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Mercadorias
vão a leilão
dia 10
o Superintendente da Re

ceita Federal ,para o Paraná
e Santa Catarina, Dr. Massad
Deud Filho, esteve em Jar.
guá do Sul dias 24 e 25�
mantendo uma série d. con·
tactos com entidades lilan·
trópicas e a classe empre
sarial. A sua vinda a nos"

cidade, acompanhado.do as

sessor Dr. Luis Fernando
Navarro' Lins' e do delegado
da Receita Federal em Join·
ville, Dr. Paulo Romero, foi
coordenada pela Fundação,
Educaclo�al ,Regional Jara·
'guaense, com o apoio do
empresário Eggon João da·
Silva e da Prefeitura Muni.
cipar. ,

As entidades solicitaram
da Receita Federal, em doa
ção, um lote de mercadorias
apreendidas em contraban
do, para que possam .uferir

.

lucros com a venda das mero

cadoria,s. O pedido foi acei.
to e desde a semana passa.
d� as mercadorias estão na

c.dade, armezanadas nvm
depósito da Weg. ,

As. entidades beneficiadas
- Ferj, Apae, Ação Social,
Associação Lar das Flores,
Escola Jaraguá e Pronav _

, f�rã,o um leilão no pr6ximodIa 10, sábado, a partir das
� horas, na Associação Atlé
tica Banco do BrasU. Dentre
os �rtigos. que irão a 'eilão

�tao rel6gios; telefones, rá.
!OS,. alto falantes, perfuma
rIa, de�tre 'outros, ficando
Os excedentes para venda
num bazar, que começará
:IAa �2 à tarde, nas depeno
enclas do antigo Super.

mer�ado Grubba, na rua

Pres�dente Epitácio Pessoa.
Sao centenas de artigosdoados pela Receita Federal,

que somam cerca d. CrS10 milhões.
'

JARAGUA DO SUL
PRECISA DE

UMA SEGUNDA
PONTE.

Coletivos
sofrem

Desde qulnte-felra, dia 1.°,
os ônibus coletivos que: per
correm as linhas distritais e

Interdlstrltals e os veículos
de .aluguel (táxis), rodam
com novos preços, acerta

dos durante a reunião men

sal da Comissão Municipal
de Trânsito, que esteve reu

nida na tarde de querte
feira. De acordo com o co

ordenador da CMT, Olavo

,Marquardt, as passagens
dos coletivos urbanos au

mentaram de Cr$ 80 para
· Cr$ 120, ao passo que os

táxis agora, já estão cobran

do Cr$ 400 a bandeirada,
Cr$ 280 a bandeira l, Cr$

·

350 a bandeira II (por qui-
.

lôrnetro rodado) e Cr$2.500
por hera normal de espera,

Olavo acrescentou que a

mejoreçêo dada nas passa
gens dos ônibus circulares
no mês de outubro, foi uma
antecipação, já que o preço
.dos combustíveis, salários
e mariutenção subiram des
medidamente. A municipali
dade concede sempre dois
aumentos anuais, em de
zembro 'e em junho.

O Coordenador da Comis

são Municipal de Trânsito
de Jaraguá do Sul informou
ainda que dentro dos pró
ximos dias serão afixadas
placas, indicando aos camí-

Jaraguá

Audiçã'o musical
diaseis

A Escola de Música da So- mental, com a pa rticipação·
ci�d'ade' Cultura Artí�tica de dos. professores Giovanni
Jaraguá do Sul', no encerra-

, Tempo, José Siuminsky, Ci
mento das atividades do a- Iene Siuminski, Vânia Oli.
no, pr�ramou para o dia 6 veira Pinho e, Eunice Barbo
de dezembro, próxima ter- sa.

ça-feira, às 19h30min, uma O programa 'divide-se em

audição mus.ical à tér higar duas part�s e mais de qua
no Clube Atlético Baepen- renta composições e elässl-.
di. ,Os alunos da Esc.ola de sicos nacionais e interna
Música mostrarão o apren- cionais serão executados. A
dizado ná execução lnstru- entrada é franca.

, .

e taXIS'
aumento

nhões de carga para que não
trafeguem pela rua. Reinol-'
do Rau, dada a fràca estru
tura do leito asfáltico, mas

sim, sigam pela Sárão do
Rio Branco até o seu final,
retornando ao centro pela
Cel. Procópio Gomes, Bre
vemente também a munici
palidade çornplementaré à
colocação das pJacas de s�

gurança e sinalização, .. n,as
ruas ainda faltantes.

E nos dias 7 e 8 de de
zembro, virão a Jaraguá do
Sul, segundo Olavo, técnlce
do Geipot, para analisar o

regulamento dos táxis e co

letivos da cidade.

Educação . marca·

encontro estadual
.

.

em Jaraguá
Discutir e propor subsl- pendi, e os trabalhos serão

dies para uma política de desenvolvidos nas depen
recursos humanes para a e- dênclas do Centro Empre
ducação catarlnense e defi- ,sarial. Participarão cerca de
nir diretrizes para o plano cem pessoas, dentre elas o

de trabalho das Ucres em Secretário da Educação, Di-
1984, são os objetivos do retores des 19 Ucres, Chefes
12.0 Encontro Estadual da da Divisão de Ensino, um

Secretaria da Educação/Uni- diretor de
I

unidade escolar.
dades de Coordenação .

Re- por Ucre e a equipe da Se

gional de Educaçãc, que a- cretaria da Educação. A in
contecerá em Jaraguá . do formação é da Profa. Iris
Sul no período de 7 a 9 de Barg Piazera, diretora, da
dezembro. 19a. Ucre, que é, ao lado do

Diretor da UNOE, uma das
O �nçontro será aberto coordenadoras', do Encon-

dia 7, às 8h30, no CA Bae- troo

no

.,

sera APAE tem
1,2 milhão
através da
Ladesc

A Ladesc (Liga de Apoio
ao Desenvolvimento Social)
assinou dia 24 passado,' na
Capital do Estado, um con

vênio com a Fundação Ca
tarinense de Educação Es
pecial, no valor de Cr$ 60
milhões, para repasse a '54'
instituições de educação es

pecial no Estado, a maio
ria APAEs. O convênio be
neficiará diretamente 3 mil
e 700 excepcionais que são,
atendidos por estas institui

ções.

em quarto' no
do lCM em 84

Durante a assembléia da

ANNALI de ontem, em Gua

ramirim, os municípios da

microrregião tomaram co

nhecimento aos Indices ofi-

· ciais de participação no "bo
lo" do ICM, em 1984. Set re

tários executivos e técnicos

das associações de ,municí
pios e da Secretaria da Fa�

zenda do Estado concluiram
esta semana a determina

ção oflcle! dos índices dos

199 municípios çàtarinenses,
· onde no ,geral,.. ç)� :clQ Vale

do Itapocu, sornam, 4,193941
por cento d9 total, com um'

,

crescimento líquido de 4,71
por cento no índice, em re-

lação ao ano anterior.
.

O crescimento médio da
AMVALI no movimento eco

nômice, segundo Dáy.io Leu, .

foi de 106)21 %, ficando Ja

raguá do Sul, município-se
de da Assoclação, na quer
ta posição

.

no tocante ao

retorno do ICM. Os índices
da microrregião são: Barra

V�lha 0,087349" Corupá
0,243078, Guaramirim ...

0)325153, Jaraguá do Sul
3,156p30, Massarandúbâ ..

0,289079' e Schroedér

retorno

À APAE de Jaraguá do
Sul caberá Cr$ 1,2 rnllhão..
de acordo com informações
da .Profe. Josiani Toledo
Soares, diretora do Centro

. de Desenvolvimento Hurne
no-18. Na oportunidade' da
assinatura . do convênio, a

superlntendente da Funda
ção Catarinense de Educá-

, ção Especial, Neide Costa,
disse que o orçamento do
Estado para 1984 conslq
nou uma dotação de Cr$
131 milhões é 480 mil des-
"tlnados a atender as APAEs
de todo' o Estado.

0,093252.
Jaragl,lá do Sul galgou al

gumas posições e agora é o

quarto município do Esta
do que maior retorno do
'CM terá no próximo ano.

A sua frente está Joínville,
Blumenau e Criciúma, e se-,'
guem, até a 21a. posição,
os municípios de . Chapec6,
Concórdia, Irajaí, Lages, S.
Bento do Sul, Florianópolis,
Videira, Tubarão,

.

Brusque,
Joaçaba, Gaspar, Canoinhas,
Campos Novos, Caçador,
Curitibanos" Urussanga e

Rio do Sul ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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listas de turismo no primei
ro passeio-teste, para crono

metragem de tempo e visão
do potencial turístico da re

gião. A partida de Curitiba
est� prevista para o dia 19
de dezembro.
7. Dez educadores do

Vale do Itapocu, das redes
estadual e municipal, parti
ciparam nos dias 28, 29 é

30, em Florian6polis, do ri
Seminário de Avaliação do
Ensino de 1.° Grau, quando'
discutiu-se a realidade edu
cacional do ensino de 1.°
grau em SC, visando a· en

contrar alternativas de
. so

lução para os problemas de
tectados.

8.. Segundo o que infor
mou-se, durante.' o "Encon
tro Catarinense de Pequenos
Mineradores"; realizado dia
24, na Capital do Estado,
pela Secretaria da Indústria
e Comércio, S. Catarina tem

a' quinta maior reserva de
,

ouro do Brasil. Vários pedi
dos, alvarás e concessões fo
ram encaminhados I C.om
panhia de Pesquisas de Re
cursos Naturais do Ministé
rio das Minas e Energia pa
ra pesquisas e lavra de o.uro

no Estado, envolvendo vá
rios municípios, dentre eles
Barra Velha, Campo Alegre,
Corupá, JS e S. '8. do Sul.
9. . A Junta do Serviço

Militar de Jaraguá do Sul
está lembrando aos reservis
tas para o Exercício- de A

presentação da Reserva, no

período de 9 a 16 de de
zembro, para os Oficieis
R-l, Oficiais R-2, Aspiran
tes a Oficiais R_,2, Praças e

os dispensados de incorpo
ração e dassificados em si

tuação especial.
10. A·Associação Comer

ciai e Industrial de Jaraguá
do Sul vai deflagrar, no pró
ximo ano, uma campanha
para aumento dOI quadro as

sociativo, atualmente em

180, número considerado
pequeno se considerado
o número de estabelecimen
tos comerciais, industriais e

prestadores de serviço do

município. Segundo, fonte da
ACIJS, somente este ano fo-

-

ram registradas na Junta
Comercial 430 novas em

presas.

1. Na sexta-feira, dia 25, estiveram reunidos em

Jaragu,á do Sul, dirigentes da Cooperativa ltajara (San
ta Luzia), Cooperativa Juriti (Massaranduba) e Coope
rativa de Arroz (Joinville) com técnicos da Acaresc, Ci
dasc e Empasc, para discutir a produção de sementes
certificadas de arroz, na região. As sementes serão pro
duzidas pelos associados das três cooperativas e classi
ficadas na Cooperjuriti, de Massaranduba, junto a sua

unidade de beneficiamento, dada a maior estrutura e-

xistente. Lá será também embalada.
' ,

2. O Senai-CT de Jaraguá do Sul abriu dia 28 ins
crições para os cursos operacionais de Desenho Mecâni
co, Eletricista Industrial (curso novo), Mecânico Ajus
tador, To.rn�iro Mecânico e Mecânico de Manutenção de
Máquinas de Costura Industrial. Serão encerradas no
dia 22 de dezembro e reabertas no dia 16 de janeiro,
para, no dia 10.02.84, 'encerrarem-se definitivamente. A
idade mínima é 16 anos. Inscrições junto 'a secretaria
do Senai, das ih30 às 11h30 ou das 13 .às 17h, ou ain-
da, pelo fone 72-0722.

'

3. A Associação Comercial e Industrial de Jara
guá do Sul endereçou expediente ao Dr. Ayezo Campos,
diretor do 16.° Distrito Rodoviário Federal, solicitando
aumento no efetivo policial na BR-280, considerando os
abusos de velocidade e, desrespeito à sinalização por
parte dos motoristas, no trecho Jaraguá do Sul-Guara
mirim-Trevo da BR-lOl, que recentemente passou a ju.
risdição do DNER.

4. O Instituto Histórico e Geográfico de Santa
Catarina acaba de editar dois números de sua revista -
números 3 e 4 - correspondentes a período do ano de
1981, ano de 1982 e período do ano de 1983. Os nú
meros lançados tra:r;em informações sobre crescimento
populacional �" Florianópolis, evolução da cidad� de
Chapecó, a colonização grega de Santa Catarnia, a im
prensa de Jaraguá do Sul, jesuítas espanhóis no Desterro,
a sociedade colonizadora de Joinville, Pombal e a entre
ga da Ilha aos espanhóis em 1877, o processo revolucio
nário de 1930 no estado, desbravadores do oeste cata
rinense e vários outros assuntos.

5. O governador do Estado baixou ato atribuindo
competência aos exatores estaduais e escrivãos de exá
torias, pera expedição de .notificação fiscal, referente à
falte de pagamento do ICM por débitos lançados no re

gistro de apuração do tributo ou enquadramento fis
cal e ao transporte irregular de mercadorias. Até o dia
15.12 a notificação será procedida de intimação para
que o contribuinte pàgue o débito com os benefícios da
espontaneidade, sendo de 15 dias o prazo para cum
primento da exigência. Em /'Jaraguá do Sul, na segun
da e ter.ça-feira, oito exatores da região Norte do Esta
do estiveram realizando o trabalho.

6. O Chefe da Divisa0 de Turismo da Prefeitura
�unicipal de Jaraguá do Suf, Francisco CanoJa Teixeira,
Informou que O projeto turismo por via férrea está a

provado pela Rede Ferroviária Federal, e que já prepa
ra uma automotriz. Dentro de duas ou três semanas, o

roteiro será percorrido por agentes de viagens e [orna-

CORREIO DO POVO
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Gitarda-,Pós?
Vá na Loja do Guarda-Pó,
onde você encontra aventais, [alecos; macacões, camisas, calças brancas e,.preta>�r pa-.
letós de garçon e mais·toda linha. de uniformes para [nd0strias, hotéis fi supermerca;dos.' ,

,;:,:'
I

R.ua Padre Jacobs, n.O 23 _ Fone,22.8477 em Blumeneu e Rua. do Príncipe, n.O 789
Telefone 33-5660,- ém Joinville.

.

'Região. foi destaque
no Emobresc

Foi rea lizado de 25 a 27
de novembro, em I tuporan
ga, o LX Encontro Estadual
do Mobral Cultural, com a

participação de mais de 100

municípios catarinenses. 4

municípfbs da Área do Mó
bral de Jaraguá do Sul ti
veram destacado desempe-,
nho no Emobresc: S. Bento
do Sul foi' o 1.° no grupo
folclórico, 2.0 no desfile de
abertura e 4.° na execução
instrumental individual; R.

Negrinho foi o 1.0 no desfi
le, 1.° -na fanfarra e 3.° na

mágica; Jaraguá do Sul, o
5.° ne mágica e recebeu me-

�

dalha no desfile; e Pomero
de, foi o 5.° colocado com o

seu grupo folclórico. No
cômputo geral, Rio N�gri
nho foi o terceiro colocado.

Jaraguá do Sul parttel
pou com uma delegação de
30 pessoas e a Comissão

Municipal do Mobral está

agradecendo o apoio rece

bido da Prefeitura Munici

pal e das empresas Marisol,
Marcatto, Kohlbach. Jarita,
Malwee, Fruet, Cyrus, Na

nete, Marchitex, Dalrnar e

Mannes. O X Emobresc, em
84, acontecerá em Criclú-

ma, onde nasceu o Encon
tro.

O .munlcípio de Guara
mirim igualmente' marcou

presença no Emobresc, com
duas modalidades. Uma de
legação de 25 pessoas, che
fiada pelo vice-prefeito e.

presidente da Comissão Mu

nicipal do Mobral, Victor

Kleine, obteve o 1.° lugar
no teatro, através do Grupo
Teatral Guará/Ki-Kaska que
encenou a peça "Os Filhos
de Lenon" e o 2.° lugar no

humorismo.

PRÉ-ESCOLAR

No próximo dia 11 de de
zembro, às 9 horas, a Pre
feitura Municipal de Jara

guá do Sul e o Mobral pro
moverão no Agropecuário,
uma festa de confraternize
ção para as crianças das
unidades de pré-escolar. São
ao total sete' classes, sendo
três conveniadas' entre Pre
feitura-Mobral. Na data,
uma série de atrações com

número de mágicas, papai
noel,

'. palhaços e outros,
sern 'cOfi'tar a dlstribuição
de guloseimas.

Novo caminhão ao

Corpo de Bombeiros
A diretoria do Corpo de corporação, bem como. foi

Bombeiros Voluntários de solicitado ao Dr. Massad

Jaraguá do Sul, buscando a- Deud da possibilidade da

primorar e melhorar o ser- Rece.ita _ Fed:ral doar um

viço de atendimento a Jare- caminhão prpa usa?o ao

guá do Sul e municípios vi- Corpo de"'Bomb:iros e este,
zinhos, recepcionou, atra- por sua ve7, .fana os re�a-
vés do presidente Edmundo ros necessanos

',
O Super�n-

Klosowski e, do secretário tendente garantiu a doaçao
José Carlos Neves, o Dr. do veículo, assim que dis-
Massad 'Deud Filho, Supe- ponivel, deixando a, direto-
rintendente da Receita Fe- ria sobremodo satisfeita.
deral para o Paraná e Santa ,Também deverão receber
Cátarina, na última semana, seus veículos a Assoctação
acompanhado dos Drs. Luiz de Pais e Amigos dos. Ex-
Fernando Navarro Lins e cepcionais de Jaraguá do
Paulo Romero e do empre- .Sul e a Fundação Educacio-
'sário Eggon João da Silva. nal Regional Jaraguaense,

Na ocasião vlsltou-se as conforme promessa de

instalações e veículos da Deud.

assistência técnica autorizada

@KDHLBACH
_-�'

,. POTENCIA SEM LIMITES
..=..-_ 'o.F:-_�_·_� \

Instaladora Elétrica
C ON T I Ltda.
Rua Gullbelme reege, In - Fane: 12-0091

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LGen�e & Informações)
DR� MASSAD'� Não po

deria ser melhor o resutado
da vinda a ,Jaraguá do Sul,
semana passada, do Dr.
Massad Feud Filho, Superln
tendente da Receita Federal
para o Paraná e Santa Ca
tarina. Além de cumprir
uma longa agenda profissio
nal e social, o Dr. Massad,
cuja simpatia agradou a to

dos, destinou um lote de
mercadorias calculado em.

Cr$ 10 milhões a entidades
fi lantrópicas, que serão lei
loadas e vendidas em ba
zar. E além disso garantilJ
um caminhão tanque para
os bombeiros e veículos pa
ra a Apae e Ferj. Há pro
messa da vinda de um novo

lotei de mercadorias da Re
ceita Federal, futuramente.

CRIANÇA POBRE ;...... Pelo o

31.° ano consecutivo" o Ro
tary Club e a Casa da Ami
zade de Jaraguá dó Sul. pro
movem o Natal da Criança
Pobre. Dias atrás foi feita a

triagem e no dia 11, na Pa
róquia S. Sebastião, serão
entregues as senhas e, no

dia 17, no Colégio Divina
Providência, far-se-á a dls
tribuição dos pacotes.

CLUBE DE IDOSOS "":'"" O
Clube de Idosos do Pronav/
LBA de Jaraguá do Sul, que
reúne centena e meia de
pessoas, marcou para o dia
08 o encerramento dás ati
vidades do ano, com uma

programação que vai das 9
às 17 horas, no Baependi,

o constando de missa, almo
ço, café, distribuição de pre
sentes, dentre outros. A pro
moção é tio' Núcleo de Vo
luntárias com o apoio da
municipalidade.
INAUGURAÇAO DIA 11 -

Está marcada para o d'ia 11
próximo, às 10h30, a sole
nidade de inauguração das
novas instalações do Jardim
de Infância' Pestalozzi e Es
cola Particular Jaraguá, que
aliás estão uma beleza. Ao
final dos atos inaugurais, se
rá servido almoço, tipo ame

ricano, ao preço de Cr$
2,500,00 para os adultos e

Cr$ 1.000,00 para crianças.'
FLUtUANTES - Não se-'

rá surpresa alguma pára a

coluna a concessão,' pela Câ
mara de Vereadores, do tí
tulo de cidadão benemérito
ou cidadão honorário ao Dr.
Massad Deud Filho, no pró-

o .ximo ano, em reconheclrnen
to pelo apoio prestado as

entidades filantrópicas do
municfplo. -x- O advoga
do Alidor Lueders e o quf-

mico Nélson Tabajara do A
maral Costa, serão, respec
tivamente, os próximos pre
sidente e secretário do Rota
ry Club de Jarag.uá do Sul,
devendoessumlr em �eados
do próximo ano. -x- O
Lions Clube Cidade Indus
trial vai receber no próxi
mo dia 12, a visita' oficial
do Governador do Distrito
L-lO, José Cidral.

JOELMA E MARCO ANTO
NIO - Às 20 horas deste
sábado, na Matriz São Se
bastião, acontece a cerimô
nia de casamento dos jovens
Joelma Maris, filha de Ar
celino (Anita) Píccoli e

Marco Antônio, filho de Se
bastião (Ercília) dos San
tos, da sociedade gaúcha. A
padrinharão o ato os casais
Rolf (Ursula) Brandenburg,
Pedro (Sueico) Taba, Celito
(Márcia) Kunz, Rubens (Te
reza) teJicoluzzi, João (Mari
Iene) dos Santos e João (Ro
salina) Manfrói. A recep
ção dar-se-á no C.A. Baepen
di. Aos noivos, e a seus pais,
os nossos parabéns!

PASTOR FANINI - Do
Pastor Leopoldo Irineu
S.chuster, da Congregação
Batista de Jaraguá do Sul,
recebemos convite para nes

dias 9, 10 e 11 vindouros,
participar no Ginásio de Es
portes A. MUller, às 2Oh, da
sua primeira Cruzada de E
vangelização, 'a qual terá
como realce a palavra divi
na na oração do Pastor Nn�
son do Amaral Fanini, que
discorrerá sobre o Evange
lho de Cristo na presente
conjunturá, com reflexo pa
ra todo o universo. Somos
agradecidos pelo convite e

estendemos a todos os lei
tores.

, FECAJA I - O VI Festival
ela Canção Jaraguaense
Fecaja, realizado dia 26 à
tarde, no "Artur Müller",
alcançou sucesso total. Mais
de duas mil pessoas assisti
ram o Festival e aplaudiu os

concorrentes. Na interpreta
ção, Carlos Schmitz, pelo,
terceiro ano, foi o vence

dor, com a música "Por fa-.
vor não me deixes", em 2.°
I rineu A. Fagl,mdes com "00-
no de nada", em 3.° Elisa
beth Müller com "Cantar",
4.° Esdras A. Felício e Gru
po Jovem com "Eu e minha
vlola";» 5.<> Paulo Renato
Mendes com "Felit".

FECAJA II - Na composi
ção 9S cll!$sificados foram:

Grupo Esquadrio com a mú
sica "Mul�er ideal",.2.0 Re-

simery Pett com "Menina
sem dono", 3.° Levi P. da
Silva com "Eu vou botar pra
moer", 4.° Jorge Santos com

"Egoísmo", S.· Evandro, Hél
cio e Herivelto eem "C6g
mu's". De parabéns. os pro
motores pel'o sucesso alcan-

. çado e para o pr6xilJlo ano

haverá muitas novidades,
segundo comento",-se. Bola
branca!

FESTIVA DE NATAL - O
Rotary Clube de Jaraguá dó
Sul marcou para . o dia 20,
no Itajara, o encontro fes
tivo de natal, com a parti
cipação dos rotarianos, eS

posas e filhos. Uma grande
confraternização será reali
zada, inclusive com a pre
sença do "bom velhinho",
que distribuirá presentes.

CAF�-BINGO - A Dire
toria do Clube de Mães dos
escoteiros convidando as

senhoras da sociedade para
participar do encerramento
do café-bingo, dia 6 pr6xt
mo, terça-feira, na Associa-

o ção Atlétiéa Kohlbach, ime
diações da firma Grubba.
Muitos arranjos de natal e
surpre�s estão reservadas.,

CASAMENTOS - Contra
em matrimônio neste sába
do, na Igreja São Sebastião,
os casais: 17h _ .. Adelino
Persch/Vllma Müller, Os
vin Eichenberg/Lourdes Ber
tolotti e Franklin Hatte
nhauer/Rosane Correler às
18h - Darcísio GeIsleich
terIDorli Aparecida da Sil
va e, às 20h, Marco Antô
nio dos Santos/Joelma Ma
ris Plccoll. Na Barra, às 18h,

,

Marcos Aurélio Lazzaris/Ve
nita Blank. Ontem, às 18h
30m in, na Matriz, Moacir
Luiz Rebello/Soraia Ma. de
Oliveira.

PROMOÇõES DANÇANTES
- Com início às 23 horas,
no Juventus, o 1;· BaUe dos
Bancários, com escolha da
mais bela bancária. Música
de "Os Sonatas" de S. Ben
to do Sul. No Botafogo, ou
tra promoçãó o quente,

o

a

"Noite da Atlântida", com a

presença dos locutores
�

da
Rádio Atfântida FM, que é
uma das melhores do Esta
do. Tudo isto hoje.

DOIS TOQUES - Direto
ria e corpo docente da Apae
participaram dia 30. à noi

te, do jantar de encerra

mento, no Restaurante do
Parque Malwee. ...,...�-:- No
mesmo dia, à tarde, ne re

creativa cfé! M�l1egotti; foi
realizado encontro' de <Ipo
sentados, íiderado pelo' sr.

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 -' F�"e 22-8477 - BlumenaU

Erwino Mehegotti, não fal
tando, é claro, a bocha. -x
Um abraço a Dona Geni Sil
va, do Cartório Eleitoral,
pela maneira ,carinhosa co

mo trata o pessoal deste
jornal. -x- O Grupo de
Casais Encontristas da Paró

quia S. <Sebestlão, vai se

confraternizar dia 9, -no

Baependi. -x- Os verea-,
dores 'Menel, Errol e Rosa,
enviando de· Fortaleza-CE,
onde participaram dOI XX
Encontro Nacional de Ve
readores, um belíssimo pos
tai à redação. -x-. Capl
tãó Idemício Silveira, que
por 21 meses esteve a fren
te da Delegacia do Serviço
Militar de Jaraguá do Sul,
agradecendo ao colunista o

apoio recebido no período.
ARTES PLÁSTICAS - Foi.

aberto quinta-feira, com

muito sucesso, o 1.° Safão
Jaraguaense de Artes Plásti
cas, com exposição de obras
d'd 16 artistas, promoção da
SCAR e Prefeitura. ContI
nua aberto no Centro de In

formações Turísticàs até o

dia lO, das 14 às 2lh e aos

sábados e domingos das 9
às 12 e das 14 às 17 horas.
O prêmio aquisição é ofere
cido pelo Grupo' Weg, Mari
sol, Marcauo e Indústrias
Reunidas.

SCANDINAVIAN AIRLINES
- Esteve visitando a reda
ção, dia destes, o amigo Os
valdo Nascimento Júnior" a

gente da Scandinavian Air
lines, em Blumeriau. Agora
ele nos manda um exemplar
da r�ista S.canorama e a

. programação de lançamen
to para o inverno (hemlsfé
,rio norte), ria maravilhosa
Geilo, na Noruega. Os pre
ços são bastante compensa
dores e quem desejar infor
mações poderá entrar em

contacto com a Nórdica Re

presentações, de Blumeneu.
que está inserindo 'publici
dade neste jornal. Obrigado
Ç)swaldo!

UMAS & OUTRAS - Dia

25, ,a Sra. Loretta Murara
foi anfitriã do café de en-

'

cerramento do Cl'ube Intimo

Menegotti, que ontem à noi
te se confraternizou no Bae-

pendi, com um jantar. -x
Deu-se dia 30, o encerra.
mento do lanche na residên
cia da Sra. Marga Bos�.e no
dia 7, o grupo de lanche da
Sra. Vera Marcatto encerra.
rá a$ atividades do a�o, na
residência da mesma. -x

Ontem, dia 2, durante todo
o dia, encerramento das ati
vidades do Jardim de Infân
cia Pestalozzi, com atrações
diversas, no salão da Comu
nidade Evangélica. -x....:

Fez a sua primeira comu
nhão domingo, a garota ,Ro
siane, filha de Egon (Marle
ne) Schmidt. A comemora·

ção deu-$e no Beira Rio.-x
A Sra. Maristela Píccoli Gas
cho recebeu quarta-feira um

grupo de amigas para um

café. -x- Ontem no Beira
.

Rio, a comemoração do séti·
mo aniversário do Caetano,

I filho de Flávio e Janete Mar·,
catto.

LEILAO DIA 10 - No pró
xlmo sábado, dia lO, a par
tir das 8 o horas, na AABB,
leilão dos

o objetos doados
pela Receita Federal às en

tidades filantr6picas e a,

partir do dia 12, à tarde,
bazar nas dependências do

'antigo Supermercado Grub-
ba, com venda dos artigos
não adquiridos no leilão,
São centenas de objetos que
poderão ser adqulrldos, a

preços muito bons.
VARIADAS - Neste do

mingo, dia 4, la. comunhão
às 9h30 na Com. São Lui%

Gonzaga, no Jaraguá Esquer·
do, e, às 8h, em São Jud�s

, Tadeu. �x- Não será $Ur

pres� para a coluna se em

breve surgirem novidades
na área do turismo. Não
boas. -x- Trocou idade
dia 26, o ,Prof. Holando M.

Gonçalves, que, na data !"
fereceu um jantar para os

familiares. -x- Já no dia

25, rasgou folhinha, a Sra.

Norma Ewald e no dia 27, a

Fabiane Ewald. -x- Ciro

culando (, n.O 2 de "A Gru'

ta"; o I'nformativo da Co

munidade Riomolhense. -.

Também �'O Candeeiro", bóo
letim interno do Colégio Di·

vina Providência" referente
a novembro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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fBancada do 'PMDB
rejeita orçamento de 84

A Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul realizou

segunda-feira à noite, dia

28, a última sessão ordiná
ria deste perfodo leqlslatlvo,
aprovando dois projetos-de
lei de origem . governamen�
tal, um autorizando permu
ta e outro que estima a re

ceita e fixa as despesas de

Jaraguá do Sul para 84, da
Prefeitura e dos órgãos da

administração indireta, no

caso o Samae e a Fer]. Es
se projeto, aprovado em pri
meira discussão, cóm a e- '

menda apresentada pelo ve

reador-presidente Gilberto
MimeI, foi rejeitado em se

gunda votação pela Bancada
do PMDB, sob a justificati
va de que com a emenda O
projeto ficou capenga com

relação ao original.
O orçamento foi, então,

rejeitado por 7 votos a 6,
na segunda votação, ftcen-,
do ao eneargo do executivo
a promulgação da lei, de a-

cordo com a Lei Comple
mentar n.O 5.
O Legislativo aprovou tarn

.bém duas indicações de ve

readores pedessistas. Atay..

de Machado solicitou a di
visão competente da Prefei
tura proceder um estudo de
viabilidade para abertura

. de um trecho de rua, ligan
do a rua 137 ltajef com a

rua 219 José Maria Gomes.
Luiz Zonta pediu a comple
mentação na colocação de
tubos. nos bairros da Barra
do Rio Cerro e Botafogo pa
ra melhor drenagem das
á'guas pluviais e

.

esgotos,
principalmente quando das
intempéries, que chega a 9-
lagá-l.os devido a falta de
tubulação.
Álvaro Rosá, Errol Kret

zer e José Gilberto Menel fi
zeram menção ao término
do ano legislativo. As ses

sões ordinárias' recomeçam
em fevereiro ·do próximo
ano.

. Eletro Diesel Jaraguá ltda.
POSTO DE SERViÇO BOS�H

Agora em Jaraguá do Sul serviços em

bombas injetoras e bicos injetor.es.

Rua JoinvilJe, n;O 2.799 - defronte a Weg"
Jaraguá do Sul - sc.

------------------------/

Nota de
Agradeci
mente

A Família Enlutad'a do
Sr. Rolf B. Hermann, agra
dece sensibilizada as manl
festàções de carinho e ami
zade a todos os amigos, quede uma forma ou dê outra
se associaram ao pesar da
família, dirigindo palavras
d� conforto e fé, por eéa
s!a� do falecimento do querido pai, sogro e avô Sr.

WILLIAN .

GEORGE
NEWMAN,

OCorrido sábado dia 26 de
n

'

ovembro de 1983, na cida-de de Salsbury, Inglaterra.

.

, Jar"guá do Sul, 29 d. ne- .

'lembro de 1983.

Página 5

FORMADO CONSÓRCIO
. PARA ADUBAÇAO
DO SOLO

Foi' inaugurada na tarde
de sábado, cfia 26, na loca
I'idade de Ponto Alto, a As

sociação para o Desenvolvi
mento Rural' de Araquari -
ADRA, que tem finalidade
principal de aproveitar e

distribuir esterco de suínos
da Granja Três Porquinhos •.

Segundo O agrônomo Sa
muel Duarte Callado, da Co
ordenação de Organização

. do Prodútor do Escritório

Regional da Acaresc de Ja-
.

raguá do Sul, o projeto atin
ge a 11 comunidades onde
residem os 79 associados da
ADRA e que possuem 14 tan

ques comunitários com 20
mil litros cada qual. Um ca

minhão-tanque com capaci
dade de 6 mil litros de es

terco e um trator equipado
com distribuidor de ester

co, de 3 mil litros, cedidos
pela Secretaria da Agricul-'
tura, atenderão as comuni
dades com a adubação' or

gânica e a área a ser recupe
rada, para o

. plantio de mi-
, lho, feijão, pastagem e hor
ticultura é de 150 hectaresl
ano.

Além da grande vantagem
de não poluir o meio ambi
ente e envenenar o solo 'a

adubação orgânica, atravH
desse método, dá uma eco

nomia por hectare calcula
da em Cr$ 9.600,00 acompa
nhamento e assistência téc
nica do projeto está a car

go da Acaresc e Cidalc.

INTERESSAMOS COMPRAR
MAQUINARIO USADO

Guilhotina para cortar chapas até 2m de largura e

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

revólver, máquina caçamba' carregadeira, retroesca�adei
ra - trator de esteira e caminhão carreta 3 eixos. I nte
ressados dirigir-se a Organizações Mohr Ltda., rua Cei .

.

Procópío Gomes, 1.580 - fones 72-1188 ou' 72-1499,
em Jaraguá do Sul - SC.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE. JARAGUÁ DO SUL

O E C R E T O N.O 893/83
Declara de Utilidade Pública, para fins de

desapropriação amigável ou judicial, o
lméve] que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no
uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 6.° .

do Decreto Lei N.O 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:

Art. 1.° - Fica declarada de Utilidade Pública oa
ra fins de desapröpriação, por via amigável ou judicial,
a área de 1.275,40 m2 do imóvel de propriedac;le do Sr.

LOURENCO ERSCHING, situado à Rua 16 - Barão do,
Rio Branco (fundos), 'matriculado no Livro 3Q, sob o

N.o 32.641, fls. 130, do Cartório de Registro de lmö-.

veis da Comarca .de Jaraguá do Sul, para abertura da

Rua 18� - Marina Frutuoso e Rua 54 - Leopoldo Ma-

Iheiro.
Art. 2.° - As despesas decorrentes do presente De

creto correrão .por conta de dotação própria .do �rça-
mento vigente. ,..

. Art. 3.ó - Este Decreto entrara em vrqor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.

Jaraguá do S�I, 29 de' novembro de 1983".
DURVAL VASEL.
Prefeito MuniCipal
.IVO KONELL:

.

Secret," de Administração e Fínarrças

LUTERO ... 500 ANOS: .. !
Nascido há 500 anos Lutero tornou-se' uma presen

ça marcante na História da, Civilização' Cristã do Oci
dente a partir do Renascimento. Queiramos ou não Lute

ro, hoje, já não é mais o que. foi ontem, e - certamen

te - amanhã não será o que é hoje, porque no reino
dos conceitos tudo manda pela dinâmica evolutiva que
o acompanha. Há décadas passadas, Lutero -.0 Refor
mador - era um "santo" para os Protestantes e um.
"ú.;mônió" para os Católicos. Tais epítetos tão extre

mados não lhe faziam justiça visto não ser ele nenhum
santo e menos ainda um demônio; foi, sim, um inteli

gente e corajoso Homem de 'Igreja que reagiu contra

cristes abusos sensíveis e visíveis no Corpo da Igreja
Cristã e na Cristandade, abusos que atingiam desde os

mais altos escalões hierárquicos até os mais simples
fiéis e súditos! Fale-se que a intolerânçia é a mãe de
todos os fanatismos e ignorâncias, por isso os aconte

cimentos preclpltararn-se lncontroledernente. De um ia
do não se quis ver erros, defeitos e falhas; do outro a

penas se viu erros, defeitos e falhas. Nada admira, pois,
que tais ângulos de visão assim distorcidos, pudessem
gerar uma radicalização tão agressivá como se deu. Com
as luzes da razão apagadas, passou-se a gir às cegas e ...

adeus ao diálogo. .. era a guerra ... !, "Ninguém pense
que o mundo possa ser governlldo sem sangue ...

"·
ex

pressou-se Lutero; e ... nem a Igreja ... ! E como se

derramou sangue ... ! Via-sé somente o que desunia e

desprezava-se "in totum" o que pudesse unir ... ! Cinco
séculos 'passados tudo começa .!l. mudar com mais ra

pidez e sinceridade de ambas as' partes... � provado
que quando um fraco governa há sempre um forte con

duzindo-o pela mão ... assim nas instituições civis co

mo nas religiosas. Houvera pulsos,' no, dizer de S. Agos
tinho: "forres na Verdade e suaves' (humanos e justos)
nos métodos II

e tudo não passaria de uma
II

Briga
de Monges

II

nas palavras do' acomodado Papa Leão
X" Com a ímplacével lei inquisitorial: destruir a here
sia com o herege, apagar o pecado e o pecador ... pou
co ou nada poder-se-ia esperar a não ser a violência
justificando a vio.lência! Lutero foi um homem corajo
so! Ao seu tempo a Cruz e a Espada estavam em ris,
te . . . quem escapava desta - ser degolado - era des
trufdo em sua personalidade e liberdades individuáis

pela outra com, anátemas e proscrições de todas as es

pécies. .. a maldição de Caim ... ! Em todos esses epi
sódios a intenção da Igreja Cristã era honesta: salvar o
seu Corpo da corrupção e da indisciplina, mas os mé
todos mostravam-se frustrantes e contraproducentes.
Cada heresia ou 'cisma ... 'era no Corpo de Cristo mais
uma vergastada ... ! O Ecumenismo é, hoje, o impera
tivo para o Cristianismo não se tornar um gueto.

.
.

Pe. Sílvio Salgado scj

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

TOPÓGRAFO

MEDiÇÕES DE TERRENOS EM GERAL
.

.

Escritório: Rua Reinoldo Rau 86 - Edifício
Mário Tavares, Sala -3 - 1.° andar.

Contactos: 'Fone 72-0593

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES

Aniversariam hoje: 03
Sr. Altair Augusto Pieper,

Sra. Liliàn Mahnke Noé, em
Santos (SP);: Sr. Emílio Me
yer, Sr. Edgar Schneider.

Aniversariam do'm'ingo
Sr. Antônio João Radtke,

.Amélia Wolkmann:

Ola 05 de dezembro
Sra. Katia K. Schulz, Sra.

Emma Cattoni,' Sra. Cecília
Köpp Rowé, Sra. Gertrudes
Müller Oestereich, Srta .. Li
lian Doster.

Dia 06 de dezembro
Fernando, filho de Luís

Cél io (Helena) Brugnago;
Adilar Dalsochio (Pópo ),
Dia 07 .de dezembro

Luís Carlos Chaves, Sra.
Carmem Rozza Fugel, Níl
son Engelmann, Eisa F. Loe
wen, Srta. Cíntia Chiodini.

Dia 08 de dezembro
Márcio Ademir BortolinL .

Dia 09 'de dezembro
\ Márcia Maria Bortolini,
Sr. Eugênio Rossio, Vaunide
Stinqhen.

.

"Aos aniversariantes, os

nossos 'cumprimentos";

. FALECIMENTOS

Dia 20 de novembro
Maria Isidoro Stizz, 69 a

nos e Jorge Vitorino da Sil-

va, 8'7 anos,
Dia 23 de novembro
Cláudio Fischer, 2 horas.

Dia .25 de novembro
- Leopoldo Alberto Baader,

51 anos,

Dia 29 de novembro
Otto Peschke, 85 .anos.

ORACAO DO
ESPfRITO SANTO

Espírito Santo, você que
me esclarece tudo" que
Ilumina todos os cami
nhos pare que eu atinja
o meu ideal, você que me
dá o dom divino de per
doar e esquecer o mal
que me fazem, e que to
dos os instantes de mi
nha vida está comioo, eu
quero neste curto diálo
QQ, aqradecer-Ihe por tu
do e confirmar mais uma
vez que eu nunca quero
me separar de você por
maior que seja a ilusão
material' 'não será o mí
nimo da vontade que sin-

.

to de um 'dia estar com
. você e todos os meus ir
mãos na olória perpétua.
Obrlcade mais uma vez

( a pessoa deverá fazer
.

ta oração 3 dias sequidos
sem fazer' o pedido, den
tro de 3 dias será alcan
çada a craca por mais di
fícil que seja). Publicar
assim que receber a ora
ca. (J.N.M.)

-

.

Proclamas de Casamento
.

Áurea Müller Grubbe, Oficial do . Registro Civil dO
1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta <:atãrina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar, os seguintes:

Edital 13.492 de 24.11.1983
OSMARJOSÉ DA SILVA e

LUIZA SALETE MAI
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Penha,
neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Joinville,
nesta cidade, filho' de José
Porfírio da Silva e de Ame·
lia Caldeira da Silva.' Ela,
brasileira, solteira, servente
natural de Manoel Ribas,
Paraná, domiciliada e resi
dente em Ilha da Figueira,
neste distrito, filha de Mar
tinho Mai e de Lucia Stipp.
Edital' 13.493 de 124.11.1983

IVO FAGUNDES e MARIA
DE LOURDES NIELSEN

Ele, , brasileiro, solteiro,
rnotorlste, natural de Jara
guá do Sul, domidliado e

,

residente' na Rua Epitácio
Pessoa, nesta cidade, filho
de Pedro Fagundes e de Her
mínia Pellis Fagundes. Ela,
brasileira,. scltelra, do lar,
natural de Jaraguá do Su),
domiciliada e residente na

,

Rua Epitácio Pessoa, nesta

cidade, filha de Carlos Nlel
sen e de Helga Ulrich Niel
sen.

Edita.! 13.494 de 24.11.1983

DOMINGOS MANOEL DE
SOUZA E IN�S LIPINSKI

Ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, natural de Barra
Velha, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
Águas Claras, nesta cidade,
filho de Manoel Souza e de
Francisca Souza. Ela, brasi
leir-a, solteira, costureira,
natural de Massaranduba,
neste Estado, domiciliada e

residente na' Rua Guilher-
,

me 'Behling, nesta cidade,
filha de Pedro Lipinski e de
Heiena Lipinski.

Edital 13.495 de 28.11.1983

RON.ALDO GUILHERME

SCHM'i)T e ISOLDE
MARQUARDT

Ele, brasileiro, solteiro,
industriário, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Epitácio
Pessoa, nesta cidade, filho
de Guilherme Schmidt e de
Aracy Winter Schmidt. Ela,
brasileira, solteria, indus
triária, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e' resi
dente na Roa Guilherme'
Weege, nesta cidade, filha
de Ingo Marquardt e de
Naemi LOrena Dreyer Mar·
quardt.

Edital 13.496 de 28.11.1983
CARLOS VICENTE
KIATKOSKI FILHO e

MARILlA HOFFMANN
,

Ele, brasileiro, solteiro,
industriário, natural de Ma
fra, nesta Estado, domicilia
do e residente na Rua Fran
cisco Todt, nesta cidade, fi
lho de Carlos Vicente Kiat
koski e de Suzana Köhler
Kiatkoski. Ela, bras., soltei
ra, bancária, natural de
Curitiba, Paraná, domicilia
da e residente na Rua Anita
Garibaldi, nesta cidade, fi
lha de João Hoffmann e de
Dorly Quinins Hoffmann.

Edital 13.498 de 28.11.1
JOSÉ ALMIR HIL"_ESHEI14
IRIA GUTKN,ECHT

Ele, brasileiro, solteiro
servente, natural de Ja
gu� do Sul> domiciliado,
residente em Ribeirão
lha, neste distrito, filho
Artulino Hillesheim e de Ela
Borck Hillesheim. Ela, bra.
sileira, solteira, do lar, '*
tural d� Massaranduba,
te Estado, domiciliada e ,..

sidente em Ribeirão Molha,
neste distrito, filha de E.
wald Gutknecht e de loge
Gutknecht.

.

Edital 13.499 de 28.11..1983
é6pia recebida do cartório
de Guararnirlm, neste Esta
CIo.
ANIBAL FRANCENER e

ZIT-A PICCININI
, Ele, brasileiro, solteiro
mecânico, natural de Gu80
ramirim, neste Estado,
miciliado e residente em VI;
Ia Nova, neste distrito, fi·
lho de Evaristo Francener e

de Maria Guesser Francener,

Ela, brasileira, solteira, pro
fessora, natural de Luís }.j.
ves, neste Estado, domid
liada e, residerite em Guara
mirim, neste Estado, filha
de Justo Piccinini e de ArJl..
laide Stringari Picéinini.

Edital 13.500 de 29.11 .i983
RENATO BIRR e

SONIA HÖBBEL
Ele, brasileiro, solteirot

operário, natural de Jaragu�
do .Sul. domiciliado e res�.
dente em 'Estrada Garibaldi,
neste distrito, filho de N
fredo Birr Junior e de Elfr'
da Bosshammer. Blrr. Ela
brasileira, solteira; do lar,

-

natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente efIl

Nova Brasilia, neste distrJ.
to, 'filha de Walter Höbbele
de Thereslnha Junkes H�
bel.

Edital 13.501 de 29.11.198)
JOSÉ CARLOS GOMES.
MARIA DE LOURDES CANI

Ele, brasileiro, solteiro,
bancário, natural de Jart

guá do Sul, domiciliado.'
residente na Rua' Venanc
da Silva Porto, nesta cidade,
filho de José Maria Gornes
e de Adelia Martins Gomes,
Ela, brasileira, solteira, do

lar, natural de Massarandil'
ba, neste Estado, ,domicilia'
da e residente na Rua Ne'{
Franco, nesta cidade, filha
de Hilar-io Cani e de Helena
Cani.

E para que chegue ao crt

nhecimento de todos, m;dei passar o presente
tal, que será publicado pell
imprensa e em cartório, ()II'

de será afixado durante 1

dtas.

NASCIMENTOS

Dia 16 de no.,embro
Sabrina, filha de Reimund

(Krista) Viebrantz.
"

Dia 18 de novembro
Scarlet Karen, filha de

Galdino (Iracy) Buzzi.
Parnela Elisa, filha de Sl

golf (Leonir ) Greuel.
, &

Dia 19 de novembro
: Deyvison Luís, filho' de
Dévlo (II iza) de Mélo.

Dia 21 de novembro
Fernando, filho de Antô

nio (Lucimara) Vieira.
Jefferson, filho de José

Alvino (Romilda) da Silva.
Janice Aparecida, filha áe

José (Jvette) Lopes.
'Dia 22 de novembro

Kislene, filha de Valdir
. (Ma. Lourdes) Ropelatto.

Joice, filha de Teodoro
(Lídia) Ruda.

'

'Dia 23, de novembro
,

Anderson, filho de Ar
mando (Isolde) Sapelli.
Jefferson, filho dei Aloísio

(Rita) Markiewicz.
"Edineia, filha de Bartoll

no (Altair) Fortes.
Alessandra Lucimeire", fi

lha de Reinaldo (Lucimara)
Kuester.

Dia 24 de novembro
Jucelene, filha de Germa

no (Verônica) Kuester.
Adriana, filha de Neuri

(Hiltrud) DJltra.
Dia 25 de novembro
Samuel, filho de José (Le

nir) Vieira da Rosa..
Simone, filha' de Sílvio

(Alzira) Kllmekowskl,
Dia 26 de novembro
Simone, filha de Agadir

(Terezinha ) da Silva.
Gilmar, filho de Genésio

(Rosália) Stenger.
i Maicon Alexandre, filho
de Ademir {Rita) Roesler.
Dia 27 de novembro
Sirleia, filha de Reonlldo

(I ria) Wolter.
Cláudia" filha de Val-dir

. ( Laudete) Gaedke.
Dia 28 de novembro

Luciana Luiza, filha de
Erdino (Diomira) Pedron.

Edital 13.497 de 28.11.1983
LUIZ CLAUDIO ANACLETO e

MARIA REINILDA ERDMANN
Ele, brasileiro, solteiro,

motorista, natural de Coru

pá, neste Estado, domicilia
do e residente na Rua Join

ville, nesta cidade, filho de
João An-acleto e de . I rene A
nacleto. Ela, brasileira, sol-

_

teira, costureira, naturalde
Verê, Paraná, domiciliada e

reside�te na-Rua Joinville,
nesta cidade, filha de Edgar
Erdmann e de Hilda Augus
ta Erdmanri.

EntrenoMonza4portas poraqui.
Elleldl.rfer Comércio
de Yer:culls lida.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CARTAZ DO CINEMA,""",,: "Herança de um Valente" é' o filme em

cartaz no Cine Jaraguá,. a partir das 20h15 de 'hoje, dia 03, até
3a. feira, censo livre. Quarta e 5a': feirai, "Keoma", cens. 14 anos.

................................................,�

ACIG
e

• • <ii •

comemora amversano

mostra realizacões
I

. Em regozijo ao quinto ano de fundação da Associação
Comercial e Industrial de Guarernirirn, esta realizou dia 25
passado, um congraçamento no Salão Paroquial da Igreja
Matriz Senhor Bom Jesus, ao qual compareceram centena
e meia de essociedos, esposas e convidados especiais. A
ACIG fez circular na oportunidade um boletim especial,
com histórico da Associação e retrospectiva das ativida
des da atual diretoria, além do balanço e a palavra do
presidente Francisco Schork, empresário e poder público
municipal.

O encontro, bastante concorrido, contou com a des
tacada participação do presidente da Federação das Asso
ciações Comerciais de Santa Catarina, Vitor Moritz e de
representantes e presidentes de associações co-irmãs. A
ACIG, fundada em 1978, teve a presidí-Ia os empresários
Antônio 'Carlos Ruela, Arno Zimdars e Deodato Maggi,
conta hoje com 80 associados, que o presidente Francisco
Schork, com orgulho, afirma ter visitado oficialmente a

todos.
.'

'Schork mostrou a realização da diretoria atual, que
j-á adquiriu em pouco tempo de mandato, um telefone,
máquina de escrever e mimeógrafo, além de um terreno,
'çuja escritura mostrou, para construção do Centro Em-

. presarial de Guaramirim. Destacou ainda o Projeto Gua
ramirim, que o Senai implantará em a4 e que é, na sua

cpinião, a maior conquistä do primeiro ano de ativida
des da atual diretoria. Além disso, de 28/abril a 01/maio,
será realizada a Ia. Exposição Comercial, Industrlal e A
grícQla.

O Presidente da ACIG fez referência especial ao pre
feito José de Aguiar, pelo esforço conjunto entre o po
der público e a iniciativa privada, que faz com que novos
horizontes se vislumbrem. E diante da diversificação a

grícola do município, anunciou a transformação da ACIG
em Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Guara-

.
mirim, já a partir do próximo ano. E acrescentou que en
vidará gestões para a criação de sindicatos no município,
da Alimentação, Comércio Varejista' e de Fabricantes de
Móveis, bem como sugeriu a adoção do "slogan" Guara
mirim - A Capital da Conserva.

Usaram da palavra na oceslão.. o presidente da Fa
cisc, Vitor Moritz, o presidente da Associação Comercial

_
e Industrial de Jaraguá do Sul, Bruno Breithaupt, o re

.

presentante da Associação Comercial e Industrial de Join
ville, Luiz Gomes. (Lula) e por fim o prefeito José de
Aguiar, que destacou o . trabalho sério e organizado da
ACIG e profetizou: "Nem que nuvens negras pairem sobre
o céu, o povo de Guaramirim vai arregaçar as' mangas e
lutar para vencer, caminhando junto e unido à busca do
bem-estar comum".

.

EXPÖ GUARAMIRIM 84
O diretor da Erierge S.A., Luiz Sérgio Valle, Coorde

nador Geral da Exposição Comercial, I ndustrial e Agríco
la de Guaramirim, fez menção a promoção marcada para
o período de 28 de abri I a 1.°.de maio' de 1984.

Organizações Mohr ttda'
. Procuramos representar indústr.ias jaraguaenses e .

de outros munidpios para vendas na Grande Porto Ale
gre, ou ainda no interior do Rio Grande do Sul. Temos
escrítório.; depósito e carnlnhões para transporte.

Interessados contactar peJos Telefones 72-1188 ou

72-1499 - Jaraguá do Sul - SC.

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

ocasiões é com o
.

LANZNASTER
o SEU RELOJOEIRO

ç"le tudo lhe faz para servir bem.
Fica ·na Marechal Deodoro, 364

MINIST�RIO PÚBLICO TEM
ENCONTRO EM ITAJAr

Cerca de 150 Promo
tarão reunidos nos dias 8,
bro, em Itajaí, no XXIV
do Ministério Público, que
central "O Ministério Pú
mente de Defesa Social".
marcada para as 20h30
rum de Itajaí, e até o

ma variado será cumpri
com a a assembléia ext

sociação Catarinense do
e jantar.

De Jaraguá do Sul pa
José Alberto Barbosa (
ra ), Dr. Pedro Sérgio Steil
Luiz Carlos- Pavan. O Dr.
colaborador deste jornal,
se "0 Ministério Públicq,.
Patrimônio Cultural". Ta
Estudos "Ary Silveira de
ne os promotores de ju

.

de Joinville, São Franci
mirim e Jaraguá do Sul;
mente do Encontro ..

PROJETO GUARAMIRIM
EM FEVEREIRO

Está em plena ativi
vel de Comandos Elétri
tro de Trelnamento do
dia 30 o curso básico e no

curso simulação de defel
que prosseguirá até o dia
São duas turmas com doze

.

empresas Weg, Malwee,
. tofados Mannes, Breitha
bach, Marcatto, Cyrus,
Bebidas Luiz Kienen.

Os cursistas estão
com a inovação. e já se

turamente, da Unidade
ca, dado o interesse de.rn

.

Por outro lado, sego
formação 'profissional do
sei, o Projeto Guaramiri
.mês de fevereiro e se p
7 meses. O projeto dos
(cursos) está pronto e até
definir-se-á o cronograma
próximos dias o Prof. Mu
nai, virá a região, para .

finais do Projeto Guaram

. MATRrCULAS
O JARDIM DE INFÂ

. munica que de 13 a 17/1
matrículas para criançasde
E observa que para 84, i

nho, de manhã e à' tarde.

Senac planeja
cursos para 84

No período de 22 a 25 de
novembro, a profa. Ana Pra
venzi Finkler, Assistente Téc
nica do Departamento Re

gional do Senac esteve em

Jaraguá do Sul e junto com

o agente local, Prof. João
Beckauser, fizeram' uma a

valiação das necessidades de
treinamento profissional no

setor terciário da microrre

gião do Vale do Itapocu, á-
.

rea de abrangênda da A

gência de Formação Profis
sional de Jaraguá do Sul.
As bases para o levantamen
to das necessidades' de trei
namento, segundo' Beckhau-'
ser, foram os diversos con

tatos mantidos com os em

presários, entidades de elas

se, unidades de ensino, co

légios, escolas, hospitais,
hotéis, reuniões informais e

.

interpessoais e boletins es

tatísticos.

O planejamento do Se
nac para 84 pretende colo
-car à disposição da comu

nidade local e regional os

seus serviços e recursos no

sentido de melhor prepara
ção da mão-de-obra e pre
ver dotação orçamentária
para a execução do progra
ma, tais como seminários
para diretores e gerentes,
reuniões com empresários,
cursos diversos nas áreas
de vendas, saúde, cornunl
cação, propaganda, escritó
rio, serviços, artesanato e

teleducação (cursos por
correspondência) .

O programa oferecerá um

total de 26 diferentes cur
sos para 66 turmas,

.

com

carga horária de 2.975 ho
ras, para 1.685 alunos. A
crescentou o Agente do Se
nac que isto não esgota a

capacidade de atuação do
órgão, "pois outros . cursos

poderão ser realizados de a ..

corda com novas. necessida
des e disponibilidades".

AUREA MüLLER GRUB
testas de títulos da Co
tarina na forma da lei,e
virem que se acham ne!

Adelirio Luiz Freiberget,
cia, Estrada Itapocu 1(111
da Rio da Luz, s/n, nes

soa, 111, nesta. FranC
nesta. Iniberto wendor!'
gem BM i.tda., Rua Joit
Mal. Castelo BrancO, ,

Corupá. Luiz Albino
Paulo Lourenço Stoin
ner, Rua Ano Bom, 51"
to, 3'&64, Guaramiril11.1

AUREA

ignada de Notas e Oficial de Pro

�uá do Sul, Estado de Santa Ca
BER a todos quantos este edital

para protestos os títulos contra:

lé s/n', nesta. Admir Moretti Gar.. Om e Repres Miro Ltda., Estra':
8rto Schulze, Rua Preso Epit. Pes

a �rba, RUa 336, sem nome, s/n,U 0,216, nesta. Imob. e Estala'"
,nes�a. José Ramos Tavares, Ruct,

P.nter, Rua D. de Caxias, s/n,
"1�"�ll'Iiranga, s/n, Guaramirim .

n
.0, s/", nesta. Roland Schwerdt-
•• S'I • .

• VIO Finardi, Rua 28 de Agos-
- Tabeliã besignada

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

DECRETO N.o 894/83
Fixa o valor da Unidade Fiscal
pára o exercício de 1984.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÄ DO SUL, no
uso de suas atribuições e com base rio disposto no Pa

rágrafo Segundo da Lei N.· 579/75, de 02 de dezembro
de 1975;

DECRETA:
Art. 1.0 - Fica fixado em Cr$ 26.479,00 (Vinte e·

seis mil, quatrocentos e setenta e neve cruzeiros) O va

ror da Unidade Fiscal para o exercício de 1984.
Art. 2.· - Este. Decreto entrará em vigor a partir de

1.° de janeiro de 1984, revogadas as disposições em een

tr'ário.
Jaraguá do Sul, 30 de novembro de 1983.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
Sêcret�O de Administração e Finanças
IVO KONELL

DEUTSCHE ECKE

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL,

DECRETO N.O 897/83
Reajusta a tarifa do Serviço de
Transporte Coletivo.

O PREFEitO MUNICIPAL DE JARAGUÄ DO SUL, no
uso de suas atribuições e de acordo com o item XXIX do

artigo 70, da Lei Complementar N.o 5, de 26 de novem

bro de 1975, com autorização baseada na Resolução N.·
112/79, de 06 de junho de 1979, do CONSÊLHO INTER
MINISTERIAL DE PREÇOS -,- CIP, e

Considerando a crescente elevação do preço dos
combustíveis, bem como, o aumento do custo de manu

tenção da frota de veículos da concessionária dos trans

portes coletivos do Município;
Considerando, também, a necess'idade da prestação

dQs serviços da forma mais regular possível e a apre
sentação de um transperte seguro e confortável, impres
cindível na locomoção dos usuários;

Considerando, finalmente, que o incentivo ao trans

porte coletivo é indispensável como alternativa de eco

nomia. aos usuários que dependem desse meio de loco

moção;
DECRETA:

Art. 1.0 - Fica autorizada a Tarifa de Cr$ 120,00
(Cento e vinte cruzeiros), a ser cobrada pela VIAÇÃO
CANARINHO LTDA., nos ônibus circulares que perfa-
zem os trajetos dentro d� perímetro urbano.

.

Art. 2.° - Aprova os valores das tarifas das linhas

INTERDISTRITAIS, ,fracionadas de acordo com os traJe
tos determinados nas tabelas anexas, que são parte in

tegrante deste Decreto.
Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor no dia 1.·

de dezembro de 1983, permanecendo em vigor as dispo
sições constantes do artigo 1.° do Decreto N.o 527/79,
de 20.02.79 é artigo 2.° do Decreto N.O 567/19, de

11.12.79. ,

Jaraguá do Sul, 1.0 de dezembro de 1983.
Prefeito Municipal
IVO KONELL
Secret," de Administração e Finanças

AUF LUTHERS SPUREN
4. - Die Frenude schalten ihn einen Narren, die Pro

fessoren konnten nicht verstehen, was den angehenden Ju
risten in einen Bettelorden strenger Regel trieb, und der
enttäuschte Vater saqte ihm "alle. Gunst ab". Doch ihr Re
den und Raten hielt den, der eine, "Ruf aus dem Himmel"
geho�chem wollte, nicht zurück: Noch im Sommer 1505
schloss sich die. Pforte des AiJgvstinerklosters au Erfurt
hinter ihm. Hier erlebte er entscheidende, Jahre, eine "wah
re Kampfzeit" •

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

Vergleichen Sie die Antworten:
FRAGE 4

.

Fast ein Jahr lang hielt man Luther aud der Wartburg
versteckt, als auf ihn der Ketzerprozess wartete. Während
dieser Zeit übersetzte Luther das Neue Testament ins Deuts
che. Was war daran Besonders?

a) Es war die erste übertragung ins Deutsche.
b) Luther "schaute dem Volk aufs Maul" und schuf

eine an der Umgangssprache orientierte übersetzung
für jedermann.'

.

.' I.

c) Luther diktierte dem Burgschreiber, damir das Buch
rechtzeitig zur Herbstmesse fertig wurde.

d) Luther war von Gutenberg beauftragt, elnen Best
seller zu schreiben.

Antworten
FRAGE 4

.

a) Es gab schon deutsche Übersetzungen, aber in vielen
Ländern war es seit 1080 ·den Laien verboten, die
Bibel in der Landessprache zu lesen.

b) Stimmt.
c) Luther war nicht unter ieitdruck, dennoch benötigte

er nur zehn Wochen.
.

d) Die erste Lutherbibel erschien nicht bei Gutenberg, ,

sondern bei Hans Lufft.
.

DAS HERZ AUF ROSEN
Die Bedeutung der Lutherrose hat de Reformator selber

einmal wie folgt beschieben:
Das erst sollt ein Kreuz sein, schwarz im Herzen, das

seine n�:tü-rliche .Farbe hätte, damit. ich mir selbst Erinne

rung gäbe, dass der Glaube an den Gekreuzigten uns selig
macht. Ob's nu wohl ein' schwarz Kreuz ist, mortifiziert
und soll auch wehetun, dennoch lä.sst es das Herz in seiner
Farbe, verdirbt die Natur nicht, d.i. es tötet nicht, sondern
behält lebendig. Solch Herz aber soll mitten in einer weis
sen Rose "stehen, anzuzeigen, dass der Glaube Freude, Trost
und Friede gibt und kurz in eine weisse, fröhliche Rose

setzt, nicht qie die Welt Fried und Freude gibt; darum soll
die Rose weiss und nicht rot sein, denn weisse Farbe ist
der Geister und aller Engel Farbe.' Solche Rose steht im
himmelHschen Freude zukünftig, jetzt wohl schon drinnen

begriffen und durch Hoffnung gefasst, aber noch nicht of
fenbar..

FÜNF MONATE AUF DER VESTE COBURG
Immer wenn Luther nach Süddeutschland reiste, kam

er auf der Strasse über den Thüringer Wald durch Coburg.
1530 hielt sich der Reformator auf der Veste über fünf Mo
nate auf. Während des Augsburger Reichtages, auf dem das

evangelische Bekenntnis verlesen wurde, blieb der mit der
Reichsacht belegte Luther aus Sicherheitsgründen auf der
südlichen Burg seines Landesherrn zurück. Reitende Boten

unterrichtete ihn über die' Augsburger Geschehenisse, mir
Briefen' unterstützte er seine Freunde. In den zahlreichen
Schriften, die Während der Coburger Zeit entstander, 'spie
gelt sich Luthers gesamtes theologisches Denken.' In der Os-,
terzelf predigte er siebenmal. in St. Mariz. Briefe zeugen
davon wie sehr er an der Reformation des Kirchenwesens
im Coburçer Land Anteil genommen hat.

.

Afonso Piazera Neto
- Engenheiro Civil -

PROJETOS E CONSTRUÇÕES EM GERAL

Av. Getúlio Vargas, 15-8
LI> Andar - Fone: .72-0186

89250-Jaraguá do Sul.
Santa Catarina

( V�AIG ]�(±)[ CRUZEIRO]
Passagens aéreas e serviço de cargas e encomendas

Varig/Cruzeiro cara a região da Gr�nde Jaraguá do

Sul,' é com a Organizaç�o Contábil liA êomêrcial" SiC
Ltda. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 290 - Fone
72-0091 -, anexa a redação deste

'

jornal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fundado em 10/maio/1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmö(kel - Jor:n. Prof. ORT-SC

n.O 729 e Oiretor de Empresa Jornalística n.O 20. Mem

bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santi! Ca

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

Procópio Gomes de Oliveira n.O 290 - Cx. Postal 19-
Fone 72-0091 - 89250-Jaraguá do Sul - SC. Composi
ção e impressão: Composição Gráfica e Editora ZF -

Blumenau - Telefone:-23-0062.
Assinatura para Jaraguá do Sul: Cr$ 3.000,00
Outras cidades: ; Cr$ 3.500,0([
Número atrasado:

-

Cr$ 150,00
Número avulso: Cr$ 10b,OO
Representantes credenciados: Pereira de Souza & Cia.

Uda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro

pai Propaganda Representações Ltda.
Este Jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Veículos a álcool
Del-Rev GL - prata 1982
Fiat 147 L - branco 1981
Brasilia - branco 1981
Veículos a gasolina
Oel-Rev ouro - branco 1982
Corcel fi Van - branco .. . . . . . .. 1982
Corcel fi L - azul 1980
Corcel II ,LOG - beqe champanhe 1979
Corcel II LOO - branco 1979
Corcel II L - branco . . . .. 1979
Corcel II STO - beqe 1978
Volks/1300 - branco 1979
Volks/1300 L - branco 1978
Passat.TS - b�e 1979
Brasilia - amarela 1979
Fiat 147 L - rnerron 1980
Opala cupe - branco 1980
Opala 4 portas - beqe 1976
Chevette - beoe ...•........... l��tKombi - branco .

Kombi - branco 1979
F-4000 - Ocre damasco 1981
F-4000 - bece � �ggYamaha/DT-180 • preta .

Veículos em consignação:
Belina II LDO - branco 1980
Belina I r LDO - beoe champanhe 1978
Corcel II STO - aZL!1 1980

',_ Corcel II L - verde met. .
, 1978

t

"

Brasilia - vermelho .•......... 1973
Fiat 147 - marron 1978
Dodos polara - beqe 1977
Caravan - vermelho 1975

Veículos em consignação:

VIAÇAO CANÁRINHO'

TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, EXCURSÕES

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

pessoal especializado, possibilitando uma viagem
tranquila, rápida e segura.

-

Programe beml Programe Canarinho,
.

o transporte. earínhese.

CONFIRA A HIS'fÓRIA ...
Barão de Itapocu,

... HÁ 38 ANOS

- Acompanhado de sua famUla viaja
va para Palhoça, onde iria ócupar o cargo
de Preféito Municipal, o sr. Waldemar L<qJz.
Funcionário exempfar e amigo. sincero
desta folha (do "Correio do Povo"), ao
qual emprestou vali�sa colaboração, ia ele
agora, por distinção do Interventor Luiz
Galotti, prestar seus serviços ii terra na
tal. Em Corupá, onde residir. muitos.
nos, foi elemento de grande progreSso,
sendo-Ihe oferecida brilhante despedida,
'que foi até altas horas da ,noite. Saudou-o

.

o sr. Nicola Batista, diretor do G.E. Tere
za Ramos, que exprimiu o sentimento da

>

,populaçãó pela sua saida do Distrito, ten
do o homenageado agradecido.

,

- A campanha para as eleições de 2
'

de dezembro andava a mil'. Timbó e Arro
zeira eram palco de cenas de sangue e pu
gilato. Em Thnbó, quando o sr. Nereu Ra.
mos fa.l�va sobre acontecimentos locais,
houve a intervenção do sr. Tupi Barreto
(pai de Jaison), ex-delegado regional de
polícia, que procurou dar um aparte, es
clarecendo uma acusação, que se lhe fazia.
Disso resultou um pugilato entre o sr.
Celso Ramos e aquele advogado. Em Ro
deio quando o dr. Nereu discursava, um
moço, Silvio Tambosi, deu um aparte que
não agradou ao orador ou foi ofensivo a

esse, resultando em tumul'to. O pai do
moço, que estava próximo ao orador., se

gurOlJ o braço desse, desviando ,a arma.
Nisso o motoris,ta dedr. Nereu, sacou.de
uma arma, apontando-a contra O' velho
Támbosi e intimando-o a soltar o braço
que segtlrava. Quando o velho Tambosi
soltou o bráço, o motorista' virou a arma.,

"eentra o sr. Silvio Tambosi e alvejou-o,-
prostrando-o morto.

.

... HÃ 30 ANOS

- No dia 28 de novembro H. Krue
ger, natural de Bhllnenau e F. Simon alu
garam o automóvel de Jorge de Fabrio,
da praça de Curitiba, para uma viagem li
Blumenau. Quando chegaram' perto' da re

presa de Vossoroca, na: Serra de Curitiba,
mandaram parar o carro para uma neces

sidad.e fisiológica. ';nquanto Krueger des
cia do carro, Si-mon desfechou 2 tiros ma
tando o infeliz motorista. Em seguida jo
garam o corpo nas águas da represa ru

mando até Blumenau, onde abandonaram
o carro dada a impossibilidade de vendi
lo. Vistas as manchas de sangue no auto
móvel, a policia entrou em ação, conse

guindo prender um dos assassinos em

Joinville e outro em Curitiba. Quando os

matadores de Fabrio. foram 'conduzidos ao

local para reconstituição_ do crime, os mo

toristas de Curitiba e JOinville rumaram

para o local e " arrancaram da polícia o

matador do seu colega e começaram a es

bordoá·lo, matando-o' a. cacetadas. A poli-'
cia foi impótente para deter os linchado
res. E quando estes se afastaram, Simon
era um moribundo, sem nariz e sem olhos,'
tendo ainda recebido pm tiro nas costas.

... HÃ '20 ANOS

- A época como se pode constatar
era de grande violência, mesmo ocorrido
há 20, 30 ou 38 anos. Em Tapera (RS) a

população era abalada com o bárbaro in
faticidio ocorrido na localidade de "Barra
do Colorado", no interior, onde Maria C.
néUa Paulus, tomada de um acesso de lou
cura decepou a cabeça de _seu filho Hélio,
de apenas 2 anos de idade. Segundo infor

mações colhidas pera reportagem, a cri
minosa durante algum tempo esteve inter
nada no Hospital São Pedro, em Porto A

legre, em tratamento de debilidade m,n
tal. Dada como turada, retornou ao lar

que era constituído de 6 filhos menores,
sendo o mais velho de 6 anos. No d1a do
crime, o esposo de Maria c::onélia fora nu

ma igre;, batizar o filho mais novo (de 1

mês), quando a esposa, aproveitando a

sua ausência, apoderou-se de uma faca a

fiadissima e decepou a cabeça da menor
-

que fazia tranquinagens.

... HÁ 10 ANOS

Fritz do Itapocu anunciava: "Cida�
dãos, está criado junto à '''Fritz-Press In

corpore me" este notável e dinâmico De.

partamento: "Departamento das Piadas
.

Infâmes. O DPI (a tlássica e inefável "si

gla" moderna não deve faftar, é claro)
troca em miúdos, todas as glórias e ingló
rias de todas as misérias que os nossos

queridos semelhantes sempre preferem
reservar para a burrice ma�sa e conveni
ente. Uma piada infime, por exemplo: os

confrades da Rádio, OJi valentes vigIlan
tes P.9, chamaram a atenção para a gran·
de baderna que hoje assinala qu'alquer
construção ou problemas públicos na be
líssima (mas tão abandonada) terrinha do

.

Coronél Joudão, no que tange à bagunça
de se botar nas calçadas todos os troços
acessórios de se construir ou remodelar
ou se fazer' q",arquer coisa pouq�i?ho
ma.is. Vamos dar um Jeito nisso? Otirlga
do. Auf Wlederseh'n.

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

Se o seu problema-á'este a solução é esta:

Organizaç�o ,Cqptábir liA Come��ial" Ltda.
RUi C�I. P���6plcf\;omes, 290 - Telefone 72-0091.

! 1· -�
-

.

_
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RF DEFINE DATAS PARA
ENTREGA DO IR

de ianeiro. As datas limites
para a entrega das declara
ções_ são: 23 de março para
os contribuintes que tiverem
direito a restituido ou im
posto a paqar; 27 de abril
para quem estiver isento do
paqamento e. até 23 de mar-

.

(o. para quem estiver au

sente do País e for repre
sentado pot um procurador.

Dos Jornais do Estado
Dezembro/83

Numa das recepções ao sr. Paulo Maluf, o ex-governa
=: Konder Reis observava que afguns "casuisrnos" impos
tos pelo governo, como 9 voto vinculado, prejudicaram e

beneficiaram '0 PDS. Argumentava que, no àmbito esta
lual, o PDS foi derrotado em várias pref_eituras, justamen
te pela vinculação de votos, levando em conta as insatis
fações do eleitorado, diante de administrações que se pro
longaram por seis longos anos, já na "bionicidade", com

práticas. condenáveis. '.

.

João Geraldo Piquet Càrneiro foi designado pelo Pre
sidente João Figueiredo, através decreto de 14 de novem.

bro, para responder pela orientação e coordenação do Pro
grama Nacional de Desburocratização, sem prejuízo. de suas

atuais funções, de Sec�etário-Exec.utivo do Programa.· Pi.
quet disse que já divulgará; nos próximo dias, o novo mo

delo da cédula de· identidade que conterá, além do núme
ro da identidade, o número de registro do Pis-Pasep, o né-:
mero do certificado de pessoa fí,ica, e o da. certidão de
nascimento ou de casamento.· Segundo Piquet . Carneiro,
esta será. a primeira vez que uma cédula de identidade te
rá validade naciomil.

O programa "São Paulo na TV" promovido pela Abril
Vídeo, perguntou aos telespectadores se estavam satisfei
tos com o Governo do Sr. Franco Montero. As respostas,
dadas por telefone, somaram 7.316, um recorde para o

programa. Responderam "sim" 1.541 e "não" 5.775.
Em telegrama passado em Juiz de Fora, o leitor Mil·

ton de Paulo Araújo pede que transmita sua pergunta ao�

governantes: Não existem outros brasil�iros' para ocupar
ministérios que não sejam os mesmos de vinte anos atrás?

O advogado Péricles Prade tem procuração assinada
pelos funcionários. aposentados da Assembléia para defen

dê-los. no principal affair político do ano. Para conseguir
provar que todos os aposentados são' doentes e r.ealmente
fazem jús à folga atual, o advogado exige 19% do salá
rio de cada cliente durante 0$ próximos 24 meses. Teria

sido por um pedido do ex-depu-tado V{ald�mar Salles que
o advogado Péricles Prade resolveu abraçar a causa dos

funcionários "fantasmas" da Assembléia Legislativa. Pel�
amizade que os une, Péricles aceitou o desafio defendê-lo
junto com os demais aposentados, até porque Waldemar
Salles foi' nomeado Procurador da Assembléia e está em

Brasília na assessoria do ex-Governador Henrique' Córdo
va, "na Caixa Econômica Federal. Recebendo pelos dois

bem lembrado, mas só trabalhando por um.
/

.

À boca peque",a sabe-se que o ex-Presidente da Assem·
bléia Legislativa, Deputado Epitácio Bitte!"court, tem feitó

uma recomendação à respeito do caso das aposentadorias
por invalidez-. Recomenda ele, em forma

. de alerta, que
não se coloque o processo peri� do ventilador. Quem as

sim o fizer vai ter o desprazer de constatar _;..,. e sentir

que' o fedor se dirigirá por várias direções, �tingindo a

muitos diretaménte e a outros tantos de tabela. Aliás,
sente-se no ar que vem pela frente odores não muito a-

gradáveis ao olfato humano.
.

São visíveis os sinais de insatisfação da Secretaria dos

Transportes com o trabalho apresentado pela .

Polícia Ro

doviária Estadual. Além do seó elevado custo operacio
nal, estariam ocorrendo deficiências no controle das rodo
vias c.atarinenses. Menos multa e mais orientação aos mo

tcristas. Esta a ordem da Secretaria. A ação, portanto, de

ve ser muito mais preventiva do que repressiva. N.R.: Isso

o "CP" já escreveu a certos truculentos guardas rodoviá
rios, quando da inauguração do serviço na então SC-301,
trecho BR-101 a Jaraguá do Sul.

A grande festa de inauguração do Estádio da' Ressaca'
da faz lembrar esta estória. Um avô evidentemente avaia'
no _:_ e pelo visto também republicano - tentava aju
dar a neta a manter na memória o nome -de '.:atarinense5
Ilustres. - O Governador que de� nome :.à rua do Calça·
dão? - Felipe Schmidt. - O nom� da. ponte velha? -

Hercílio Luz. Mas se deu mal ao apeh!!r para o futebol: -

E o campo velho d� Avai? - Pi!sto dQ Bode. N.R. Adolfo',.
Konder deve ter-se revolvido na tumba. '

que terã.o um teto de 80%
para correção do imposto

. retido na fonte. A partir de
30 de janeiro. quem quiser
poderá entreqar sua decla
ração de renda na . aaência
bancária onde tiver conta
corrente. e quem tiver ne

cessidade de antecipar a

entreqa de sua declaração.
pode faiê-Io a partir . de 2

Entre 11 e 30 de ianeiro.
cerca de 7 milhões de for
mulários do Imposto de Ren
da estarão sende distribuí
dos pelos correios aos con
tribuintes (pessoas físicas
e jurídicas) de todo o País.

Jardim São Lulz
. f'

COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SAO LUIZ POR APENAS
'Cr$ 31·200,00 POR Mas.

.

JARDIM SÃO LUIZ A SUA OpçÃ,O DE MORADIA NO
JARAGUA ESQUERDO.
EMPREENDIMENTOS

MARCATTO
IMOSI L .jARIOS
LTDA.
CRECI-093 - 11.' REGIAO

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 71-1136.

Quem tem Honda, agora tem um' Clube
. o CLUBE HONDA é o novo lança mente da HONDA. Nele você só tem vanta

gens: você é sempre um cliente preferen cial, tem benefícios no eeneesslenérje e

participa de todas as p.romoções especiais organizadas pelo CLUBE HONDA,
'

como
convênios com hotéis e campings, e'Oncursos, etc,

.

.

E mais: ganha grátis a assinatura dá "REVISTA DO CLUBE HONDA". Tu-
do o que você tem 'a fazer é vestir a camiseta do CLUBE HONDA. Façil-riQs uma vi·
sita para maiores informações.

Revendedor Autorizado

- MONDA.

Aqui você ganha em précisäo e ganha emqualidade.
Porque você lem aqui o serviço e o. aquipamentos

aprovados pela prOpria Ford. Mas não paga um preço
.

. diferente por isso.
Aumente a precisäo do seu carro: use scimente peças

"

e serviços genulnos Ford.

Tenha um Natal tranquuuuiiiiilo e barato
A MORETTI, JORDAN ESTÁ ÖFERECENDO DESCONTOS AT� 16% EM CADA REVI
SÃO OU CONSERTO QUE VOC� FIZER NO SEU VEfCULO FORD.
PROMOÇÃO VÁLIDA PARA NOVEMBRO/DEZEMBRO 83.

[["'11 �
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ESPORTES
INDI:JMAK TRAIL - Um� nova equipe de motociclismo

está nascendo. Trata-se da Team lndumak Máquinas TraiI,
iniciativa dos empresários Eduardo Schmidt e Hilário Kreis,
que promoveram sábado à tarde a inauglJração da pista pa
ra treinamentos, com 405 metros de extensão, aos fundos
da Indumak, na Ilha da Figueira. Pilotos da nova equipe e

_

da Fujicolor (leia-se Júnior Piazera) deram dernonstrações
de destreza no comando das possantes Yamaha, transpondo
om firmeza os obstáculos da pista.

COMPETIR EM 84 - Segundo Eduardo Schmidt, que
afirma que o Interesse pará a construção da pista "deu-se
ao acaso", a Team Indumak Trail participará de competi
ções a partir de 84 � que, também.. irá promover provas de
trail e cross na pista recém-inaugurada. O objetivo disso
tudo, acrescentou, é projetar o nome da empresa, que in-

- veste no motociclismo por acreditar- na SUa força. .

GR�MIO E VILA DECIDEM � Começa neste domingo,
dia 4, a decisão do Campeonato da 2a. Divisão da Liga Jara

guaense de Futebol, desta temporada. No domingo passado,
pela decisão da vága da chave "A", Jaraguá Fabril e Grê
mio Garibaldi empataram sem gofs no tempo normal e em

um gol, na prorrogação, ficando o Grêmio com a vaga, be
neficiado pelo regulamento. Desta forma, Grêmio Garibaldi
Vila Lenzi iniciam a decisão do .tttulo da Segundona, na

ategoria principal, enquanto Jaraguá Fabril e Vila Lenzi
decidem nos juvenís. As partidas serão em Garlbaldi.

SER VIEIRENSE - Foi disputado segunda-feira à nel-:
te, dia 28, o título de "rei" do bolão, bola 16cm, da SER
Vieirense. Dos J4 integrantes do Clubê de Bolão 81 .( único
da bola 16cm), 11 competiram, tendo sido coroado "rei",
pera maior soma de palitos (611), o nosso companheiro
Jaime Blank, ficando como 2.° Príncipe Max Pommerening,

. com 582 e 2.0 Príncipe ArolClo Karsten, com 575 palitos. O
encerramento das àtividades do ano, do Clube 81, dar-se-á
neste sábado, na Chácara de Egon Henschel, em Rio Paulo,
Corupá, com a partidpação dos boloriistas e esposas. .

CRUZ DE MALTA vs. BLUMENAU - O presidente Ade
mar Frederico Duwe, do Cruz de Malta, acertou com o pre
sidente José Daílton Barbiéri, do Blumenau EC, uma apre-,
sentação amistosa da equipe blumenauense, após as férias
regulares dos jogadores, em JS, no Estádio Eurico Duwe, em
Rio da Luz I. De acordo com os cruzmaltinos, afora essa,
novas promoções de vulto acontecerão no decorrer de _1984.
Por outro lado, neste sábado, noperfodo da tarde/noite,
o Cruz de Malta enfrenta o União EC, de Itajaí, integrante
da la. Divisão, pare partidas nas categorias veteranos; as-
pirantes e titulares.

.

EQUIPE PACHECO....:... Fundada em 1982, pelo Sr. Ti

bé�io Murara, a equipe de. futebol suíço Pacheco vem eum-
.

pnndo destacada perforrnance no Campeonato de Futebol
Suíço "Relâmpago" do Beira Rio Clube de Campo, ora em

disputa, ocupando as primeiras colocações. Foi a campeã
. oficial do ano passado e é integrada pelos futebolistas Ti

b�rio Murara,. Vicel)te Denln], Dinaldo Sanson, Norberto
Plazera, Alceu Simas, J,Qsé Luiz, José de Farias Lins Filho,
Marcos Krause,- Sebastião Krause; César Lemke, Ariovaldo
X. dos Santos, Jair Maba, Walter Luiz Margarin, João Va
sei, Mário Pasqualinye César Borba.

GUARANI NÃO- VEIO - Devido a falta de apoio das
empresas, principalmente, o Guarani de Campinas (SP),
campeão nacional de 1978, não veio jogar amistosamente

CO�tra o Combinado de Jaraguá do Sul, no Estádio Max
Wlfhelm, conforme o pretendido. Esforços por. parte da

l1:lunicipalidade, da secretaria e divisão de .esportes, bem
Corno da imprensa e de algumas empresas que se propu

:eram a comprar ingressos antecipadamentê houvera�, 1:0ntanto, como a promoção era de vulto e que necessitaria
do apoio de toda a comunidade foi cancelada, privando
a�sirn a cidade de um espetéculo a altura. A partida deve
tia acontecer quarta-feira. Isso vem provar que ainda fal
t� muito para que a cidade um dia possa voltar o profls
sional ismo

...

PELADÃO/83 - A última rodada da fase de classifi
tação das Chaves A, B e C será desenvolvida neste sábado

� d�mil1go, no Agropecuário. Hoje,. a partir das 14h, j�am
I 'dto/Gazeta x Met. Zanoni, Barnabés x Corni. Jaragua, Co
Orado x Fininvest Vila Nova x Gumz Irmãos, Arsepum x

, ,.

Prova -da Integração
.será na sexta-feira

Cruzeiro, Conf. Neusa x �ec.
,

Coneza, 'Senai x Wiest e Gr'f.
Avenida x Metralhas; amanhã: ,

8h, Cyrus x América, Rio Mo- .

lha x Ser. Aldrovandi, Zonta
"A"-x Gen. Lee e Internacional
x Ajax. No final da última se

mana, houveram jogos pelas
Chaves D, E e F: Vidro Hille
lx3 Vitória, Moitas 3xl Uni
banco; Novo Horizonte 1x3 Sa

télite, Agua Verde 0x2 Vasc�,
Papel PI'ast 5xl Cristo Rei, Flu
minense WxO Juventude, Odia
Imóveis lx4 Marisol e Armai
wee 2x2 Zonta "B", além de
Oba Oba OxW . Corinthians,
Fantmann 4xl S. Judas, Malvi
ce 2x3 Vidro Pieper e J. Fabril
lx2 Reunidas.
FUTEBOL EM CORUPA - A

Liga' Corupaense de Desportos
deu ccntinúidade aos Campeo
natos da la. Divisão e Extra
Oficial, no domingo passado,
com o desenvolvimento da se-' -:;_=::::==================:;;;;:�.
gunda rodada do returno, re- f'"
gistrando-se goleadas espeta- . AGORA EM JARAGUA

�i�r�:euN�lel�x�i��ãOped;;ê� Clínica Dr. Jórg-e Luís
xv de Novembro' 4xO Botafo>
go e no Torneio Municipal, Camargo Inchauste
Ouro Verde Oxl XV de No-
vembro e Agua Verde 9xl Pai-

CIRURGIA GERAL
meiras. Os certames prosse- ESTI
guem amanhã, dla 4, com os

PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO INT -

NO GROSSO)jogos Botafogo.x D. Pedro, XV
_ GASTROENTEROLOGIAde Novembro x Grêmio Baeum-

Ie, Palmeiras x XV de Novem-
- LAPAROSCOPIA

bro e Ouro Verde x Água Ver- Atendimento das 16h30 las 19h30, na Av. Mal. Deo-
d doro da Fonseca n.O 1.086, ao lado da loja La Ca-e.

JOMA É VICE-CAMPEÃ _ A sita - Fone 72-1907.
Joma Tintas, representando o -�============::!========�
Sindicato dos Empregados no

Comércio de Jaraguá do Sul,
após sagrar-se campeã da re

gião do Vale do Itajaí/ltapo
cu, disputou domingo, no Gi
násio do Sesc, em Joinville, o

quadrangular final do I. Cam
peonato dos Comerciários de
Sarita Catarina, obtendo o vi

ce-campeonato. Seus resulta
dos: Joma OxO Jóauto (Joaça
ba ), 4xl Germay (-Joinville) e

3x3 Koerich (Criciúma), fican-
do assim a classificação final: Rua Fritz-Barlel, 610 - Fone 72-1429 - Jaraguá do Sul

campeã estadual Koerich (Cri- :.- .......--,

ciúma), vice-campeã 30ma Tin- .--------------------..;_-----

tas (Jaraguá do Sul), 3a. May CONCURSO DE ORNAMENTAÇÕES NATALINAS
(JoinviUe) e 4a. Joauto (Joa-
çaba). A Joma obteve meda-' FICHA DE INSCRiÇÃO
lha de ouro, conql,listada pelo Nome da pessoa, entidade ou grupo responsável pelo
atleta Miro Maba, que foi o'

goleiro menos vazado, com 4

gols, somente. A equipe vice

campeã utilizou-se, para a con

-quista, dos atletas Jair, Miro,
Pedro, Paulo Maba, Paulinho,
Osny, Maneca, Mio e Toninho.

Mais de trezentos atletas, masculinos e femininos,
participarão sexta-feira, dia 9, da 6a. Prova da Integra
ção do Vale do ltapocu, que cumprirão o tradicional per
curso de 8 quilômetros, com saída - do -vledoto, imedle
ções da Energe, em Guararnlrtrn, e chegada defronte a

'Estação Ferroviária, em Jaraguá dó Sul. Essa prova de
pedestrianismo, obrigatória no calendário desportivo do
Vale do �tapocu, é a maior do Norte Catarinense e se

letiva para â 59a. Corrida Internacional São Silvestre,
que será disputada em São Paulo, no dia 31 de dezem
bro. A promoção é dos jornais Correio do Povo, Gaze
ta de Jaraguá e Rádio Jaraguá, com apoio de várias en-

tidades e empresas. _

.

Para levar os atletas a Guaramlrlrn, a Viação Cana
rinho cedeu gratuitamente dois ônibus. A saída dos ôni
bus está marcéda para as 19 horas, defronte a Estação

- Ferroviária. Troféus e medalhas serão conferidos aos

competidores melhores colocados.
-

Os promotores estão definindo os últimos detalhes.

Arno Olavo Duarte
ELETRICISTA AUTÔNOMO

10 ANOS DE EXPERIi:NCIA NO RAMO

Eletricista em geral, menutençêo industrial, monta
gem de painéis, consertos de caldeira à óleo, caldeiras
a lenha e serviços de encanador.

trabalho ou montagem:

- Endereço ou telefone para contato: __ : �.

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

Vendo - Categoria: residencial ( Comercial (
A SECET/ CDL

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

ções do Regulamento.
Jaraguá do Sul, de : , __ ..

de .

Nome e assinatura do Responsável: ..

VOLKSWAGEN

Volks 1500, ano 73,
bom estado de conserva

·ção e pneus novos. Tratar

com Carlos, fones 72-0779
.

(comerciai') ou n-0173
(resldenclal) •

'

--- '--- �- -- --,.' .-- -_ .. �-- .. -- ,. '!
-_.- _- ..
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COMERCIAL - FLORIAN. _�" c';
,

REVENDA E ASSISnNCIA TÉCNI,CA aUlOriz�,; de '

calc. SHARP e DJSMAC para Ja.....' do Sul ê 'r"ão�,
'

Temos toda linha de máquinas de escrever

OLIVEni, manual e elétricas.
-

Grande quantidade de máquinas USADAS: OLiVEnl
e, REMINGTOM com 06 rnesés de Garantia.

Oficina de máquinas de escritório em geral, e

Relógios de Ponto Rod Bel.
ACESSÖRIOS EM GERAL.

Rua Venâncio da Silvá Porto,331 .;. Jaraguá do $uJ:lSC.

'RELOJOARIA'--' AVENIDA

Presenteie com jóias e as mais finas
sugestões da RELOJOAR.IA-AVENIDA.

•
- • .

_. � f
.

M�rechal e Getúlio Vargas r-

FÚNILARIA - JARAGUA LTDA.

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

condições de atendê-los
eficientemente.

Rua Felipe, Schmidt, _ 179 - Telefone: 72.,0448

TERRAPLENAGEM VARGAS
-

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira'
-

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS.
,TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para suas obras
Rua, Joinville, 1.016 Telefone: 72-1101 _l
A moda certa em roupas' e calçados 'é com öl

CINDERELA, onde estão as melhores opções
para cada estação.

CINDERELA

Vesté bem. A moda certa, na

Gumercindo e na Getúlio Vargas;

DE'SPACHANTE VICTOR
; -

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

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodoro, 557
<junto a firma" Em�,en.d,oêi'fert

Telefones: 72.0060, 72-0327 e 72,.9655

''','

ENVOLVIMENTO PESSOAL - Envolvimento pessoal é uma expressão usada,
hoje em dia, com o objetivo de encorajar as pessoas a participar dos problemas sociais,
econ6micos e políticos que acontecem, à nos sa volta. Muitos tipos de associação foram or

ganizados para que o povö"tivesse maior participação na vida nacional e comunitária. E.
sas associações ajudam a aliviar, o sofrimen to e as dificuldades de multes indivíduos, es·

pecialmente nas camadas menos faror�cidas da sociedade.
Foram efetuadas modificaçõ�es na vida social, econômica e política, graças aos

esforços de homens e mulheres extraordiná rios, geralmente, nas mais d:Jfíceis e por ve

zes perigosas' circunstâncias. A sociedade atu ai é o resultado da contribuição desses gran·
des seres. Há pessoas que não sentem. qualqu er responsabilidade pela espécie de socieda·
de em que vivemos e pelos problemas que ela enfrenta..

,

, Todavia, somos todos responsáveis pelo inundo em que vivemos. Somos todos
interrelacionados e interdependentes. Do pon to de vista do Cósmico, não há separação,
mas unidade. Quando a Humanidade aceitar esta verdade simples, mas profuncla, tere
mos dado o primeiro grande passo para a formação de uma sociedade unificada na bonda·
de, na verdade e no amor. Quando isso for alcançado haverá a harmonia que proporcio
nará paz e felicidade a todos. Para poder alcançar êxito na tarefa de criar a sociedade
ideal temos de estar autenticamente motivados.

Não podemos cruzar os braços e de ixar que os outros "ssumam a responsabili.
dade. Possuímos grandes poderes dentro de nós, e assim que começamos a usá-los, eles
se desenvolvem cada vez mals e os resul'tados do nosso esforço aparecerão.

Meditemos no que Darwin 'Kinsley escreveu: "Possuímos poderes que mal lma

ginamos que poderíamos fazer. Não há limite para o que pedemes realizar exceto as res

trições Gj'ue mentalmente impomos ao que podemos fazer. Não devemos pensar que somos

limitados. Pensemos que podemos realizar tudo". Extraído da Revista "O Rosacruz", publl
cação d& Ordem Rosacruz - Amorc - Cx. Postal 307 - 80000-Curitiba-PR.

��==================================�======�========================;,,----------�----------�------�--------------
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CORREIO DO POVO

Réu condenado a três
anos de reclusão

:The Rosens: hard work, order, thr!tf
(os. RO$E�: LABOR DURO, ORDEM E ECONOMIA)

Tudo planejado num país
orga!'l izado. Evitam comprar
a prestação, porque infle
ciona.
Como aqui, fá o orçamen

to também prevê uma ver
ba para a conservação da
casa e a renovação do mo
biliário da cozinha, da' sala
e dos dormitórios. A ali
mentação, apesar de tudo,
não é lá essas coisas. Lá
também. o custo de vida an
da pela hora da morte, por
isso nem pensam esbanjar,
como aqúi, nos excessos de
carnes e outras trivialidades.
O vestuário é sóbrio, sem e

xagero, aproveitando-se; não
raro, a roupa usada para
uma "melhorada" na apa
rência.
George é poliCiaI da rnals

moclerná organizaçãG do gê
nero nos EE.UU e o seu g�
nho em dólares trocado pe
lo nosso vilipendiado cru

zeiro, se equipara aqui aos

vencimentos de um circuns
pecto desembargador, a par
tir de [enelro do ano que
vem. No Brasil viveria como
um nabado. Mas nos States
não é assim. Ganha-se mul
to, mas paga-se também o

bastante.
A "gasosa amarelada e

mal cheirosa" que coloca-
_/'

mos no nesse carrango cus-,
ta 1 dólar. E aqui?
Aqui andamos de carro

zero Km. todos os anos. Lá
· nosso amigo George possue
2 carros, C'Ljo ano de fabri
cação está entre 1973 e

, 1'978. E carros bem conser
vados.

Entre 'parêntesis está a

tradução do título dentro
DoIs. anos e meses após a gue a denúncia: "Ressalte- de nosso pobre inglês de

sua inauguração, pela vez se que o denunciado era matuto;' de quem .algum dia
primeria o Tribunal do Júri guarda industrial, mas que

. ajudou uma moça nc prepa--

do Fórum "Desembalrgador "aquel'a hora não estava de ro e preenchimento dos pa-
Joio Thomaz Marcondes de serviço, trazendo a arma péis que a levariam a entrar
Mattos" foi utilizado, sexta. irregularmente, escondida, e viver nos Estados Unidos.
feira, dia 25, para julgar O sem autorização da empre- Brasileira de Guaramirim
crime cometido por Dorlval' sa e q"e tirou a afma do ai. em terra Yankee. Isso faz
dos Reis, em 1981. O ato moxarifado de sua empre- 23 anos. Hoje, posslvelrnen-
foi conduzido pelo Dr. Sir- gadora, especiatmente com te americana, segundo as

,gio Luiz Rosa de Bem" Juiz o objetivo de �atar a vfti·. leis daquele país.
,

de Direito .' da .2a. Vara, na ma, A tentativa de homicí· O jornal que estampa a

acusação o Promotor de Jus- d_io deú.se no pátio cfa Weg reportagem da família Ro-
tiça Dr. Pedro Sérgio Steil e II, onde trabalhavam,· no sen veio pelas mãos de D.
na defesa do réu o Dr. Mu. momento em que vítima se Tecla Gumz: Fruet, que este-
rillo Barreto de Azevedo. preparava para reunerar a

.

ve nos States, à passeio e

Segundo a denúncia ofe- jornada de trabalho". em tratamento de saéde,
recida pela prOmotoria, em Ouyido o relato das. par- que Clara pediu fosse en-

15 de julho de 1981, às 13h tes, o corpo de jurados for. tregue ao "seo" Eugênio e à'
45min, o denunciado apro-' mado pelos cidadãos Wal· família Schmõckel, que
ximou.se da" vítima Adolar demar Schulz, José Alberto eles não esquecem.
Atanásio da Costa, com o Klitzke, Luiz Lanzmáster, A. Sãó nossos amigos ameri-
objetivo de tir�r satisfações cfalberto Bortolini, Beatriz canos.

sobre fatos pretéritos e pra- Plazera, Alibert Ewald e É. � um extenso artigo pu-
tendendo matá·lo. Nessas vifásio Vargas, sorteados en- bllcado no The Christian
circunstâncias, após um bre- tre os 21 convocados emitiu Science Monitor, an Inter-
ve di4logo, sacou do revól· seu parecer e ao final o national daily newspaper -
ver que' portava iJegaJmente, juiz promulgou a sentença, midwestern 'edttlon, publi-
escondido na camisa e dis. condenando o acusado a 3 cada em Boston, Massachu-
parou, atingindo a vítima na . allos de reclusão, que serão se�ts, escrito pelo corres-

região do tóra,x direito, sO- cumpridos em regime de pendente em Cincinnati -
mente não o matando por prlsão-albergue, por ser réu Ohio, jornalista Rushworth
fato alheio à SUa vóntacte, primário. M. Kidder. quarto artigo de
ou seja, a pronta interferên. Outros proéessos-crime tra. uma série de cinco sobre fa-
cla de terceiros que se apro- mitam no judiciário, mas a- mífias americanas, contan-
'ximarain correndo, e tam- té. que fôr a júri .ainda de- do a vida de George, o ma-
bém pôrque o denunciado morará algum tempo, se- ,rido, Clara, esposa brasilei-
acreditou que já, havia een-

.

gundo o' Dr. Pedro Sérgio, re da tradicional famrJia We-
sumado o homlérdio a que Steif, Promotor de Justiça dekind, do vizinho munlcí-
se propusera, por ter a vi· da 21. Vara da Comarca de pio e das filhas americanas,
ti'ma caído Inerte. E prosse- Jaraguá do Su'. Sandra, hoje c;om 16 anos

___________IIIIIÍI__________ e Linda com 12.
t notícia à beça, de re

percussão internacional.
Família tipicamente ame

ricana da' classe média,
com sua vida no die-e-dle
na mais avançada nação do

, mundo, enfrentando um tra
balho duro mas em ordem
"para gozar 0_ direito

.

a um

relativo bem-estar, que nem

sempre quer dizer um pre
guiçoso ócio, por que, para
manter esse nível de vida,
obriga ao trabalho diário
do chefe da casa, a esposa
também trabalhando algu
mas horas semanais, parlt
ajudar na economia do lar
e é, até, dos hábitos os fi
lhos 'realizarem o que eles
chamam de "Kid-Power",
nas vizinhanças, que pode
render "uns trocadinhos",
que somam generosos dó
lares, utilizados nas férias
ou viagen$-' . que costul11am
empreender, assim, como

nós temos por hábito dar
esticadas às praias, 'no ve

rão, para bronzear a pele.
Os Rósen querem suas fi

lhas com graquaçäQ supe
rior' e, por 'isso, 'eéonomi

, zam cilgun$ dólates men

sais, para cttende,' -

os futu
ros estudos.

ABERTO NOVO TRECHO DA
"MARINA FRUCTUOSO"

A municipalidade [era
guaense iniCIOU quarta-fei
ra, a abertura de um novo

trecho da rua Marina Fruc
tuoso, após acertar o paga
mento de indenizações,' no
valor de Cr$ 10 milhões
com proprietários de imó
veis 'por onde pa.ssa a cita
da rua, que corre paralela a

Barão do Ric�' Branco, pro
Jetada para término junto
a cabeceira da Ponte Tava
res Sobrinho, na CeI. Procó
pio Gomes. Com a abertura
do. trechó possibilitou a li
gação com a rua Ângelo
Schiochet, que dá acesso ao

-Beira Rio e com a rua Leo
poldo Maiheiro.

.

A informação é do pre
feito Durval Vasel, que des
de a tarde de ontem, aco,m

panhado 'do secretário de
Administração e Finanças,
Ivo' Konell, está ,participan
do, em Joinville, do 4.° ElO
'Contro Estadual dos Prefei
tos do PMDB, cujo tema bá
sico é Tributação Munici
pal. O prefeito jaraguaense,·
durante a assembléia dq
AMVALI, o,ntem pela manhã

em Guaramirim, tornou a

defender a necessidade da
implantação do Plano Di
retor para Jaraguá do Sul e
da construção da segunda
ponte sobre o Rio Itapocu,
a jusante da IIAbdon Batis
ta" .

O alcaide acrescentou
a,inda que no próximo ano

serãô implantadas cJasse�
de pré-escolar na Escora
Cristina Marcatto, no Jara
gua Esquerdo e no Grupo
Albano Kanzler, na Vila
Lenzi, além de uma segun
da turma junto a Escola'
Alberto Bauer, da rua Gua
nabara.

Revelou o prefetiö Vasel
que na terça..,feira partici
pou da reunião promovida
'pel.a Cidasc, com Mderanças
comunitárias, para auscul
tar opiniões. quanto as ne

cessidades de Jaraguá do
. sur na área agrícola, oca

sião em que, após as reu

rliões de grupo surgiram
várias sugßstões que servi
rão de subsídios""para a ela

bora��o da programação de
1984 da Cidasc.

Semin;Srio do
· Movimento Bandeirante

De modo que tudo é
to relativo, como diz o S
veira Júnior, "O menino
bre" com suas memórias �
bre O núcleo Rio Branco do
Guaramirim de Clara W
kind ...
Clera não esquece os

migO$; Verdade que o

português já anda ca

gando, enquanto o seu i
glês vai cada vez melhor,
sem esquecer que ainda cu

tua a língua alemã. U
vantagem sem tamanho
ra uma brasileira-ameri·
na ou amerfcana-braslleln
George já esteve no B

sil, em gozo de 'férias. ViSf
teu Fóz do Iguaçú. Mor
na casa da. sogra, em Gua
rarnmrn, almoçou' com I

famflia Ary Carolino Fruet
e tomou muita "Brazilian
good beer'� na casa do!
Schmökel aqui no n.O 246,
da Rua 6. Adorou a terra e

poderá voltar p'ra ficar,
quandq pendurar as ,chute'
ras ae sua profissão.
Também com um câmb�

na cotaç'ão de 1 por �OO ...
George está certo, priM
�almente, se piorarem as

condições' de vida, . o "w�
fare" que' os habitantes de
lá muito prezam e os "inte
rest rates", a safada taxe de
juros e outros prqbl.emàl
que incham a cabeça dos ao

americanos. '

Chamou-nos a atenção
uma parte da reportagem:
"Comparing the US to her
native Brazil", she notei
that here "people have so

much of things, but theyare
not happy. "In Brazil", shi
says, "there is less wealth
but a stronger sense of COO1'

. rnunlty". American women",
the says, "are the most
unhappy people I've met",
Traduzindo: "Comparan

do os Estados Unidos COIII

sua terra natal - Brasll >.
ela diz que aqui o povo telll

um mundo de coisas, mal
'ele não e feliz. No Brasil,
diz, lá a riqueza é' menor,
mas é mais forte o senSO
da comunidade. As mulhe
"es americanas, diz ela, säo
as mais infelizes que já el!'
contrei" ..

Na enquete feita com a

famrJia Reisen, .ela declaroU
que acha que se. precisa, sa
ber manejar muito bem co�
o dinheiro, para se sobreV�
ver os, tempos dessa atribUO
lada economia.

Boa, muito boa à entre
vistá concedida ao ihe
Christian Science Mon i tori

cu ja leitura adoramos.
Quem sabe a franque�

úsad9 nas respöstas sel,s
para" nós brasileiros mais
uma r�z�ö para se reclamar
menos. . . 1>1

e.v.s: - Dezembro!o.

Realizou-se no dia 26 pas
sado, o 1.° Seminário Cata
rinense do Movimento Ban
deirante, tendo por local a

Prefeitura Municipal de ,Blu-
· menau, no récinto da Câ-

·

maré! de Verea\dores. Com-'
pareceram comitivas de vá
rias cidades do Estado, in
clusive a do Distrito "Ed
son Osni Oeéhsler", de Co- '

rupá, que foi a mais nu

merosa de· todas, ao qual
coube ,conduzir a cerimÔ
nia de el1cerramento.
Como principal conferen

cista do Seminário, esteve
presente a tesoureira da Fe
deração Nacional das Ban
d�irantes do Brasif, Ora: Sa
lete Maria PóJlita Maocalóz,
que veio especialmente do
Rio de Janeiro para presti
giar e dar brilho ao impor.:.
tante acontecimento, muito
bem st,Jcedido, sob todos os

ângu,los.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




