia
da 'e residente na Rua Jorge
Czerniewicz, nesta cidade,
filha de Walmor Irineu da
Silva e de Maria Tereza Ro

drigues da Silva.
Edita113.486 de 18.11.1983
VILSON SLOMP e LUZIA
F�TSCHER. Ele, brasilei
ro, solteiro, operário, natu
ral de Rio dos Cedros; neste
Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Frederico Curt
Vasel, nesta cidade, filho
de Arsenio Siomp e de Ida
Siomp. Ela, brasileira, sol
télra, do lar, natural de
Lontras, neste Estado, do
miciliada e residente na

Rua Frederico Curt Vasel,
_ nesta cidade, filha de Amá
rio Frorscher e de Carmen
Frotscher.

.

Edital 13.487 de 21.11.1983
ALMIR LOPES e DENISE
KASZUaOWSKI. Ele, brasl
leiro, solteiro, comerciário,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na
Rua Antonio Carlos Ferrei
ra, nesta cidade, filho de Al
cino Lopes e de Maria Pe
reira Lopes. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de
São Bento do Sul, neste Es
tado, domiciliada e resi
dente na Rua Victor Rosen
berg, nesta. cidade, filha de
Thadeu Kaszubowskí e de
Maria de Lourdes Kaszu
bowski.
Editál 13.488 de 21.11.1983
VA�MIRIO MACHADO e ZO
RAIDE MARIA VIEIRA. Ele,
brasileiro, solteiro, pedrei
ro, natural de Guaramirim,
neste Estado, domiciliedo e

residente na Rua Felipe
Schmidt, nesta cidade, fi
lho de David João Machado
e de Geni Teresa Machado.
Ela, brasileira, solteira, ope
rária, natural de Massaran
duba, neste Estado, .domi-

.

C"i,liada e residente na Rua
Irmão Leandro nesta cida
de, filha de A�tonio Vieira
e d� Rainilda Junk�s Vieira.
Edital 13.489 de 22.11.1983
JURANDY JOS� DA SILVA e

FATIMA NEUel DE BORBA.
". Ele, brasileiro, solteiro,
soldador, naturel de Mant&.

na, Minas Gerais, domicilia
do e residente na Rua Epi
tácio Pessoa, nesta cidade,
filho de Sebastião José da
Silva e de Judith Freitas da
Silva. Ela, brasileira, sol
teira, operária, natural de
Massaranduba, neste Esta
do, domiciliada e residente'
em Ilha da Figueira, neste

distrito, filha de João Pr;lrei-·
ra de Borba e de Elvira de
Borba.

Festival daCançãohoje no A.Miller
Numa promoção do Cen

tro Cívico Escolar "Emílio
Carlos Jourdan" /Secretaria
de Educação, Cultura, Es

porte e Turismo/Grupo Mu
sicai Arco I ris, em colabora
ção com

.

a Secretaria de
Cultura, Esporte e Turismo
de Santa Catarina, Rádio
Jaraguá, Correio do Povo e

Gazeta de Jaraguá, será
realizada neste sábado, dia
26, no Ginásio de Esportes
"Artur Mü"er", o VI Festi
val da Canção Jaraguaense
-- Fecaja,

.

com início às
14 horas e aRresentação de
Celso Nagel.

As músicas e intérpretes
classificados são. conhecidos
desde a última semana e

que são: para interpretação
- Os I rmãos Silva � "Mi
nha Serenata"; Conjunto
Califórnia --: "Como eu te

quero", Adriana Aparecida
Siqueira - "Pintura ínti

ma", Arlete da Silva -

"Chama", Rúbio Rangel do
Nascimento - "Guerreiro
Menino", José Roberto
Steindei e Elói Wasch
"Solidão de Amigos", Car-'
los Schmitz - "Por favor
não me deixes", Paulo Re
nato Pereira Mend�s
"Feliz", Edson Thadeu Ro-

E para que chegue ao co-
.

nhecimento de .todos, man

dei passar o presente Edi

tál, que será publicado pela
imprensa e em Cartório,
onde será afixado durante
15 dias.

Edital 13.490 de 22.11.1983
Cópia recebida do cartório
de Varginha, Minas Gerais.
MOACIR MONTIBELER e JU
LEIDE CARMEN CASELANI.

Ele,. brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Ro

deio, neste Estado, domici
liado e residente nesta cida-

, de, filho de Lírio Montibe
ler e de Ersilia Montibeler.
Ela; brasileira, solteira, do

lar, natural. de Nova Bres

cia, Rio Grande do Sul, do
miciliada e residente em

Varginha, Minas Gerais, fi
lha de Aquilino Caselani e

de Metilde Caselani.

Edital 13.491 de 22.11."983
CURT ROESEL e 'REGINA
STRELOW. Ele, brasileiro,
solteiro, lavrador, natural
de Jaraguá do Sul, domici
liado e residente na Rua
José Bauer, nesta cidade,
filho de Frederico Roesel e

de Annelise Weh Roesel. Ela
brasileira, divorciada, natu

ral de Guaramirim, neste

Estado, domiciliada e resi
dente na Rua José Bauer,
nesta cidade, filha de Eval
do Strelow e de Helga Krau
se' Strelow,

assistência técnica autorizada

@KDHLBACH
_ {j- ... POTENCIA SEM LIMITES

--::;f� {lU-====-�

Instaladora Elétrica
C ON T I Ltda.
Rua Guilherme Wéeue, ln - fone: 12-0091

Entre noMonza4 portas poraqui.
Elmeldoerfer Comércio
�i VelcullS lida.

gério Mallmann - "Pensa
mentos", Lilien Tomazelli
- "Brincar de viver", Dul
ce Mary Tomazelii - "Pe

quenino Cão", José Carline
� "Menina veneno", Elisa
beth Mueller - "Cantar",
Ivana Patrícia Andreotti -
"Um "'ais um dois apaixo
nados", Marcelo Klein
"Canção de verão", Adriane
Mara Fischer - "Bom Dia
Santa Catarina", Osvin Ei

chemberg - "Eu tenho paz,
Bernardo Kinis - "Casi
nha branca", (rineu Avelino

, Fagundes - "Dono dé na

da",. Neucimar Antônio Mar
tins - "Anunciação" e Es
dras Adílson Felício - "Cor
po moreno".

Os' classificados para
composição: Arnaldo. Paulo
Ersching - "Mulher", Os
mir Pedro Fagundes - "0·
ração de verão", Marli Gon
çalves - "Apenas sonhar",
Rosemery Pett - "Menina
sem dono", Levi Pereira da
Silva - "Eu vou botar pra
moer", . Raimundo Rangel
Júnior - "Viva numa le
gal", Mário. Licyr Ferreira

Filhd -r+- "Terra", Cornélia
Holzinqer/Regina - "Per
dida me encontrou", Herl
velto José da Silva - "Cóg
mu's", Arão Barbi - "O
que pensei quando amanhe-
céu", Amauri Luís Rank -
"Eu sinto" e Jorge Santos
- "Egoísmo".

Os ingressos para· o Fe
caja custam Cr$ 100 para
crianças, Cr$ 200 para estu
dantes e Cr$ 300 para ge
rai. Para o festival e baile
Cr$ 1,000,00 e só para o

baile, Cr$ 1.200,00. Os mes

mos poderão ser adquiridos
no Colégio São Luís, ou na

bilheteria do Ginásio"Ar
tur Müller".

Os três melhores classl
ficados de cada categoria
(interpretação e composi
ção) receberão: 1.° Cr$ 45
mil, 2.° Cr$ 20 mil e 3.° Cr$
10 mil, mais troféus e me

dalhas .. O primeiro colocado
receberá ainda uma via

gem a São Paulo, pela lta

pemirim, em ônibus leito,
com direito a acompanhan
te, oferta da Agência Cos
mos.

JS quer reclassificação
junto ao IRB

A Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do
Sul, conforme o "Correio
do Povo" antecipou- na se

mana passada, criará um

grupo de· trabalho, junta
mente com o Corpo Bom
beiros Voluntários e Samae,
visando mostrar ao Institu
to de Resseguros do Brasil
( I RB), através de farta. ex

posição de motivos e dados,
que o Corpo de Bombeiros
já atingiu uma evolução
tanto no plano de treina
mentos como também nas

suas instalações e principal
. mente viaturas, que dimi
nuiu sensivelmente o risco
de grandes incêndios, moti
vo este suficiente para que
seja solicitado uma redução
de 20 a 30% nos prêmios
de seguros de incêndios pa
gos pelas empresas e tam

bém particulares de Jara

guá do Sul. A AClJS está
ciente de que tal trabalho
é bastante moroso, mas as

sim mesmo tentará o quan
to antes concluí-lo.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDOSTRIAS DE ALiMENTAÇAO

- AVISO -

CONCORR�NCIA POBLICA N.o 01/83

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUS
TRIAS DE ALiMENTACÃO DE JARAGUÁ DO SUL faz sa

ber aos inte.ressados que encontra-se aberta Concorrên
cia Pública N.O 01/83, pera receber P-l'C>po.stas com- vis
ts à alienação de veículo, pertencente ao Sindicato, pe
lo prazo de 15 dias, com encerramento previsto para o

dia 6 de dezembro de 1983.

O Edital completo e demais informações, poderão
ser obtidas na Secretaria Geral, Av. Marechal Deodoro
da Fonseca, 855, no horário normal de expediente.

Jaraguá do Sul, 22 de novembro de 1983.

HANZ EGON BUROW
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES' .

Aniversariam hoje: 26 .

Sr Osmar Duarte, em Jo
invill�:, Sra. Berta Lessmann
Sra. Maria Irma Tcmeltn,
Sr. Geraldo Werninghaus,
Prof. Holanda. Marcelino
Gonçalves.

Aniversariam domingo
Sra. Mairian Viergut:�

Stinghen, Sr. Júlio Ferreira
Filho, Sr. Artur Porath, em

Rio Cerro II; Srta. lse Nor
ma Joenck, Terezinha Glo
watzki, Sr. Gerhard Georg
Hermann, em Corupá; Cláu
dia Mehler, Fernando Ehlert
Fernandes.

Dia 28 de novembro
Sra. Catarina Panstein,

Agenor Mannes, Nilson tip
pinski, Sr., Erwino Siefert,
Sra. Alba, esposa do Pastor
I.ngo Piske.

'Dia' 29 de novembro
Sra. Maria Correa F=agun

des de Oliveira, .

em Itapo- .

cuzinho: Dr. Clayton Ka
ram;'em 'Curitiba; Sra. Gui
selá Lange Friedel, Sra. Er
nestlna "Dutra Fernandes,
Srfa. Miriam Dalse Fernen
des, Luís Carlos Kamehern.
Vanessa Cristina .E9g�rt.'

'Diá 30 dê novembro'
,

Sr. Venâncio Nlcoluzzl,
Sr. Francisco Morbis, Sr.
Dalmarl Boná, Sr. André Fo
di, 'Ara"ey Maria da Cunha,
em ltepocuzinho: Lori Hôf.:
mann, ,em Rio ela LUZ, Sônia
Maria Sthroeder,. em. Rio
Negro-PR.; Sra. Elsa Lange,
em Itapocuzinho; Sra. Ma
ria Madalena'Morbis Krau
se, Neldi Pscheldt, Olfvio
.SchiôcDet, em Joinville.

Dia 1.° de dezembro
Sr. Alexandre Haáke" Sr.

Heins Moellér, Sr. 'Pa'dre
'Theodoro Becker, Elcina

. Baumann, Sra. Amantina
Neckei 'Mahnke, Jaime José
Felipe, karolina, f. de Páu
lo Roberto(Ma. de Fátima)
Bauer, em Fpolís.; Wilhams
Robert, f. de Antônio C�rlQs
(Marcy Olga) Oliveira.'

Dia 02 de dezembro'
Sra. Elvira Henschel Bauer,
Humberto Franco, f. de
Hans e Carla Mayer; 'Sra,
Inez Nícol'uzzi Spézia, Sra.
Neila MarJa Copi Mende;,
Sr. Adolfo 'L.affi·Í1, Sra. Hele
na Thieme,' e'rrt Corupá; Sr.
José Scheuer"Sra. Virgínia
Bort6Ii-ni, Srta.' Rosângela

. Salete de Fátima Winter,
Marcos César'Grosskopf, �m'
Jlle.; 'Rosalina Tabarelli,
,Sra. Olga D., Piepe·r.

"Aos anivers·a·rian tes., as

n9ssas f�licitaç�es".

Proclamas de Casamento

ADOLAR ZAGER e
.

DORACY DETTNER.
,

Ele; brasileiro, solteiro,
operaria, natural de ,Gua
ramirim, neste Estado, do-

.

mi.ciliado e residente nesta
cidade, fllho de Erich Al
berto Cerlos Zager e de u
na Rüdiger Zager. Ela, bra
sileira, . solteira, operária;
nature! de Massaranduba,'
neste Estado, domiciliada e

residente em Massari:mduba;
neste Estado, filha de Lin
dolfo Dettner e de Eltrida
Wulf Dettner.
Edital 13.479: de 17.11 �1983
WIGANDO LUIZ GRETTER e ,

JEREMA DO CARMOS CA
DES. Ele,' brasileiro, soltel
ro, lavrador, natural de Ja-

,

raguá do Sul, domiciliado e

residente em' Nereu Ramos;
.

neste distrito, filho de Vic�
t0rio Gretter e de Maria
Pedroni Gretter. Ela, brasi-
"leira, solteira, lavradora,
natural de Matelândia, Pa
raná, domiciliada e residen
te em Nereu Ramos, heste
distrito, frIha de Pedro Ca
des e de Gentílha Polaquini.
Edital13.480de 17.11.1983
ALOIS EGG�RT e

LAURITA FISCHER
, Ele, bras"il�iro, solteira,

bancário,. natural de Jara
guá dQ Sul,

.

domiêiliado e

residente .na Rua Joinville, ,

nesta' cidade, filho de Alitor
Eggert e dEr Helga Maass
Eggert. Ela, brasileira, sol
..!eira,· contabilista, natural
de Jaraguá do Sul; domici�
Iiada e residente na Rua
Santa Catúiha, nesta cida
de, filha de Alfonso Fisch;r
e de IIse Boddenberg FlS-

·

cher.
.

· Edital 13.481 de 17.11.1983
, VILSON MRYGLLOD e·

MARLI M�RiA FERREI,RA. -

Dia 21 outubro
Francine Dulcinéi,a, filha

de Leopoldo (Clarice) Ana
clero; Eriça Marciele, filha
de Artur (Midan) da Silva.

Dia 08 nóvembro
Deivis, filho de .Valmir

,

(María) Chlodinl: Jefferson,
: filho. de Claudinei o (Sílvia)
Rabock.

'

Dia 09 novembro
Edislei, filha de Vilmar

(Nelzita) Franceschl.
Dia 10 novembro

�i1tqn, filho de Nilto
CErna) Campos.
Dh'll 'll novembro
;Fab(olã, filha de José (GO
rettl) Mafra; Fabiane, filha
de José (Goretti) Mafra; E
demilson, filho' de Edevan
(Marinês) Farias.

Dia 12 n�vembro
Luclana, filha de Vitória

(Ivete) Beber.

Dia 13 novembro .

'

'Chrlstlen, filho de José
(SpJ.�nge) Adriano.

Dia 14 novembro,
Deise, filha de Dilson (E

vanl) : Becker; Indioney, fi-'
lho d� Acácio ,(Odete) sn-

, velra: Juclmara Raquel, fi
lha de Ralai (Elsina) Lier
mann; Indianara ;:Ior, filha
de Sebastião (Adenísia) da

.

Silva; John Enrico da Sil
.

va, filho .de Nélson (Maria)
Benthien.

Di'a 15 novembro
Roberto Carlos" filho de

Rudi (Izabel) Schumann;'
Andersen, filho de Horácio
(Cezarina) Tecilla; Alessan-
dra, filha de Afonso (Sn
via) Pi'azera; Jaquellne Ja
nete, filha de Jair (Vilma)
Bohrer .. Sidnei, filho de AIí
rio (lIsa) Camprestini.
Dia 16 nóvembro
Bárbara, filha de Lorides

(Dolores) Zilz; Jackson, fi
lho de Celso (Euci j Alves;
Greice 'Maria, filha de Nél
son (Vanilde) Campregher.
Dia 17 novembro

Rafael Antonio, filho de
Ari (Sqlete) Secco; Danie
la, filha de Henrique (Car
mem) Fugel Filho; Gilson,
filho de Lucas (Hilite) Lan
ga.

Dia 18 novembro
Jeferson, filho de Almir'

(Regina) Uber; Diego, filho
de Loren i (Maria) Torres;
Marcelo Luís (filho de Er
nande (T�resinha) dos Pa$�
sos; Andréa, filha de José

(,Lourdes) Klimkowski.

Dia 20 novembro
Daniel, filho de Nelsir

(Irene) Trisotto; Walter
Freire, filho de Walter (Ma
ria) de .car:valho.

.

� Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil (10
1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car
térlo, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem par� casar, os seguintes:
Edital 13.475 de 16.11.1983 ro Demarchi e de Leocadia
OSVALDO GORISCH e 'A- Pedri Demarchl.
DAIR MARIÁ BOLEMINI. Edital 13.477 de 16.11.1983

ACIR JOÃO PARISI. e ANI
TA CAMPREGHER.

Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Mas
saranduba, rieste Estado,
domiciliado e residente na

Rua Joinville, nesta cidade,
filho de Artur Parisi. e de
Hilda Stringari. .Ela, brasl
leira, solteira, professora,
natural de Jaraguá do Sul;
domiciliada e residente em
Nereu Ramos, neste dtstrl-:

.

to, filha de Silvino Cam
pregher e ele Cristina Glo-
.watzky Cempreqher.
Edital 13.478 de 16.1T.1983
Cópia recebida do cartório
de MassarandUba, ri/Estado

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de São
Francisco do Sul, neste Es
tado, domiciliado e residen
te na Rua 25 de Julho, nes
tá cidade, filho de Alfredo
Gorisch e de Ela Graper Go.
risch. Ela, brasileira, soltei
ra, costureira, natural de

.

Jj:lraguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua 25 de Ju�
lho, nesta cidade,' filha de
Nicolau Bolemini e de Amá
lia Sevegnhani Bolemlnl.
Edital 13.476 de 16:11.1983
OSNI QUIRINO DO PRADO
E LEONITA DEMARCHI.
'Ele, brasileiro, solteiro,

comerciante, natural de
Francisco Beltrão, Paraná,
domiciliado e residente na

Rua 234, nesta Cidade, fllhô
de Ermilino Quirino do Pra-.
do e de Danaria Domingos
do Prado .. Ela, brasileira,
solteira, do lar, nascida em

Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente. em Santa Luzia,
neste distrito, filha de Lau-

Ele, 'brealleiro, soheiro,
torneiro mecânico, natural
de Antonio Ollnto, Paraná,
domiciliado é residente em
Vila Sandrà, neste distr,iIO,
filho de Wlladomiro Mry.
gllod e de Elena Zalewski
MrygHod. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de
Corupé, neste E.stado,. domi.
ciliada e residente na Rua
dos Escoteiros, nesta cida
de, filha de Sebastião, Fer.
reira e de Irmgard Ferrejra.
Edita{ 13.482 'de 17.11.1983
JOAO DE AVllA e IVONEl'E
TOBIAS BRANDALIZE.

Ele, , brasileiro; solteíre,
operário, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e resi·
dente na Rua 'Franclsco Za.
eherlas Lenzi, nesta cidade,
filho de José de Avila e de
Marai Ramos de Avila. Ela,
brasileira, solteira, . do lar,
natural de São Cristovão do
Sul; Curitibanos, neste Es
tado, domiciliada -e re�iden·
te na rua Francisco Zacha·
rias Lenzi, nesta cidade, fi·
lha de Armando António
Brandalize e de Luiza To
bias Brandallze.
Edital 13.483 de 17.11.1983
LEONA-ROO LEONIR MEl,.
CHIORETTO e IVANIR MA
RIA DE LOURDES . BRUEH·

. MUELLER. EIe, brasi leiro,
solteiro, lavrador, natural
c!e Corupá, neste Estado,
domiciliado e residente em
Ribeirão Grande do .Norte,
neste distrito, filho de Man·
sueto Melchioretto e de
'Guisela Lopes MelchiorettO.

. Ela, brasileira, solteira, COS

tureira, natural de M�ssa�
randube, neste Estado, do
miciliada e residente na

Rua Vktor Rosenberg;nesta
. cidade, filha. de Leopoldo
Bruehmueller e de Rosa To
rezani Boddenberg 'Brueh·
mueller.
EditáI13.484'de'18.11.1983

" MANFREOO HENRIQUE REI·
MER e DINALVA MARLI

- HORT. Ele, brasileiro, ,. sol·
teiro, desenhista, natl,Jral de
Jaraguá do Sul, domicili��
e residente na Rva EpitaclO
Pessoa, nesta cidade, filho
de Geraldo -Gustavo Reimer
e de Elvira Reimer. Ela, bra'
sileira, solteira, escrituráriO, ,

naturili de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na

,RUa Domingos Demarchi, n/
cidade, filha de Paulo Hort
e de Maria' Borges' Hort.
Edital' 13.485 da 18.1 L1983
JOSÉ LEOMAR DA COS,TA e

LUZIA .REJÄNE RODRIGUES
,DA SILVA. Ele, , brasileiro"
soltçir04 operário, natu.r�1
de Jaraguá do, Sul, domlCI'
liado e residente na Rua Jo

inville, nesta cidade, filhO
de Saul da Costa e de An'
dreza Zézuino Costa. Ela,
btasiletra, solteira,' auxiliar

S8fu",'

Decorações' de festas
infantís e animação
com palhaços e fanto
ches. !

ROS�MERY PETT
Rua Artur Müller, 99

Fone 72-0365

Formando em educa
ção artística da FURB
e se propõe a visitar re

sidências, como· papa:
noel, na noite de 24.12.

FALECIMENTOS

Dia 10 novembro
Reinoldo'Wischrar, 38 anos.

Scheila Adriana Borgmi)nn,
3 dias.

Dia 13 novembro
Alberto W-endorff, 85 anos.

Dia 15' novembro
Ida Hardt Kuchenbecker, 94
anos. Almir Rogério Junkes,
4 meses.

Dia 17 novembro
Antônio Elias Floriani, 22
anos. Fernandes Fritzke, 73
ênos.

Dia 18 novembro
Jorge Pinter, 49 anos .

Dia 19 novembro
.

Tarefzio João Girardi, 27 a.

Dia 20 novembro
Maria de SOl,Jza Bueno, '65a.'
Dia 21 novembro
Frieda Imrót ,Maass, 63 a ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VEREADOR AGRIDE JORNALISTA
Muito lamentada a brutal agressão de que foi vítima o

diretor do jornal blumenauense, sr. Auvary Jurandyr Mon
teiro, semana passada, quando se encontrava no bar do gi
násio de esportes da Escola Alberto Stein assistindo a uma

partida de futebol de salão. O autor do covarde atentado
foi o vereador do PDS; Augusto Cesar Vianna, da Câmara
de Vereadores de Blumenau, um seu irmão é mais quatro
outros, que passaram a praticar uma verdadeira sessão de
pancadaria. Em conseqüência da surra coletiva porque pas
sou,.. Auvary teve que recolher-se a um hospital pará exame

:
de <torpo de delito e. posterior registro de queixa nó L" Dis
.,trilo tpolicial. A causa teria sido atribuída a umas críticas
.feitas ao vereador "boxeur" na coluna "Pára o Prefeito
Ler na Cama". Independentemente de cor política somos

solidários com diretor de "Povo" e censuramos a atitude
.

premeditada do péssimo vereador que deve Ser o sr. Au
gusto Cesar Vianna, que como representante de uma civi
lizada cidade do quilate de Blumenau poderia recorrer a

qualquer outro expediente, para se vingar ou se cobrar
de diferenças de opinião, menos o do desforço físico. E

.

pior ainda, acompanhado de mais cinco capangê!s contrata-
.

dos. Aliás,. vale lembrar ao prezado Diretor Auvary Juran
dyr Monteiro, que cumprimentamos no recente 4.0 Congres
so BrasHeiro dos Jornais do Interior e 1.° Congresso dos
Jornais do Interior de Santa Catarina,' em Camboriú, que
algo parecido aconteceu nesta terra, anos atrás, quando na

calada ,�� noite foi atocaiado o nosso diretor, -sêquestredo
e surrado, porque publicou o que os poderosos' da época
não puderam desmentir e não tinham visão, para resolver o
problema de outra forma. Foi a pior coisa que puderam
fazer porque a opinião pública, em peso, foi contra os bru

t�m<?-f1t�s, condenando-os publicamente, assim como a Apib
(AssóCiaçãq dos Profissionais de Imprensá de Blurnenau)
repudiq\J o gesto que só os covardes praticam. O processo

. Q PREFEITO MUNICIPAL DE JARA GUÁ DO SUL, no uso de suas atrlbulções, hôverá de refrescar a cuca do covarde e tristemente famo-
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores. ',.50 edil.

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: .-'----------------....-------.-

Art. 1.° - Fica o Chefe do Executí vo autorizado a dispender nos exercícios de APROVADO O HORÁRIO NATALINO

1984, 1985 e 1986 até a, importânçia de Cr$ 2.842.515.713,00 (Dois bilhões, ,oitocentos
e quarenta e dois milhões, quinhentos e qui nze mil, setecentos e treze cruzeiros), corres
pondentes as despesas de Capital discrimina das -

no Orçamento Plurianual de Investimen
tos para o período de 1984, 1985 e 1986 que acompanham esta Lei.

Art. 2.° - No cumprimento do dis posto do artigo 1.", serão observados em ca

da exercício os limites parciais das despesas de capital, fixados pelo Orçamento PI·uria-
nual de Investimentos. �

Art. 3." - Não atingidos no exercfcio os limites parciais a que se refere o arti
go 2.�, as parcelas não utilizadas, passarão a' acrescer-sé à dlsponlbllidade no exercício

s.eguinte,' destinadas ao mesmo investimento ou a necessidade do Município.
,

Art. 4.° - Os orçamentos' para os exercícios de 1984, 1985 e 1986 consigna-
rão obrigatoriamente dotações corresponden tes aos encargos ,decorrentes da execução
desta Lei.

.

' ,

Art. 5.° - Fica o Poder Executivó autorizado a realizar operações de- crédito
; que se tornarem necessár1as à execução des ta Lei.

Art. 6.° - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.0 de [anelrode 1984, revo-

gadas es disposições em contrário. •

i

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIP.AL DE' JARAGUA DO SUL

L E f�' N.� '941/83 .

Concede Abono Especial de fim de ano aos F"nc;onários
Públicos Municipais,' ativos e inativos.

o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:.
Art. 1.° - Fica o Chefe do Executi vo Municipal autorizado a conceder um Abo

no Especial' de [im de ano aos Funcionários Públicos Municipais ativos e inativos, de
conformidade com o Parágrafo Único- do arti so 92,..da Lei Complementar N.o 5, de 26 'âe
novembro de 1975.

; , c-
'

PARÁGRAFO ÚNICQ - O abono será equivalente a um mês de vencimentos
ou proventos, excluídas às gratificações, ho ras extras, adicionais e demals vantagens a

tribuídas ao Funcionário.
Art. 2.° - As despesas decorrentes da presente 'lei, correrão por conta de do-

tações próprias do Orçamento vigente. -. '

Art. 3'.° - Esta Lei entrará em vig or na data de sua publicação, revogadas as
.

disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 21 dê novembro. de 1983.

IVO KONELL- ..DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

"",
.

.• c
"

'Secret.o de AdministraçãQ e Finänç,as

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA' DO SUL '

L'E' N.o 942/83
Fixa as Despesas do Orçamento Plu rianual de, Investimentos para o '

Período de 1984 a 1986. "-..
'

" ':

I

Jaraguá do Sul, 21 de novembro de 1983.
DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEitURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

IYO KONELL
Secret." de Administração e Finenças

ORÇAMENTO PLURIANUAL DE INVESTIMEN TOS POR ÕRGAOS PARA O _TRI�NIO DE

'1984, 1985 e 1986

TRIf::NJO
1985 1986 TOTAL

1 J .437.500
19.253.125
11.246.875

236.756.250

38.125.000

ÖRGÃO$ 1984

3.000.000
5.050.000
2.950.000'

62.100.000

3.750.000
6.312.500
3.687.500
77.625.000

4.687.500
7.890.625
4.609.375
97.031.250

0100 Câmara de Vereadores •..

0200 Gabinete do Prefeito .....
0300 Depto. de Administração ..

,-0400 Secretaria de Finanças ...

0500 Secretaria da Saúde e Bem
I Estar Social·............ 10.000.000 12.500.000

0600 Secret. de Educação, Cultu-
ra, Esporte e Turismo. . .. 13.500.000 16.875.000

0700 Secret. de Planejamento, '0-
bras, Viação e Serv.: Urb.. 648.977.892 811.222.365· 1.014.027.956

� " ....

TOTAL GERAL e-s. 745.577.892 931.972.365 1.164.965.456

15.625.000

21.093.750 51.468.750

2.474.228.213

2.842.515.713

O horário' de natal, proposto pelo CI'ube de Direto·
res Lojistas de Jaraguá do Sul, foi homologado pelos
Sindicatos. de) Comércio Varejista e dos Empregados ne

:

Comércio; passando a, vigorar a partir do dia OS dez.
Qs horários e$tabelecidos são estes: de 05 a 09 de

· dezembro, 'até as 19 horas; dià 10, sábado, horário ner

mal, até as 13h; de 12 a 16 de dezembro, até as 20h;
dia 17, sábado, até as 18h; de 19 a 23 de dezembro,
até as 21hj dia 24, sábado, até as 13h; dias 25 e 26,
não haverá exped'iente; de 27 a 30, horário normal; dia
31, sábado, até as 12h.

O comércio manterá expedlente ininterrupto, 1I1ão
fechando pára o almoço, de 17 a 23 de dezembro.

Juizo de Qireito da 2a. Vara Cive1 da Comarca de
Jaraquá do Sul

EDilAI- DE PRAÇA
O Doutor Sérqio Luiz Rosa de Bem, Juiz de Direito da
2a. Vara Civel da Comarca de Jareouä do Sul, Estado
de Santa Catarina, na forma da Lei. etc ...

FAZ SABER (em resumo, ar]. 687 do crc: o sequin
te: Venda em la. Praça:: Dia 30 de novembro de 1983,
às 15,30 horas, pelo valor superior ao da avaliação.
Venda em 2a. Praça: Dia 21 de Dezembro de 1983 às'
15,,30 horas, por quem mais der e maior lance ofere
cer" desde que não irrisório o preço. EXECUÇÃO N."
1.3.218 (Precatória n.O 59). .Exequente: BANCO LAR
BRASILEIRO. Executados: LÚCIA MENESTRINA FUCK,
MANFREDO FUCK e IVO FUCK. Bem à ser praceado:
Uni terreno em formato retanquler, situado à rua Vldal
Ramos, em Corupá, lado ímpar, com as sequintes con

frontações: fazendo frente com a Rua Vidal Ramos, c/
33,00m, travessão dos fundos c/terras de Alvim Seidel,
com 33,OOm, estremando do lado direito com terras
de Frederico Kraus, com 20,00 metros e com terras de

· Manfredo Fuck com 10,00 metros e do lado esquerdo
· com terras do Grupo Escolar Teresa Ramos, Com 30,00

, metros, contendo a área de 990,00 metros quadrados,
sern benfeitorias. localizado 'entre o Grupo Escolar Te
resa Ramos e a Casa n.O 644. Reolstro Geral Livro N.o
02 - MATRICULA N.O 3.463. Reqlstrado sob 11.° 43.533,
fls. 53, do livro. N. 3-W, imóvel avaliado em 10.10.83,
por Cr$ 2.970.000,00. OBSERVAÇÃO: O imóvel esta

�iRotecado ao BRDE em 1 a� hipoteca, ficando desde d' álntimados IVO FUCK e o BRDE da presente praça. Da o

e passado nesta cidade de Jereoué do Sul, aos vinte e

.cinco dlas do rnês de outubro de 1983. Eu, Adelohe
Mahfud) Escrivãc, c subscrevi. .

SÉRGIO LUIZ ROSA DE BEM Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aumento da criminalidade
'.

,preocupa dele-gados'
Na manhã da última sexta-felra, dia 18, ne

'

recinto da,
Câmara de Vereadores de Guaramirim, reuniram-se todos
os Delegados de Polícia dos municípios dia jurisdição da
19a. Del'egacia Regional de Polícia; Com 'sede em Jaraguá
do Sul, atendendo .a orientação da Secretaria de Seguran·
ça Pública, que determinou a realização de encontros tri�
mestrais entre os delegados regionais e es delegados de
poUciill de cada município, para analisar, discutir e apre-:
sentar sugestões que envolvem diretamente o trabllho da
polícia civil na região.

'

.'

Um dos assuntos ql,le mereceu maior atenção, de acer

do com o Dr. Adhemar Grubba, Delegado Regional de Pe
Iícia, relacioneu-se com o aumento dó índ'ice de criminal'i
dade nos meses de dezembro, janeire e feyereiro, que 0-

corre em todo o País e no Vale do Itapócu não é exce

ção. Disse Grubba que diseuelu-se amíude métodos e
meios para combater a criminalidade, aumeiltandó a vigi
lância nesse período, haja vista que ocorrem principalmen
te assaltos, dado que uma boa parcela da população vera-
neia no litoral. '

O melhor entrosamento entre as polícias civil e mili
tar, "que' fel'izmente na nossa região é tfiuito bom", expla
nação sobre inquéritos policiais, segurança interna de ca

da município, crimes de competência da polÍl:ia federal,
entre outros, foram matérias dissecadas' durante o encon
tro, segundo o Dr. Grubba, que considera muito Impertan
te esses debates em conjunto, pois permitem a troca de
experiências e tratamento dos problemas num todo, as di
ficuldades de cada delegacia e a solicitação de providên-

·

cias junto a SSP, se assim exigidas, para a equação do
problema. .

No final, houve confraternização, junto ao -Restauran
te Represa, oferecido nela Prefeitura Municipal -de Guar.a
mirim.

Prefeito mostra trabalhos de
sua administracão

I .

. o prefeito Durval Vasel considerou muito importante
.

a eleição de Pedro Ivo Figueiredo Campos, para a presl
dência do Diretório Regional do PMDB, domingo passado,
por achá-lo a express�o má?Cima do partido em Santa Ca
tarina. E como não tem cargo eletivo - disse -:- tem con....

diçêes de se dedicar integralmente ao partido, realizando
um trabalho nas bases. O novo diretório tem três políticos
jaraguaenses a integrá-lo: o prefeito Durval' Vasel, 'o de
putado Roland Dornbusch e o dr. OrlandO' Bernardino da
Silva, que é suplente de delegado à Convenção Nacional.

O prefeito de Jaraguá 'do Sul, na entrevista coletiva se-,

manai ccma imprensa, ratificou informações anteriores
sobre a audiência mantida semana passada com (, governa
dor Esperidião Amin, que prometeu estar na cidade na

primeira semana de janeiro, acompanhado do Secretário
� des Transportes e Obras, . Marcos João Rovaris, para dar
solução definitiva a Rodovia_JGS-346, que liga Jaraguá e

Schroeder, cujas obras foram paralizadas dias atrás. Ao
governador, também, o alcaide propôs a administração,

· pela prefeitura, da conta TlP, considerando as dificul'dades
impostas pela Celésc para execução de trabalhos com re

cursos oriundos da taxa de iluminação púbJica. Pela pro
posta, ii municipalidade administraria 60% dia conta e os

,,40% restantes f�cariam ao encargo da Celesc, para paga
mento da energia consumida e reparos. Amin ficou de es-

tudar o assunto.
.

Vasel anunciou também que os ,serv[dóres públicos
municipais, celetistas, terão aumento em seus· vencimen
tos, a partir de 1.° de nevembre, na ordem de 50% para
aqueles que percebem até três salários mínimos e 'de 40%
aos que recebem mais de três salários.

Na área da educação, disse que recebeu da Secretaria
da 'Educação, recursos da ordem de Cr$ 1.700 mil, do Pro
município, que serão aplicados na aquisição 'de materiais
de consumo, principalmente cadernos, 'Iápis, borrachas e

régu�s, para -as 19 escolas municipais. Acrescentou ainda
que a tempestade da semana pilssada, causou prejuízos em

várias escolas, principalmente na "Cristina Marcatto'�, no
. Jaraguá Esquerdo, que foi a mais atingida.

No .setor de obras, confirmou a não mais abertura de
·

novas frentes de trabalho este ario, mas sim, apenas o tér
mino das em execução. É .pessfvel, lembrou; que' seja re

tirada a pracinha, em forma de "língua", defronte a "es
tação rodoviária", ainda este ano, sendo o rel6gio transfe- _

rido à Praça França Vosgerau, ao lado da Estação Ferro
viária.
,

I

i'

Organizações Mohr ltda.
Procuramos representar indústrias jaraguaenses e

..

de outros municípios para vendas lia Grande Porto Ale

gre, ou ainda no interior do Rio Grande do Sul. Temos
escritório, depósito e caminhões pera transporte.

Interessados contactar pelos Telefones 72·1188 ou
. 72-1499 - Jaraguá do Sul - SC.

, EXPÖSIÇAO FOI SUCESSO
INQUESTIONÁVEL

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

"'II

Eletro Diesel Jaraguá ltda.
POSTO DE SERViÇO BOSCH

Agora em Jaraguá do Sul serviços em

bombas injetoras e bicos injetores.

Rua Joinville, n.O 2.799 - defronte a Weg II
Jaraguá do Sul - SC.

A' I Exposição de Orqut
deas e Plantas Ornamentais
dé Jaraguá do Sul, promo
vida pela Secreterla de ·E.
ducação, Cultura, Esporte e

Turismo em colaboração
com o Círculo Orquid6filo,

. "alcançou sucesso in'lulgar,
superando em muitos fu·
ros as expectativas mais 0-

timlstas .. Durante os cinco
dias de exposição, cerca de
três rnl! e quinhentas pes
soas viram a beleza propor
cionada pelas orquídeas e

plantas ornamentais que
cultlvadores jaraguaenses e

corupaenses expuseram no

Agropecuário. .

A Comissão Orgãnizado
ra, que teve na Sra. Laurín
Frankowiak uma de ,suas
baluartes, está dirigindo a·

gradecimentos as autorlde
. des estaduais, munlclpels,
imprensa e a todos que au

xiliaram, colaboraram e co

operaram para o êxito da
exposição. De modo esp&
cial aos expositores, que
concorreram para o suces

so da promoção.

��._----'------------�----�--------�-,�
�----------------------------------"'II

T'OPÓGRAFO
Ingo João Benkendorf

MEDiÇÕES DE TE'RRENOS EM GERÁL
Escritório: Rua Reinoldo Rau 86 - Edifício

Mário Tavares, Sala 3 - 1.0 andar.

Contactos: Fone 72-0593

.

•• ,r:; __

INTERESS.AMOS COMPRAR
MAQUINARIO USADO.

Guilhotina para cortar chapas até 2m de largura e

de 1 a. 6mm de grossura. Calandra para chapas de 2m
de largura e até 6mm de grossura. Torno Mecânico ou

revólver, mâqyi'na caçamba carregadeira, retroescavadej.
ra '-- trator de esteira e éaminhão carreta 3' eixos. Inte
ressados dirigir-se a Organizações Mohr Ltda., rua CeI.
Procópio Gomes, 1.580 - fones 72-1188 ou 72-1499,
em Jaraguá do Sul - SC.

Edil sugere disciplinamento
da propaganda ambulante

O vereador-presidente da
Câmara, Gilberto Menel, le

ve aprovada indicação, su

gerindo ao prefeito' Durval
Vasel, a realização de eslU
dos de viabilidade, para de
terminação de horários pa'
ra' o uso da propaganéJá s,

través de auto-falantes pa·
ra fins comerciais, bem co

mo para entidades de clas,
se ou filantrópicas, denlro
do perímetro urbano.

Sugeriu a implantação de
horários especiais para tal
meio de comunicação, pois
em horários incompatíveis
tem perturbado o sossego
,junto as repartições públi'
cas, escolas, estabelecimen'
tos comerciais e até' mesmO
em hospltais. A indicação
foi aprovada na sessão do
dia 17, que foi prestigiada
pelos ex-deputados pedro
Ivo 'Campos e João Linha·
res, que buscavam apolo a

convenção
.

rElgional ,do
PMDS, acontecida domin'go:

.

dia 20, onde Pedro Ivo f�1
eleito presidente da ExecUtl·
va Es tadua I.

�--------------------��--------�--�-,
Guarda-Pós?
Vá na Loja do Guarda-Pó;
onde você encontra aventais, jalecos, macacões, camisas, calças brancas e pretas, pa
letós de garçon e mais toda linha de uniformes para lndöstrlas, hotéis e supermerca
dos.
Rua Padre Jacobs, n.O 23 - Fone 22.8477 em Blumenau e Rua do Príncipe, n.O 789
Telefone 33-5660 - em Joinville.

�resenteie bem a quem você ama.

N� Joalheria A PÉROLA, você encontra artigos
para presentes é decoração, peças de joalheria, relo
joaria, objetos em prata, cristal e pbrcelana que real
çam o seu requinte e bom gosto. Em enexo.ra Ótica
Moderna com os últimos lançamentos da moda.

Paça-nos uma visita.

Jo�lheria A PÉROLA.
ÓTICA MODERNA

R. Reinoldo Rau 289 - Fone 72-1823 - Jaraguá do Sul
. -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Na tarde do dia 22, ter-

E'DITAL'
qa.feira, no Clube Atlético
Baependi, to"-,ou posse em

solenidade festiva a nova
AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No- diretoria do Núcleo de Voo

tas e Oficial de Protestos de Títulos- da Comarca de Ja- luntárias da Pronav/LBA de
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina na form� da
lei, etc. ..'

' Jaraguá do, Sul, com apre-'
sença de autoridades, muni·

Faz saber a todos quantos este edital virem' que elpa is e de expressivo nú.
se acham neste Cartório para protestos de títulos contra: mero de voluntárias. Como

AC PINHEIRO COM REPRESENTAÇOES, Av. Preso Dutra, diretora voluntária foi em-

261, Guaramirim. ALEXANDR� ANTONIO DA SILVA, Es. possada Ivone Eggert Bar·

trada Guamiranga, s/n, nesta. ADOLFO HINTZ, Rua Wal.' I'OS, vice-diretora Doraci Ri·

/ter Marquardt, sln, nesta. CARLOS M. DE-QUEIROZ; Es. beiro, la. secretária Ana

trada Garibaldl, s/n, nesta. DORIVAL SETTER, Rua Gus. Lúcia MarcaHo, vice-seere-
lavo Streit, 377, nesta. ELMO BUBLlTZ, nesta. IVAN tária LúCia Menel Fogaça,

;ERUTZMACHER, Estrada Rio Cerro II, s/n, nesta. IONE la. teso.ureira Mariléia Ren-

E
RESINHA ROSA, Rua Jorge Lacerda, 215, nesta. IND. gel e vice-tesoureira Marle-

COM. REPRES: VAB LTDA., Rua 25 �e Julho, 189, nes- ne Vasel Maurer. A eeerde-
ta. JOAO BUDAL DA SILVÁ, Rua 186, n.O 35, nesta. LUIZ nadora municipal do Pro-

��TONIO RIBEIR9 DOS SANTOS, Rua Vitor Rosemberg, na�/LBA é a Sra. Maria Lul-

, nesta. PASQUAL ALVES, Rua Atanasio Rosa, s/n, xa Vaser.
ne�ta. RUDIBERTO KROEGER Estrada Rio da Lux, s/n,' O Núcleo de Voluntaria·

nesta.
' do, componente do sistema

E, como os ditos devedores não foram encontrados Pronav, é uma unidade epe-

,� ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por 'racional da LBA, cujas inte-

Intermédio do presente edital para que os mesmos com- grantes prestàm serViços à

pareçam neste Cartório na Rua Artur Müller 78 no comunidade, sob a orienta·

pra�o da lei a fim de íiquidar o seu débito �u e�tão ção e coordenação di LBA.

draozao ,por que não o faz, sob pena de serem os referi- Atualmente o Núcleo man-

s títulos protestados na forma .da lei, etc.
têm em Jaraguá do Svl um

! - grupo de gestantes com 30

ns/Jaraguá do Sul, 24 de novembro de 1983. pessoas, clubes de mães
com 80 pessoas, clube de

AUREA MÜLLER GRUBBA idosos com 150 pessoas. o
Tabeliã Designada de Notas e Oficial de Protestos elo, que atende com cursos

de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. I' de trica, crochê, costura,

________________--�------. -bordado e pintura à mão.

'Empresários querem
reformular cobranca da TlP'

I

A Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá
' do

Sul endossou a proposta de
sua associada Eletromoto-

res Weg, enviada ao prefei
to Durval Vasel, no sentido
de que seja alterado o sis
tema de cobrança· da, Taxa

ESCANDINAVIA A NOVA OpçÃO
COPENHAGEM COM 30% DE DESCONTO.
Na tarifa Ponto a ponto.
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGEM OU

Nórdica Representações
Rua Padre Jacobs, n.O 23 - Fone 22·8477 - Blumenau

, EXTRAVIO, DE DOCUMENTOS
O Sr. JAIME LUKACHINSKI comunica ter extravia-

.do os seguintes documentos: carteira de identidade car

teira de motorista e seu título de eleit-or além do título
de eleitor da sua esposa, Sra. ILSIDA LUKACHINSKI e

ainda um bloco de cheques da Caixa Econômica Fede�al
de n.Os 916311 a 916330, não se responsebllizande pe
lOS cheques de números acima.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
SEBASTIAO HAUSMANN residente na Ilha da Figuej�

ra, extraviou sua carteira de identidade, CPF, certifica
do de reservista, duas earteiras profissionais, três certel
ras do INAMPS, título de eleitor e da sua esposa GILDA

HAUSMANN, e talonário de cheque ouro do Banco do
Brasil, não se responsàbilizando pela emissão de ehe
ques, já devidamente cancelados junto ao Banco.

-

,

de Iluminação Pública, por
considerar a fórmula atual �AR�AZ DO CINEMA "Finalmente ... As Mil e uma Noites"

incoerente.
'

.

t
e o flll1'!e en:' cartaz no Cine Jaraqué. a partir deste sábado, até

At I t TI'P" ,terça�felra, .as 20h15, em Cinemascope, color-luxo. E na quarta
ua men e a ,e paga . e quinta-feira, "Terrores da Noite"

sobre, o consumo de ener-'e,
•

gia elétrica, sele comercial,
Industrlal ou residencial,
beneficiando aqueles que
têm terrenos ba ldios e que
nada pagam. Entendem Os

empresários que a fórmula
mais correta e-que foi pro
posta ao Executivo Munici

pal é esta: pagamento de
2,5% sobre a Unidade Fis
cal por rnetro linear de fren
te, quando imóvel urbano
beneficiado com luz à mero

cúrio e 1 % quando imóvel
urbano, com Huminação
simples.

'

Tal proposição foi. dis
cutida esta Semana, quando
presente também o novo

gerente da agência do Ban
co do Brasil, Mauro Barbo
sa Villela, que estabeleceu
um contacto preliminar com

'

o empresariado.
,

A ACIJS, bem c-omo pre-.
sidentes de sindicatos pa
tronais, marcarão presença
dia 28, segunda-feira, na

inauguração da nova sede
da Federação das Indústrias
de Santa Catarina, Fiesc,
no I tacorubl, com a presen
ça do governador Esperi
dião Amin e dó presidente
da Confederação Nacional
das Indústrias, Senador Al
bano 'Franco.

TOMA POSSE DIRETORIA
DO VOLUNTARIADO

.
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Verifique nossos serviços e o nosso atendimento.

Rua Pastor Ferdinand Schluen, n.? 295 - Fone 12-0755
Jaraguá do Sul - SC.
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Deutsche Ecke
AUF LUTHERS SPUREN

3. - Der "hurtige, fröhliche Gesell'e", als den Studien

genossen geschildert haben; schrieb sich 1501 an der Artis
tenfakultät der Universität Erfurt ein, um die "freien Küns
te" neben Grammatik, DiaJektik und Rhetorik auch Geome
trle, Astronomie und Musik und die Juristerei -zu erlernen.
Am 2. Juli 1505 geriet der einund;r;wan;r;igjährige Magister
beim Dorf Stottenheim in ein Gewitter: Ein Slit;r; schlug ne

ben ihm ein und warf den Geängstigten zu Boden. ' In das.
Unwetter schrie der Stürzende das Gelöbni�: "Hilf du, hei
lige Anna! Ich will ein Mönch werdenI"

QUI Z
Hier wird Luther nicht immer ganz ernst·
genommen, doch beim Knobeln laesst sich'
einiges lernen. Vergleichen Sie die Antworten:

FRAGE 3
. .

Martin Luther war Augustinermönch. Trotzdem hört
man, dass er verheiratet war. Wie gibt's denn so was?

a) Damals ging's in den Klöstern drunter und drüber.
b) Diese Geschichte ist eine böse Erfindung seiner

päpstlic!Jen Gegner.
.

c) Luther empfand sich nicht als Mönch, weil er ins
Kloster hineingezwungen wurde.

d ) Es stimmt. Luther 'wurde von seinem Gelübde
entbunden. Seine Frau war sogar Nonne.

Antworten
FRAGE 3.

a) Priester lebten damals häufig in wilder Ehe.
, b) Hätte gut stimmen können, denn Lufhers, Gegner

waren ebenso wenig zimperftch wie er.

c) Luther ging freiwillig ins Kloster, sogar gegen den
Willen seiner Eltern.

d) Richtig; 1525 heiratete der ehemalige Mönch die
ehemalige Nonne Katharina von Bora, die 1523 aus

dem Kloster Nimbtschen geflohen war. Im Laufe
der Ehe schenkte sie ihm sechs Kinder.

WUSSTEN SIE SCHON, DASS ..•

der Kaufman Leenhard Koppe mit einem Handels-
wagen, zwischen Heringsfässern verborgen, in äer Nacht auf
Ostern 1523 zwölf Nonnen heimlich aus dem KI'oster Nimbs,;

.

ehen bei Grimma holte. Unter ihnen war auch Katharlne
VOn Bora, für, die man in Wittenberg einen guten Ehemann
suchte. Nachdem zwei Vermittlungsversuche fehlgeschlagen
waren, heiratete Martin LU,ther sie am 13. Juni 1525.

· '. Luther sechs Kinder hatte. Schwer erschüttert hat
in der Tod seines liebsten Kindes: In seinen Armen starb
Lenchen im Alter von 13 Jahren .• Zu Freuden, die ihm ihr
Beileid aussprachen, sagte er: "Ich habe einen Heiligen gen
Himmel geschickt, ja einen lebendigen Heiligen". '

· .. Luther sich selber sehr, unterschiedlich einschätzte:
Er nannte sich häufig einen "armen, stinkenden Madensack"

", erklärte gel'egentlich aber seubstbewusst: "Wir haben mit
göttlicher Autorität die Welt zu verbessern begonnen".

· .. dem Reformator zahlreiche Aussprüche in den
Mund gelegt wurden, die nicht von ihm stammen. Das Wort:
"Wer nicht liebt, Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein
Narr sein Leben lang". wurde ihín 230 Jahre nach seinem
Tod angedichtet. Auf dem Reichstag zu Worms s,agte er

nach heutiger Erkenntnis nicht: "Hier stehe ic:h, ich kann
nicht anders", Vielmeht beendete er seine Rede schlicht
mit: "Gott helfe mir. Amen, Das sagte er auch nach jeder
Predigt. .

.

.

· .. der Vater des Reformators Hans Luder hiess. Als
sein Sohn Martin das juristische Magisterexamen abgelegt
hat, redete ihn der stolze Vater mit "Ihr" an. Später, nach
dem Eintritt ins Kloster gegen den Willen des Vaters, duzte
er ihn wieder. Luther legte die Schreibweise "Luder" erst
-lm Jahre 1517 ab, in jener Zeit, da er die 95 Thesen ver-

fasste.
.

Für die Blumenauer Siedl'er
gemeinscharft stand die letzte
.Mitgliederversammlung unter.
dem Motto eines Filmabends ,

"Blumenau sieht Blumenau".
Dir Siedler nutzten' das Ange-
bot Otto Lapps, vor interessier
ten Kreisen dreistündigen Film
bericht über eine mehtwöchige
Reise 'in die deutschstäminige
Stadt Blumenau im brasilia
nischen Stoát Santa Catari,na
vorzustellen. Gäste dieses.
Abends waren auch Bürger-'
meister Wilhelm Wegener und

,

August Seegers· ihren Ehefrau
en, die bereits zweimal' im
entfernten Blumenau waren.

Die gemeinsame Reise Otto
Lapps mit seinem Freund, dem
Kolenfelder Ortsbrandmeister
Heinrich Gehle, erfolgte auf
Einladung des Brieffreundes
Alfredo Wilhelm, zu dem sich
im Verlaufe eines Jahrzehnts

-'éine' feste Freundschaft entwi-
ckelt hatte. Nachdem Freunde

Rua Fritz. Bartei, 610 _ Forle 72-1429 _ Jaraguá do_Sul
und eine kleine Delegation bra-:

'- ..:'__---------,silianischer Blumenauer das
hiesige Blumenauer Sl�ützel)-

rfest besucht hatten und, hei
mische Bräuche kennen lernten,
erwiderten Otto Lapp und
Heinrich Gehle im Frühjahr
die Einladung mit ihrem Ge-

'. genbesuch. Sie erlebtim einer
Traumreise, die Otto Lapp in
einer fantastischen und beein
druckenden Tonfilm-Dokumen
tation festgehalte hat. Auf
mehrfachen Hinweis Otto
Lapps, auf grund der Fülle des
'Filmmaterials den 'Vortrag
kürzen zo können, bestanden
die Zuschauer jedoch auf die
Vorführung der vollen Länge.
Ausser der präúsen und sach
lichen Vortonung konnte Otto
Lapp in den Pausen viele wei
tere Erlebnisse schildern, die
ihn noch heute sichtfich bewe-
gen.

'

Auch die unvorstellbare
Hechwesser-katastrephe vor

wenigen Wochen, die im Staate
Santa Catarina Opfer forderte
lind Millionescha den anrleh
tete, wurde von dem grossen
Kreis der interessierten Zuhö-
rer betroffen' aufgenommen.'
OUo Lapp -war äusserst Ober
rascht, als ihm nach seinem
Vortrag und einem langen
Applaus vom Vorsitzenden der
Siedlerge'meinschaft, Kurt Red
zle, eine beachtliche Geldspen
de zur Linderung der Not der
Blumenauer Namensgeschwis
ter im entfernten� Kontinent ,I----�-........------�-..__:_-----
übergeben wurde. ----·--,----------------1
(Trenscrito de "POVO" um Relógios, cristais. violões e artigos finos paraJornal Popular, de Blumenau)

'presentes, em todas as
'

ocasiões é com o

LANZNASTER
O SEU RI;"tOJOEIRO

que tudo lhe faz para servir bem,
, Fica na Marechàl Deodoro,364'

BLUMENAU SIEHT
BLUMENAU

Jaraguá do Sul precisa
segunda ponte

de uma

.
'

.

A����.
BATERIAS NÖVAS; USADAS, 'RECONDtCIONAMENTOS,

.

RECARGAS, E CONSERTOS EM GERAL,.

Arno, Olavo Duarte
ELETRICISTA AUTÔNOMO

10 ANOS DE EXPERI�NCIA NO RAMO

Eletricista em geral, manutenção lndustrlal, mo?ta
gem de painéis, consertos de caldeira' à óleo, caldeiras
a lenha e serviços de encanador.

Afonso Piazera Neto
- Engenheiro Civil -

PROJETOS E CONSTRUÇÕES EM GERAL
,

89250-Jaraguá do Sul
Santa Catarina

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

AGORA.EM JAR.AGUA

Clínica DL Jorge Luís
Camarqo Inchauste

- CIRURGIA GÊRAL
- PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO INTESTI-

NO GROSSO)
.

- GASTROENTEROLOGIA
- LAPAROSCOPIA

Atendimento das 16h30 às 1.9h30, na Av. Mal. Deo
doro da Fonseca n.O 1.086, ao lado da loja-UI Ca
sita - Fone 72-1907.

( V�AIG ]�GrJ[ CRUZEIRO J
Passagens' aéreas e serviço' de cargas e el'lcom�,ndas

Varig/Cruzeiro oara a região da Grande Jaragua �o
'Sul é com a Organização Contábil "A Comercial" S/C
Ltd�. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 290 - Fone
72-0091 -, anexa a redação deste jornal.
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Fundado em 1�/maio/1919. CGC 84.436.591/0001-34.
'Diretor: EugênIo Victor Schmö,kel - Jorn. Prof. ORT-SC
n," 729 e Oiretor de Empresa Jornalística n.O 20. Mem

bro efetivo do I nst. Histórico e'Geográfico de Santa Ca

tarina. Redator: Flávio José Brugnago - ORT-SC n.O 126/
80. Redação, Administração'e Publicidade: Rua Coronel

Procópio Gomes de Oliveira n." 290 - Cx. Postal 19-
Fone 12-0091 - 89250-Jaraguá do Sul - SC. Composi
ção e impressão: Composição Gráfica e Editora ZF -

Blumenau
_

- Telefone: 23-0062.
Assinatura para Jaraqué do Sul: Cr$ 3.000,00
Outras cidades: � Cr$ 3.500,00
Número atrasado: ;............. Cr$ 150,00
Número avulso: Cr$ 100,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza & Cia .

.Ltda, 'Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro�
pai Propaganda Representações' Ltda.· .

Este jornal é associad� a ADJORI/SC e ABRAJORI.
.

' ,

Moretri. Jordan & ela. Ltda.

Veiculos a álcool:

Del-Rev G_ . vermelho .

Vovaqe - cinza
.

P
'..

.

. Maratl 'SLCIj,nza
-

.

onza . E - marron '

'

.

Veículos a gasolina
.

Oel-Rev GL • branco
.

Corcel I � Van � brâncó'
.

Corcel II L ', prata
.

Corcel '1- - branco
.

C I_.······· -. .

Corcel II - beqe .

orce " L - amarelo - .

Corcel I L - branco
Corcel" LOO • branco' :: : : : : : :
Corcel II . vermelho .... : .....

Co�cel II L - beqe champanhe ..

Belina II .

Voveqe '. verde .

Passat LS '- amarelo .

Brasília - amarelo' .

Volks/1300 - preto , .

Opala 4 portas • beoe .

§gevette Hatch - beqe .

evette - beoe .

KombI • branco .

Tovota - azul .. , � .

F-400 - Ocre .

F-4000 '. beoe .......•........"

1982
1983
1983
1982

1982
1982
1982
1982
1981
1980,
1979
1979
1979
1978
1980
1982
1979
1979
1969
1976
1980
1974
1979
1967
1981
1980

Veículos em consignaçã.o:

Belina It LOO • beqe champanhe .

<2orcel II L - verde met
Corcel II GT -' vermelho'

.

Corcel II � branco
.

Del"Rev GL álcool - cinzá i,ob're' :

1978
1978
1978
1978
1982

VIAÇÃO CANARINHO

TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, EXCURSOES

A "Canarinho" preocupa-se com a sua locomoção,
colocando à disposição moderníssimos ônibus, com

pessoal especial]zado, possibilitando uma viagem
tran�uila, räplda e segura.

Programe beml Programe Cànarinho,
o transporte carin�oso.

.

. •. HÁ 38 ANOS

CONFIRA A HISTÓRIA ...

- Um lembrete da imprensa da el-

,da.de: "Muitos não sabem.:. que o "Cor·
rere do Povo" -está sendo publicado 9uas
vezes. por semana. Desde o dia 1.0 (N0'
vembro/45) passou a,' bi-semanário, saln
do às quint,s feiras e domingos. Espera-,
mos que doravante ninguém 'reclame exi
gindo o jornal aos sábados, julgando ser

o mesmo publicado ainda uma vez por
semana".

.

--- E mals: "Hoje será exibido no Ci·
ne Buhr, o esperado film da Paramount
intitulado: "Tudo por um beijo" i com 00-
rothy Lamaur. Depois de tanto tempo, a

famosa artista. rea,parece na tela, cantan·
do e dançando :'congas"j '''swings'' e mui
to mals em "Tudo por um beijo" ...

- E älnda: "Caxias, Bi-campeão da
L.J.D. - Ven�endo na tarde de 4 (11/45)
ao Afonso Pena, o Caxias F.C. sagrou-se bl
campeão da cidade, candidatando-se assiin,
para a disputa do título máximo do fute-

.
bol eatarlnénse". Era Um longo netlelárle
feito pelo repórter Artur Oscar Müller, en
trevistando o presidente db "glorioso" ai·
vi.negro, sr. Alçindo Maia, mais conheci
do, por "Cici". Vale trocar por miúdos a

neta; o repórter era o filho' de Artur Mül·
ler que vinha a morrer mais tarde num a·

cidente com arma de fogo, uma das raras

vezes citado como colaborador do então
bi-sernanário. () alvi-negro nada mais era

do que o tradicional Caxias de tantas glo
riosas jornadas esportivas da cidade de
Jelnvllle, onde. o "Tuca" estudava, tornan
do-.s� fã do �Iube da Cidade dos Príncipes,
a Ja cGnheclda Manchester Catarinense
sede da Liga Jelnvlllense de Desportos �
não Liga Jaraguaense de DesPortos, cpmo
poderia parecer, -mals tarde fundada com

a sigl'a L.J�P., depois L.Ja.D.

.... HÁ 30 ANOS

.

- A Sociedade Esportiva Acaraí rea

lizava um festival, encerrando o eeneurse
dá. "Rainha da Primavera", no Salão Sohn,
com o comparecimento da elite social ja-'
raguaense. Na ocasião foi eleita "Rainha

. da Primavera" a senhorita InêsPapp, com
21.960 votos e princesas as srtas. Joana
Panstein, com 21.040 votos e Wilma Pa
checo, com �.045 votos, sendo as eieitas
saudadas pelo dr. Príamo Ferreira do A·

maral, que convidou os dirigentes do clu
be Afonso Scheibel e Luiz G. Airoso, a co

locarem as faixas nas princesas, enquanto
que o Prefeito Artur Müller c.oroava arai-
n�.

.

- Os finalistas de 1953 do Ginásio
São Luiz, fe�tejavam a SUa formatura no

Barão de Itapocu

,
dia 5 de dezembro, tendo como paranin.
fo da turma e sr. ,Artur Mül'ler. Eram os

seguintes ginasianos: Alibert Ewald, Darci
Bento Gonçalves, Edgar Winter, Emendino
Rosa, Eugenio Strebe, F'ernando José Mon·

. ney M�chado, Fernando Nunes Pereira;
Frederico Guenther, Fritz Hartwig, Guida
Gascho, Hans Erich Petzold, Heinz Bartei,
Hélio Tomazelli, Horst .Clemens Kretsch
mer, Ingomar Haut, Irio Carlos Piazera,
Ivens Fabiano Finardi, Jenz Prochnow,
Joél Assef ( orador), "Norberto Stassuhn

,Emmendoe..rfer,. Rupert Mayer, Umberto
, Luiz Thomaséli, Walmôr Haut e Wilson J.
Diener. �ta turma da pesada ... Autorida
des presentes: Irmão Mário, Diretor; Alti
no Pereira, Insp. Federál; P. José Mühl'hoff,
capelão, Prof. Evaristo Pio e Reinaldo e o

prof. de Ed. Física, sr. Hermanri Schultze.

. .. HÁ 20 ANOS

- Evi Sinsval sustentava uma serIe

polêmica, que se resumia numa dose du
pla e diária de .ataques ao gladiador pela
Rádio ·Jaraguá e este, aparecia pelo sema-

.

nário, aos sábados, respondendo tim-tim
por tim-tim. Mas uma vez e era pela vez

primeira que os pontos de vista coinci

diam, provando a prova provada que se

tinha um governo de 'erdem e progresso.
Porque? - 1.° ... porque, quando o gover·
no não tem maioria de seus, ludependen-

'

.

tes vereadores, não fecham a Prefeitura a

4 chaves; ao contrárlo, tonvida a oposição
para que vasculhe, a procl'ra de alguma
irregularidade; 2.° ". porque . trata com

urbanidade os seus desafetos. Nada de as

sàltos dentro da madrugada. Nada de be
bedeiras. Capangas e capachos são expres
sões que não cabem na administração. Se
guiam.se mais "onze" pérolas que eem

pletavam o. quadro. Ó ráios ...

.•.. HÁ 10 ANOS

_ Marcatto S/A. - Indústria e Co

mércio, em 15/10/73, asslnalava os seus,

50 anos e mandava pelas páginas dos jor
nais do lugar a sua mensagem do cumpri
mento de uma trajetória que se iniciou
com o seu semeador - João MarcatT6-,
honrando a sua memória e agradecendo
"a todos os que, nesta Família, de unida·
de, produção e harmonia, trabalham. Ho
je já são 60. Augusto Sylvio Prod�hl es
crevia artigo intitulado "O Homem Cons·

trói", assinalando a efeméride e eumprl
mentando "os irmãos MarcaUo, Dorval e

Loreno, cristãos·católicos por excelência,
empresários por vocação que o legado lhes
deixou o genitor, sóbrio, cristão, austero,
benévolo".

SERViÇOS CONTÁBEIS? SEGUROS? CONTRATOS?
FOTOCÓPIAS? SERViÇOS A�REOS VARIG?

Se o seu problema é este a solução é esta:

Organização Con�ábil"A Comercial" Ltda.
Rua Cei. Procópio Gomes, 290 - Télefone 72-OO9�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dos Jornais do
.

Estado
Novembro/83 ,

'

"Reafirmo integralmente as verdades constantes de

jninhe carta de demissão, e, consequentemente, rejeito,
ponto por ponto, as inverdades e sofismas que a nota do
Ministério do Planejamento tevee lamentável coragem de
transmitir ao público", Este o trecho de abertura da res

posta do ex-ministro da Previdência Social, Hélio Beltrão,
a nota divulgada 'no sábado pelo Ministério do Planejamen
to com o diagnóstico do ministro Delfim Netto solS're o dé
ficit da Previdência,

�x-

O Senador Jorge Bornhausen jantou em Belo Horizon
te com o Governador Tancredo Neves. À mesa, como plece
de résistence, o Parl'amentarismo. Defensor intransigente
desse sistema (é relator da. emendá que prevê sua implan-

� tação no Brasil), Jorge foi trocar idéias com Tancredo, 'um
ex-Primeiro Ministro que sabe como poucos avaliar as in
conveniências de tal regime. 'c

..,-x-

Ao referendar os nomes que a comunidade université
ria indicara como de sua preferência- para ser o próximo
Reitor da UFSC, o Colégio Eleitoral não manteve o mesmo
nível de seriedade com que os professores, estudantes e ser
vidores participaram do pleito direto.' Entre os 58 nomes

representativos da comunidade catarinense, que integram
aquele Colégio, não faltaram os que usaram de artifícios
buscando a depreciação do pr-ocesso eleitoral, que 56 ele
vou o nome da Universidade. Juruna, Arafat, Lula e Brizo
Ia mereceram a confiança do Colégio para dirigir os desti
nos da UFSC. É lamentável que se timte levar para a ga
lhofa um assunto de tamanha seriedade.

-x-

Poucos se deram conta de que os prefeitos catarinen"
ses também tiveram seus ganhos ampliados a partir de 1.0
de outubro. É que a Lei Orgânica. dos Municípios estab,le
ce que sua remuneração será aumentada sempre que o for

,

o vencimento dos secretários de Estado, que serve, inclu
sive, de parâmetro. para fixàr os salá�ios dos chefes de exe

.

cutivos municipais. Aliás, os prefeitos de Santa Catarina,
pelos mesmos principios, gozam do direito de ter aumen
tos semestrais.

-x-

Numa roda de amigos o'Secretário Heitor Sché comen

tava que jamais poderia imaginar as proporções alcançadas
pela liberação do top-Iess nas praias da ilha. Entre outras

coisas, confessou ter recebido diversas reprimendas pela
sua posição em torno do assunto, a primeira delas da pró
pria esposa, que, ao ler a reportagem, telefonou para o seu

gabinete dizendo-lhe poucas e boas.
O "top less" não está liberado nas praias da Ilha de

Santa Catarina. Este esclarecimento foi, dado por telefone
pelo Governador Esperidiao Amin ao presidente do Inst.itu
to da Família da Arquidiocese de Florianópolis, como res

posta informal a uma carta que a entidade. passou ao Pa
lácio Cruz e Sousa. O Governo do Estado, através da Se
cretaria da Segurança Pública, deverá enviar ofício ao Ins'
tituto da Família esclarecendo sua posição acerca do "top
less", O posicionamento da SSP - não reprimir, mas isen
tar-se de responsabilidades - foi entendido por parte da
população como liberação do "top less".

.

Até os paralelepípedos da rua sabem que o Brasil está'
mergulhado numa crise econômica-financeira sern prece
dentes em toda a sua história. Todos sabem, igualmente,
que sem sacrifícios gerais o País tão cedo não terá condi,
ções de sair do buraco em que se encontra. Nem todos,
no entanto, se dispõe a pagar o seu lndispensável tributo.
E assim agem por não mais acreditar nas palavras dos ho-

I mens que nos governam, quê, salvo poucas exceções, não
repetem amanhã o que disseram ontem. A incoerência do
mina este gigante deitado eternamente em berço esplêndi
do, uma incoerência que acaba por gerar incredulidade.

Embora sem citar nomes, o Governador Esperidião A
min deu um puxão de orelhas nos seus secretários que não
estão cumprindo o esquema de viagens ao, interior estabe
lecido há cerca de dois meses. A reprimenda 'deiJ�se na reu

nilo do colegiado realizado à noite. As gaz(;ltas, segundo o

Palácio Cruz e Sousa, têm prevccadc embaraços e c:onstran:
.

gimentos, uma v�z que as. visitas, programadas com antece-

dência, foram devidamente Çºn!"fi1ica�dªs, aos respectivos'
municípios.

Projeto Educação para a Saúde pecuário do mUDlCIPIO.

Os pontos abordados �
ram a produção de alinien.
tos, preparo dos alimentos
educação alimentar.: sa_
rnento básico, materno in
fantil e economia caseira. O
obietivo desse proieto é o
de contribuir para a melho.
ria' do nível de vida do
meio rural.

Das ,3.015 propried'ades
rurais cadastradas no Incra,
em Jaraguá do Sul, o' Pro-

. ieto Educado para a Saúde,
da Acaresc, atinqe a 300 fa
mílias, 8 grupos e 50 pro
fessores de escolas rurais.

Toda a abranqência do pro
ieto foi esmiuçada durànte
a exposição aue o ór(:lão de
assistência técnica rural fez
na Câmara

.

de Vereadores, .

dias atrás, sobre a situação
e perspectivas do setor agro-

r

Jardim São Luiz
COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SAO LUIZ POR APENAß

Cr$ 31 ;200,00 POR Mr:S.
'

JARDIM SAO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO
.

JARAGUA ESQUERDG,..
EMPREENDIMENTOS IMOBIl fARIOS

.

MARCATTO LTOA .

CR�CI-093 - 11.· RE-GIÃO
Mal. Deodoro; 1.179 - Fone 72·1136

...

Aqui V09ê ganha em precísäo e ganha em qualidade.
Porque você te", aquI o serviço e o. equipamentos

. aprovados pela própria Ford. Mas näo paga um preço
.

diferente por isso.
. Aumente a precisão do seu carro: use somente peças

e serviços genuinos Ford.

,� ;; Tenha'Tum Natal tranquilo e barato
A MORETfI', JOR:DAN ESTÁ OFERECENDO' DESCONTOS ATÉ �16% EM CADA REVI
SÃO'OU'CONSERTb QUE VOCÊ FIZER NO SEU VEfCULO FORD.
PROMOÇÃO VÁLIDA PARA NOVEMBRO; DEZEMBRO 83.

�"II Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Quem, tem Honda agora tem' um Clube
" . o CLUBE HONOA é o novo lançamento da HONDA. Nele você só tem vanta

gens: você é=sempre um cliente preferencial, tem benefícios no eeneesslenarle e

participa de todas as prQmoções espeeiais organizadas pelo CLUBE HONDA, como

-eenvênles com hotéis e campings, concursos, etc.
,E mais: ganha grátís a assinatura da "REVISTA DO CLUßE HONDA". Tu

,t do' o que vecê têm a fazer é vesth a eami seta do CLUBE HONDA. Faça-nos uma vi
sita para maiores informações.

Revendedor Autorizado

RONDA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESPORlfES
JOGOS ABERTOS I - o 'Conselho de Representantes

,

dos jogos Abertos de Santa Catarina vai reunir-se dies 29 e

30 nas dependências do Hotel Gracher, em Balneário Cam

bo�iú, para a'nálise e discussão das propostas de alteração
do sistéma de disputa dos Jasc. Segundo o Dr. Murillo

Barreto de Azevedo, representante da Região Norte, a pri
meira proposta apresentada pela COO, que na sue oplnião
é a mais coerente, é a de dividir o Estado em 28 microrre

giões esportivas, que c!assifica�ia dois municípios em ca?a
modalidade na fase mlcrorreçíonel para os Jogos Regie
nais, de onde, também, os dois melhores se classificariam

para ,os Jogos Abertos, em outubro. '

. .

.

JOGOS ABERTOS U - A segunda proposta diVide o
,

Estado em quatro grandes regiões esportivas. E cada re

gião seria subdividida em quatro grupos, sainélo dois' mu

nicípios para os Jogos 'Regionais, por modalidade, que bus
clriám a classificação aos Jasc. Na prim�ira proposta, de'

'

acordo com MuriUo, a quarta microrregião esportiva les·

te/norte, envofve os municípios de Jaraguá do Sul, Schroe
der, Corup', Massaranduba, Benedito No",o e Rio dos Ce
dro•. Haveria "disputa entre eles e, os dois melhores por
modalidades disputariam os Jogos Regionais. '

SEGUNDONA -- Vila Lenzi 2xO Rio Cerro, XV de No-,
vembro WxO São Paulo, Fluminense 1 xé Grêmio Garibaldi
e Ponte Preta 1x1 Jaraguá Fabril, foram os resultados da
última rodada do returno do Campeonato da 2a. Divisão

da'�iga Jarag.uaense de F'utebol. Coube. ao Vila Lenzi o tí
tulo do returno, que agon:i aguarda a decisão entre .Jara

guá.fabril e Grêmio Garibaldi, neste domingo, no Estádio
Max Wilhelm, para saber o seu adversário pare a finé�Jís-,
si,ma, que acontecerá em duas datas: 4 e 11 de dezembro.

. fUTSAL DOS COMERCIÁRIOS - Representando o Sin
dicato dos Empregados no Comércio de Jaraguá do Sul, a.
Joma. ,Tintas sagrou·se campeã da Regional Leste/Norte na .

fase de classificação -de J Campeonato Est�ual de Futebol
de Salão dos Comerciários de Santa Catarina, disputado no
Ginásio de Espor,tes ivo Silveira, em ,!taia'. Seus resulta-
,dos:: Joma 2)(2 Supermercados Archer ' (Br",sque), Joma
4xl Café Itamaraty (ltajaO e na finaUssima, Joma 6xl Ca·
f. M.oellmann (Blumenau), sendo que estas -equipes re

presentaram seus respectivos sindicatos. A Joma ,Tintas,
desta forma, adquiriu o direito de disputar o quadrangu.
lar final nest. domingo, dia 27, no Ginásio do SESC, em
Joinvilte.

EM CORUPÁ _:_ Começou domingo o returno des cam
peonatos promovidos pela Liga Corupaense de Desportos.
,Pela la. Divisão, o Grêmio Baeumle venceu o Botafogo;por

. 3a2, enquanto D. Pedro e, XV de Novembro emp.ataram
sem abertura de contagem. Pelo Torneio Municipal/83, X.V
de Novembro OxO Água Verde. Foi-a única pertide, haja
viste que OUJ:'o Verde x Palmeiras foi transferida para ou

!ra data. Os campeonatos prosseguem domingo, com os

logos Baeumle x D. Pedro, XV de Novembro lS Botafogo,
Ouro Verde x.XV de Novembro e Água Verde x Palmeiras.

BAEPENDI VI. SELETO - Neste sábado, às 20 horas,
no Estádio Max Wilhelm, vão se defrontar' amistosaapente
a.ependi e Seleto.eIe G"àramirim, no infanto juvenil. ! o

. pri�eiro jogo da garotada orientada pelo técnico Lula Ma

'�Iro, que treina um grupo de 18 atletas, filhos de asso-

ciados. O coletivo-apronto deu-se na quinta-feira. .

. PELADAO/83 - São estes os resultados da penúltima
rodada das Chaves "A" "B" e "C" do Peladão!83 da Di ..

• I 1·" I

v.'são Municipal de Esportes, disputada na MBß, no último

flnal.<:J�semana: ComI. Jaraguá Ox3 Rádio/Ç;azeta, Met ..Zanonl OxW Fininvest Barnabés 2x4 Gumz Irmãos, Colo
rado OxW Vila Nova, 'Ser. Aldrovandi 2x3 Cyrus, América
� Gen. Lee (não concluída), Rio Molha OxW Ajax, e Zonta

. A" �xO InternacionaC Hoj� e amanhã. no
�

Agropecuário
- Vldr. Walter Hille x Vitória, Moitas x l)nibqnco, Novo

H�rizonte x Satélite, Água Vereie ,x VasC9, Papel Plast x.
Cristo Rei, Fluminense x Juventude, Odia Imóveis x Mari-.
sol, Armàlwee x Zonta "B", Oba-Oba x Corinthians, Fant
mann x S. Judas, Malvice x Vidro Pieper e Jar;;guá Fabril
)I' Inq. Reunidas.

, LOTERIA AUMENTA':"" A partir do teste 679, dias 10
• 11 de- dezembro, o valor de cada a�sta da L9teria Es·

,

POrtivl será majorado de, Cr$ 35 para Cr$ 50,õ.O; ficando
''''. Cr$ 100,00 o preço mfnimo do cartão, corr�ondente
11ft'! duplo. O ,máximo de apostas - 864 - v_�J.rá Cr$
.200,00 .� dará direito à marcação de oinco duplo� e 3

, .

triplos. O. novos- pr.,ços entra·
rão em vigor n() clia 2 de de
zembro. Também a Loto so

frerá 'reajuste nos seus preços
a. partir do conccurso ,165, que
terá as vendas iniciadas no dia
30. O valor mínimo da aposta
- cinco elezenas - será de
Cr$ 120,00, enquanto o jogo
máximo - 10 dezenas -- fi
cará. em Cr$ 4.400,00.

SANTA LUZIA FESTEJA CONQUISTA
DOTfTULO

.

Foi no sábado, dia 19, a

I
(dos 31 marcados pela e·

comemoração pela recente quipe) e a Éusébio,' o golei·
conquista pelo Santa Luzia,

.

ro menos vazado, com 4
do I Campeonato Municipal: 'gols, os troféus pela aplica-
de Futebol. Varzeano, que ção em campo. Eusébio, o
reuniu no salão do Caxias, "Boca", fez jús ao Troféu
centena e -meia de "despor- "Correio do Povo".

tistas, entre atletas, dirigen- A equipe do Bangu, a 4a.
tes e convidados, dentre os colOCada, foi contemplada
quals o <!prefeito Durval Va- com um troféu e um diplo-
sei, o secretário de esporo ma, assim como-o Santa lu-
tes Balduíno Raulino, o ehe- zia. A Secretaria de Cultura,
fe da divisão de esportes Esporte e Turismo de San·
Raul Rodrigues, o secreté- ta Catarina, dirigida pelo
rio adjunto de Cultura Es- deputado Artenir Werner,
porte e Turismo Udo Wag- através de Udo Wagner, o�

ner, vereadores e imprensa. fertou belíssimos mede-
Foi o coroamento de uma Ihões, cunhados especial.

grande e vitoriosa premo- mente para premiar os a·

ção. Além da confraternl- tletas participantes do II

[o-
zeçêo. ouviu-se vários ora": 90 da gratidão", em agosto,.
dores, que enalteceram a em Goiânia, entre a Seleção
conquista do Santa Luzia a Brasileira x Seleção do SuL
dirigiram agradecimentos a. Atletas 'e dirigentes cem-

todos quantos deram par- peõés' do Varzeano igual-
cela de contribuição ao su- mente receberam o prêmio.
cesso do certame; Para Dur- -Ao mesmo tempo tarn-

val Vasel, "valeu a pena o bém, o Pinheiros recebeu o

investimento e a promessa troféu como a equipe mais
de maior apoio' ainda em disciplinada do cempeona-
competições futuras". to.

Campeã invicta, a equl- A noitada foi, enfim, glo-
pe do Santa luzia recebeu riosa para o futebol e pare-
o troféu máximo do cam- o desporto' jaraguaense. E

peonato, cabendo a Amaril- sem falsa
.'

modéstia, "esta-
do, o artilheiro com 16 gols mos todos de parabéns"!

WEG DEVE VENCER A .OLlSEJA

Falta'ndo ainda algumas
modalidades a ser encerra

das,' a EI�tromotores Weg
já desponta come a virtual
campeã da 2a. Olimpíada
Seslena

.

Jaraguaense, do
Centro de Atividades do Se
si, que será encerrada na

pröxlrna sexta-feira, dia 2,
na Associação Recreativa
Malwee.

As modalidades já encero

radas e os respectivos pri
meiros colocados são estas:
Bocha - 1.° Weg, 2.11 Ce
lese, 3.° Marcatto; Botão 16
cm - 1.° João Wiest, 2.° Ce-
lesc, 3.° H. Rlstow. 80'10
23cm - 1.° Malwee, 2.° Weg

.

e 3.° Ind. Reunidas; Ciclis.
mo - 1.0 Ind. Com. Ewald,.
2.° lrid. Reunidas e 3.° Me·

.

cânica 'Jaraguá; Tiro. ao AI.
vo (o encerramento deu-se
ontem à noite); Canastra,
- 1.0'Weg, 2." Malwee, 3.')
Ind. Reunidas; Domin6 -
1.° Cyrus, 2.° Hornburg, 3.°

. João Wiest; Generll ...,.... 1.°
Marcat.to, 2.° Max Wilhelm
e '3�0 Malwee; Handebol Fe
minino - t.o Weg, 2.° Cy
rus e 3.° Jai-ita; Tinis Mesa
Masculino -

.

1.0 Weg, 2.°
'Menegotti, 3.° decidido en

tre Dalmar e' Jarita; "nis
Mesa 'Feminino - 1 .0' Weg,
'2.° Menegotti, 3.°' Malwee;
Atletismo Masculino - 1.°
'Weg, 2.° Malwee, 3.° Jara

guá Fabrii;
.

Atletismó Femi
nino -- '1.° Malwee, 2.° João

Wiest, 3.° Marcáctto; Voll·
boi Feminino - 1.0 Weg, 2.°
Malwee, 3.° Jarita; Xadrez
- 1.° Weg, 2.° Argi, 3° Mar
catto.
Ainda estão em andamen

to as modalidades de Bas

quetebol Masculino, Tênts
de Campo (amanhã),' Fute
bol de Salão, Futebol Suíço
Livre, Futebol Suíço Vetera
no, Handebol Masculino e

Volibol Mªsculino.
O

.

encerramento da 2a.

Oliseja dar-se-á dia 2, sex-

. ta-feira, na Armalwee, quan
do serão concluídas as par
tidas finais' de futebol de
salão e posteriormente a en
trega da premiação aos ven

cedores, segundo informou
o coordenador do Centro de
Atividades do Sesi, Altair
de Oliveira.

Ainda quanto a Olimpía
da, o desportista luiz Car
los Nicoluzzi, da Cyrus, de
nunciou a nossa editoria de
esportes, o nãd cumprimen
to, por parte da Dalmar, da
partida que faria domingo
pela manhã, contra a pr6-
pria Cyrus, o qúe impossi
bilitou a conquista do título
no handebol feminino. Na
partida preliminar, a Weg
venceu a Jarita por 14 a 11
e parà ficar cG>m o t(tuIQ, a

Cyrus teria de v�ncer a Dal
mar R9r diferença de lO
gois, ci i.J!ue seri� fácill afir�·
ma Nic0.1uZZi.

'

. DESPORTO CATARINENSE
-- Os professores Murilló Bar
reto de 'Azevedo e Pedra Sim-'
ta Alves, participarão dias 1.°
e 02 de dezembro, em Balneá
rio Cemborlú, no Citur, do se

minário "Uma Proposta pera o

Desporto Catarinense" e do
"Encontro de Avaliação

- das

Atiyid�des'do Programa Espor
te Para Todos 1983", No Es

porte Para Todos, Jaraguá do
'Sul é destaque em termos es-

taduels.

MOTOCICLISMO Trinta
e seis pHotos parti�iparam do·
mingo, em S, Bento do Sul, da
última etapa do Campeonato

, Catarinense de Motociclismo·
Velocidade, onde José Maurí·
cio Felipe (Pres. Getúlio) nas

categorias 180 e 125, Marcos
Behr (.S. Bento) na 250 e Pau·
lo César Machado' (Joinvllle)
na f. livre, sagraram-se cam

peões estaduais da temporada.
O piloto jaraguaense Volney
Paulo Zonta obteve, a segunda
colocação nas, categorias 125,
e 180 cc, a� passo que Volk
'mar Berchtold,. da Moto Sch·
roeder, ficou em terceiro na

força livre, na prova de do.
mingo..

'

MASSARANDUBA - O mu

nicípio de Massaranduba rece

beu na sexta-feira, a primeira.
parcela de Cr$ 2 milhões, de
um total de Cr$ 6 milhões,
da, Secretaria de Cultura, Es

porte e Turismo de Santa Ca

tarina, para a reconstrução da
cobertura da arquibancada do
Centro Desportivo Municipal

. "Erich Rode", destruída pelo
vendaval de julho.. As obras já
foram iniciadas.

PROVA DA INTEGRAÇÃO
Continuam abertas as inscri

ções para a 6a. Prova da Inte

gração, à maior prova rústica
do norte catarinense, que este

ano reunirá mais de 300 atle

tas, que cumprirão o percur�
so Guaramirim.Jaraguá do Su',
de.8 quil6metros. A promoção
é dos jornais Correio do ,PO'iO"
Gazeta de Jaraguá, Rádio Jara

guá,. com apoio do Clube' Atlé
tico Baependi; Pivisão Munici·
pai de Esportês

.

e Secretaria
de Cultura,· Esporte e .Turismo
do Estado.' Inscrições' poderio
'ser feitas na .redaçlo do "Cor

. reio do Povo"� na Rua Cei.

Proc6pio Gomes �90, ou pelo
,one 72-0091.;
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COMERCIAL FLORIANI
REVENDA E ASSISTéN.CIÁ T�CNICA autorizada de

cale. SHARP e DISMAC para Jaraguá do Sul •.região!
Temos toda linha de máquinas de escrever

OLiVETTI, manual e elétricas.
Grande qvantidade de máquinas USADAS: OLIVEnl

e REMINGTOM com 06 meses de Garantia.
Oficina de máquinas de escritório em geral, e

Relógios de Ponto Rod Bel.
ACESSÖRIOS EM GERAL. .

.Rua Venâncio da Silva Porto; 331 - Jaraguá do Suf-sc.

RELOJOARIA AVENIDA

'Presenteie com jóias e as mais finas
sugestões da RELOJOARIA AVENIDA..

Marechal e Getúlio Vargas

FUNILARIA JARA�\lA. LTDA.

Calhas para todas as finalidades.
Faça-nos uma. visita. Estamos em .

condições de atendê-los
eficientemente.

Rua Felipe Schmídt, 179 - Telefone: 72-0448

TERRAPLENAGEM VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

CON'SULTE NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para suas obras
Rua Joinville, 1.016 Telefone: 72-1101 _I

A moda certa em roupas e calçados é com a

CINDERELA, onde estão as melhores opçõea
para cada estação .

. CINDERELA

Veste bem. A moda certa, na
Gumércindo e na Getúlio Vargas·

'DESPACHANTE' VICTOR

Emplacamentos - Transferências - Negativas
Seguro Obrigatório - Carteira de Motorista e

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Dtodoro, 557
(iunte a firma Enunendoerfer)

Telefones: 72-0060, 72..Q327 'e 72-0655

A ARTE DE. FAZER AMIGOS

Para se conhecer um amigo, há necessidade de fa
zer uma distinção entre conhecidos e amigos. Ö conhe
cimento entre as pessoas é facilmente estabelecido. Dos
contatos resulta, um relacionamento agradável e cortês.

Porém, isto não revela o caráter das pessoas. Só após
uma convivência mais íntima e prolongada será de
monstrade a integridade moral dessas pessoas.

Os amigos são necessários não só para partilhar
momentos felizes, mas também nossas horas de infor
túnio. Que nos apreciem pelo que somos e, não, pelo
que possuímos.

.

Há muitas pessoas que acreditam ter um grande
número de amigos. Mas esses, se não forem verdadeiros

amigos, serão os primeiros a abandonar aquele, de

quem inescrupulosa e eqolstlcemente, se aproveitaram,
porque agora, não está mais em condições de dispensar
favores.
Tenha por hábito selecionar as ,pessoas que espera

venham a ser seus amigos e não imponha sua presen
ça aos outros. A amizade é uma "proposição de dar e

receber.
Extrardo da Revista "O Rosacruz", publicação dá ORDEM
ROSACRYZ - AMORC - Cx. P. 307 _,. 80000-Curitiba.

TRU': NOVA LEGISLAÇAO
O P�esidente João Figueirei

assinou o Decreto-Lei n.O 2._
que ,Itera a legislação da Ta..
Rodoviária Onica -- TRU; Pelt
novo Decreto�Lei, a TRU. n.
mais será paga de acordo com
o número do mê� que coincidir
com o número flnal da placa;
,do carro, e�mo ocorria an�
riormente, ou seja, num,a pli;
ca de final 4 o pagamento di

.

TRU seria ,no mês 4, isto 4J
.

abril. Agora, CI data de Yenc�
mente da TRU e de suas quo<
tas, quando parcel'ada, será ..
tabelecida anualmente pell
mlnlstre da Fazenda, como M
ocorreu para O' ane de 19�
quando a' data-base para Pigli
mento deßsa hixa foi estabeleci!
da como serido 0-mês de ,..
relre, paga de uma s6 vez,'
meses de fevereiro, março e ..

brll, quando parcelado .

. j
.
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A instalação do CAP em laraguá
Você sebla?

'. .. qU,e., a Idéla da cria

gãci do CAP. nos municípios
é do . próprio Governadcr
Esperldlãc Amin, desenvol
vido pela Secretaria da Ca-.
sa Civil, através da sub-che
fia. pare Assuntos de Pro
jetos Especiais, que regula
mentou a proposição bai
xando o decretá n.<I 19.924,
-publicédo em 25 de Agosto

·

de 1983;
· " que, decorrente da

adaptação de uma metodo
.Iogia existente, amplamente
utilizada com 'absoluto, su- .

cesso em empresas públicas'
-e privadas, o Colegiado,.
não apenas ensejará, a inte
graçãó dos 6rgãos entre! si e
eles com as comunidades e

suas lideranças; mas tem
bém a realização de obras
comunitárias e prestação

<, ,de serviços;
· .. que, a estrutura. do

Colegiado destaca o convit•.
-às lideranças' políticas pera
participação das reunióes,
em especial quando abran-.
gem suas á'reas de atuação,
além dos represenrentes de
-classes. E ainda, cooperará
com os eventos e partlclpe
ç�o de encontros promovi
dos pelos segmentos da co-,
munidade:

:.. :' q!Je, esta coluna nas-
"

ceu com as publicações fei
.tas nas edições n.O 3.259 e

,3.260, que deram a tnstela-:
ção e as pessoas encarrega- ;

.das de coordenar e dirigir
.0 Colegiado à n{vel munl
,cei'Ral na microrregião da.
AMVALI, i.é., no município
sede e nos de Corup�, Sch-'
ro�e;', Guaramirim, Massa�
,randuba e Barra Velha;

· .. quei foi daí qoe Os
,

comentários à respeito s..
Hz!,!ram,mais amiude e pas
saram a circular nas ,ruas,
,de oflde trimsportamos pa
,r,a as I:lossas páginaS, evi
denciando que a, idéia nas

cida na sob-chefia' sob o <:0-
mando. do Deputado florja�
napolitano Francisco de As�
,'sis Filho pode servir muito
bem para a Caprtal" mas

pode ser duvidosa para os

considerac{os ,municípios do
interior, onde' todos' aplau
diram porque foi imposto'
de cima pa,ra baixo,. quan
do ,devia ser de baixo para:
cima, segundo todos os in-

· díciOs da r.noderna poHtica
· 'de' inspiração democrática;

· .. que, por isso c,apta
mos as seguintes pérolas,
que não comprometem as

'pessoas do lugár, porque
também foram jmp�stas pa-
ra' fazer ft:mcionar o Cole-
,giado que pretende admi
, nistrar por decreto;,

· " que, úma pérola ,pes-

camas na 'rua, 14, perto do
·

Café Sasse, dizendo que o

governo do' E$tado passará
a ser tão transparente que
os Diretórios passam a es

tar em branco;
.

. .. que, no' barzinho da
esquina das . ruaso6 e, 73, o
frequenteder estranhava es-

.

sa nova modalidade. de
':Gauleiter" dI;! época da
cruz gamada, pois, importa
em reconhecer que as lide
ranças locais que deveriam
estar

.

na linha' de frente,
passam a submeter-se ao

Colegiado pela' intromissão
· 'legal, � estadualiza o que
,é especifica e historicamen
te municipalista;
'.'. ,

� que, o Diretörlc, via
de regra', :é a reunião das
mals expressives lideranças
locais, mas com o Colegia
-do ele passará a éstar su-

-bordinado eo 6rgâo 'é suas
decisões dependem de a

preclação, põrque não pas
sam de sugestões e� com ls
'so/'deminuido '0 que há de
meis representatlvo, comu
nitariamente' falando;

"

r:: que; agóra, no come

·ç_o de dezembre; ainda tem

autorjdades estaduals, de-
·

senvolvendo atividades no

município com total lnde-
"pendência, semconsults ao

Colegiado, ou às' lideranças,
reunlndo-se com 6rgãos . e

entidades, sem dar a· míni
ma para a disposição go
vernamental, o que' parece
contrariar a explicação, do
Titular da C-asa Clvil, que
pretende evitar lide todas
as maneiras a atividade, a

ação e os atendimentos' iso
lados ,e pe'rsonaJ-istas";

.. ':" que, contradit.6rios
· parecem as 'afirmativas n'O
Estado, de 13-:11-83, pág. 3

�,.._ PoHtica e Administra-,
ção '_, quando o Deputado

· Pra'ncisco . de 'Assis FUho,
esclê!rece que o CAP "é um

,órgão esfrltamenfe adminis-'
·

trativo, sem qualquer tipo
de yjnculo '�lítico, integra
'do pelas' cn13fias de 6rgãos
e entidades' quer da' Admi-,
nistração . Direta, quer da
Indireta''': -quando alguns
ó,:gãos estão

.

en,tragues às
mão_s de poHtkos not6rios,
'.da milis ,alta- evidência has
últimas eleições, infélizmen.
te 'perrota'dos, pós�ivelmen
t'é sem serenidade pará F'en
s8'r' cOm -a ".cabéça fria" ria

I'egião da AMVALl.
. : . 'q.ué, se- os secretá�,

,'rios agora' já recebem um

puxão de orelhas por faze-·
c rem 'flazetas, deixan�o, de

. visitar, 'como: de costume
· os' eS€juemas .' de, viê!gem ao

'in!'êrior; irnagin,e-sé' o que
, �não' acontecerá qU,ando> es'�

ses colegiados pesserem a

apontar as obras que não
são do agrado dos poHtfcos

.

e estes pesssrem a 'cobrar
,

as suas imunidades de sal
vadores da pétrla. Aí não
vai haver decreto que a·

guente e poHtico que se

consegue segurar ... '

,
Schulz. pede
informacões

I

sobre
funcionalismo
o yer�ador Arnoldo Schulz
(PDS) teve aprovado esta
semana, pedido de informa
ções ao ,Executivo Munici
pal, solicitando .' a relação
completa dos servidores
municipais, tanto os regi�

. dos pelo sistema estatutá
rio como os celetistas, sem

exceção de nomes, cargos·
ou funções, salários, venci
mentes, gratificações.e adi
cionais, bem 'como o local
de trabalho.

Em sua jústificativa afir
mou ser uma solicitação de
vários eleitores e que não
está fazendo demagogia, ha
ja vista que encontra em

basamento legal no Regi
mento lnterne da Camara
de Vereadores. O pedido
foi aprovado, com voto eon
trário de Orival Vegini, na

sessão onde estiveram au
sentes o presidente José
Gilberto Menel, o vice Alva- '

ro Rasá, mais Q vereador
Errai Kretzer, que se encon
tram em Fortaleza, partici
pando do XX Encontro Na-
'cional de Vereadores. Ás
sessões desta semana foram
presididas pelo primeiro
secretário Lauro . Siebert e

secretariadas por Marino
Lenzi.

Lenzi, .em pronunciamen
to, r�gistrou sua homena
ge� ao Grupo Escoteiro Ja-

.

coritaba, pela conquista do
primeiro lugar no VII Elo
Nacional e 22." Jamboree,
disputados em outubro, eM

, . �. F,rarci$co. do :Sul. Mari
na comunicôu o anúndQ
da TeJes�, da fmpossipilida
de da imptantação .de tele�
fones públicos" os orelhões,
solicitaqos pela' edilidade,
face as condições técnicas.

, .

J-ARAGUA DO SUL'
•

PREéíSA' DE
.

UMA SEGUNDÀ
PON,...

..... '

Assaltado o ..Banco
'. ..' .

'

...

Brasil de Guaramíríra

,
..

Várias escolas -das redes
·

oficial Ei particular da re

gião .da 19a. UCRE, estio
participando, através do
trabalho criativo de seus a

lunos, da 3a. Mostra Cata-
'r:inensé éle Arte Infantil,
que será encerrada dia 30,
em Florian6polis. A Mos- _

tra é uma promoção da '

RBSTV, Secretaria de Cul
tura, Esporte ê Turismo, E,s-

.

colinha de Arte de Floria
nópolis e Secretâria da Edu
cação e tem por objetivos
enfatizar ,e trazer ao públi-.
co, em âmbito estadual, o

reSPeito à expressão livre
da. criança, além de propi
ciar o intercâmbio artístico
entre· as cidades catarinén

ses, através .
da mensagem

pura e autêntica de sua ex�

pressão pessoal e, conhecer
e valôritaf o folclore ,cata

rinense.

Na quarta-feira, dia 23,
ao meio dia, quatro homens
fortemer:tte armados assarta
ram a agência do Banco do
Brasil de Guaramirim, loca.
.1i%8.da na rua 28 de Agos.
to, renderam todos os fun.

· cionârios, '.
dois guar�as e

,

um cliente e obrigaram a ••
bertura do cofre, de onde
roubaram cerCa de Cr$' 30
milhões, fugindo em segui-

, da no' carro do gerente da
agência, um Opala Como
doro placas GN-2389, de
propriedade de José Edson
Gouveia da Rocha, tomando·
o rumo da BR-101, sentido
Joinville. O, assalto deu-se
no momento em q"e ,o ban
co encerrava o expediente
matinal, pois o mesmo fe.
cha ao meio dia, reabrindo
à tarele.

Os assartantes baixaram
a porta de aço, o, que não
provocou nenhuma suspei-

· ta dos que por ali passavam
., e puderam agir livremente.
· Eles obrigaram que todos
se deitassem e cortaram. os

· fios de telefone, impedindo
o acionamento do sistema
de alarme e a imediata co

municação. com a polfcia.
A operação foi "plda, no'

.

entanto, dada a mor..,
de para a abertura do
fre, por um funcionário
apneia, chegaram a di
rar na parede, não f�rI.
'.ninguém. Houve -tam

tentativa ele levar o gell
.

como refém, idéia não ..
cretlzada.
- Tão logo 'consumado
assalto,' a polícia foi m*
lizada e iniciou as di
cias Pl'ra a captura dos·e..
'Ieredos, no entanto, até:'
feira,' quando, do fecha..
-to desta página, não ha
sido, caj)turados, muito
bora hôuvessem pistas
marginàis. ,Informou·se
um motorista de táxi;'
nome leocir BiUencqurt, �
ria trazido de J9inville q
tro

. elementos estranhos
Guaramirim, versão
confirmada pelo próprltj
que no dia seguinte ao Mo

salto foi recambiado a GuIo
remirim e submétido .-tIo
terr09it6rio, para busca'
novos elémentos que levem
a captClr� dos a5saltantel,

, O' Op.l. do' gerent. dó
Banco do Irasil foi •.,c(III
trado ainda, na quarta.fefn,
em Joinvill.. A caça iii

marginais continua.

\ "Rei dos Atiradores' arranca
, aplausos e "elogios

Comentando a 'promoção
em cole_tiva a imprensa, o '

secretário-adjunto de Cul
tura, Erjiorte e Turismo,
Udo W�gner, destacou a

participação, dia 17, na' a·

bertura, junto ao Term'
'Rita Maria, da EscQla
sÍCa José Duarte Magalh
cu ja' tema, "Festa do
dos Atiradore�fI, que é U

tradição viva em Jaraguá
Sul, foi o mais aplau
fie que encheu os olhos.
,todos'" pela sua autentiCI
de e oriQinalidade.
Afora o grupo . jara

ense, participaram dois,
pos de Florianópolis e

de Joinville e BJumenau,
Secretaria de Cultura,
porte. e Turismo, pat
nau, no dia, um almoço
ra cerCa de 150 crianças
promoveu um mini "totlI

pela Ilha de Santa Catarl,
Udo parabenizou a dI

tora, Irmã Zilda Brandal
se, 'bem como os pro{i
res, alunos e pais de ai
nos, pelo grande . trabal
apresentado, sobretudo,
Ia preservação de uma t

dição da região e que
inteligentemente- explor.
-O terna apresentado., foi'
mesmo mostrado em

to, no Festival do Foi
dá 19a, UCRE.
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