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JARAGUÁ DO SUL , CIDADE SíMBOLO DA 'FAMrLlA' JOURDAN .:

Nasceram
1�529 crian
ças em 83

Foi de 1.529 o número d.
. crianças nascidas e registra.
das em Jaraguá do S'ul, no
ano de 1983, send'o 839 m..

ninos e 690 meninas, con.

tra 1.578 nascidas em 1982
e 1.63i nascidas em 1981.
Os garotos agora nascem

em maior numere, o ,que
não ocorria em anos ant..

riores, conforme dados. es·
tatí!!ticos levantados pelo CP,
junto ao Cartório do Regis.
tro Civil. No ano passado,
também, foram registrados

.

283 óbitos, 181 . masculinos
e 102 femininos, dos quais
16 natl-mertos, contra 297
e 15, respectivamente, ne

período anterior.
,

Diminuiu também os ca�

samentes, em 1983, que so

maram 515 contra 549 em

1982. As separações consen·

suais, de 32 no ane de 1982,
subiram para 47 no ano, pas
sado, mas, em contraparti.
da, o número de divórcios'
caiu de 15 para 10, regis
trados em 1983.

TRÊS CRIANÇAS DIA 1.°

Apenas ,três crianças nas

cerâm no primeiro dia do
ano de 1984 em Jaraguá do
Sul e todas no Hospital' e
Maternidade S. José. Foram
duas meninas e um. rapaz
nascidos naquela data. O
menino é filho de Neiva Vi
dar e as meninas são filhas
ele Antônia Weber e Maria
Luzia F'inner, consoante in

formações da maternidade
do "São José". Não houve
,registro de nascimento no

,Hospi,tal Jar�9.uá, dia 1.°.

OS N.os DO ELEITORADO
35.313. Este é o número

oficia'l de eleitores inscritos
junto a 17a. Zona Eleitoral
(Jaraguá e Corupá), até 30
de dezembro. Deste total'
29.91'3 pertencem a Jaraguá

"-do Sul e" 5.404 a Corupá. Do
, total de Jaraguá, 15.536 são

,

masculinos e 14.377 femini�
nos e de Corupá, 2.928 m"'
culinos .e 2.476 femininos.

Prefeitura criará
.ncva Secretaria

o Prefeito Durval Vasel
anunciou esta semana a

criação de uma nova Sec re
tarla dentro da estrutura

administrativa da Prefeitu
ra Municipal de Jaraguá do
Sul. A Secretaria de Obras,
Viação, Serviços Públicos e

Planejamento, será dividida
em duas, ficando a Secreta
ria de Planejamento e Ser

viços Públicos a cargo do
atual titular, Aristides Pans
tein, e .a Secretaria deObras
e Viação com outro enge
nheiro que, está sendo con

tratado e cujo nome será
conhecido nas próximas se�
manas .

Segundo o Prefeito, a,

criação da nove Secretaria
foi motivada pelo acúmulo
de funções e pelo nümero
de' servidores subordinados
a um único tltular, que es

tava sobremaneira' assober-
-bado de trabalho; Para di-

Fruet vence

de

narnlzar o setor, considera
do de vital importância e

para contemporizar o pro
blema buscando urna maior
sintônia entre as várias á-:
reas, optou-se pela 'divisão
Ei criação de uma nova Se
cretaria, que ficará ao en

cargo de elemento' conhece
dor dá 'situação.

Na área educacional, a

munlclpelldede contratou, Õ
professor Jorge

r Alberto'

Roos, que desempenhará a

função' de Orientador Edu
cacfonal da Rede MUl1icipa{
de Ensino. E na divisão de
"turismo, Francisco Canela
Telxetra solicitou exonerai
ção do cargo, aceito 'pelo
'Chefe do Executivo,' que
preferiu não .cementer os

motivos alegados por Cano
,

Ia, mas adianfou à, intenção
de contratar um substituto,
com conhecimentos no se

tor.

concurso,
• •

vitrines
O concurso de vitrines,

instituído pelo Clube de Di
retores Lojistas e Secreta
ria de Educação, Cultura,
Esporte e Turismo da Pre
feitura Municipal de Jara

guá do Sul, foi. vencido pe
la Lojas Fruet, que recebeu
o .melhor núrrrero sde pon
tos da comissão julgadora.
Em segundo lugar ficou a

Confecções Sueli e em ter-:

ceíro a Lojas Koerich,
Os três primeiros coloca

des receberam troféus e to

dos os vinte e cinco concor

rentes diplomas de partici
pação. O Secretário Balduí
no Raulino está. agradecen
do a adesão das casas co

merciais, ao concurso e g!3-
. rantiu a' sua reedição este

ano, assim como a orna

mentação
.

natalina, que de
verão começar em meados
de novembro.
SALAS DA ,RFfSA
, Foi' assinado, esta sema

na, o contrato para locação,
pela Prefeitura, de três se
las junto a Estação da Rede,

Ferroviária Federal, por um

ano, ao preço de Cr$ 25 mil
mensais. As salas medem,
juntas, 94m2, no pavimento
superior da ferroviária e

servtrao pare a guarda de
documentos históricos que
se encontram em poder da

municipalidade, inclusive -as

fotografias que ficaram em

exposição no centenário,
entre outros objetos anti

gos_ doados.
O Poder Público Munici

pal já manifestou interesse
também em locar o galpão
da Rede e aguarda resposta
da Superintendência dá
RFFSA.
REFORMAS

. ,

A Rede Ferroviária Fede-
r�1 está concluindo a refor-:
'ma e pintura da sua esta
ção de Jaraguá do Sul, pro
vocando um novo aspecto
visual ao prédio, já basten
te 'desgastado pelo tempo.
Espera-se ,que agora o pré
dio dos Correios sofra igual
reforma e também 'amplia
ção ...

Jaraguá
'sistema

.
' '

Integra
Telecard

Objetivando a busca de meios para melhorar sempre
mais o atendimento e de ampliar a gama de serviços ofe
recidos aos usuários de telefones, a Telesc está aderindo
ao novo Serviço de Telecard e implantou-o na vitima se- ,

.rnana do' ano em Jaraguá do .Sul, Pelo Telecard, segundo
a gerente Nair Ehnke, es assinantes da Telésc que deseja
rern o -serviço, mediante assinatura de um contrato no

valor de uma ORTN (Cr$ 7.545,98 em janeiro), poderão
fazer ligações interurbanas em qualquer parte do País,
utilizando o cartão personellzado como pagamento da li

gação debitado na conta telefônica.
.• '_Até quinta-feira cinco contratos já haviem sido ass i

<nados e' as inscrições continuam abertas na agência local.
Por outro lado, D. Nair confirmou para abril o início da
!igaçãó dos-m.il novos terminais telefônicos em Jgraguá.

•
� '<

.Delegacía
'.' ,"

.íntegra O
Regional
'�Reparte"

" A Secretaria de Segurança, Pública .do Estado ativou
dia

'

28, passado, o sistema "Reparte" de comunicação por
telex, com o objetivo de agilizar os comunicados daquela

. pasta aos seus, órgãos subordinados, notadamerite no que
se refere a furtos de veículos e assaltos, contribuindo, as

sim; a implantação do sisrema para o maior aperfeiçoa
mento dos serviços policiais e de segurança no Estado.

O sistema "Reparte" da SSP funciona através do Cen
tro de Comutação de Mensàgens_.,..de Telex da Embratel em
Florianópolis, com o emprego de microondas e inicialmen
te contará com' terminais em suas 18 Deleqacías Regio
nals de Polícia, na Diretoria de Investigações e na Supe
rintendência da' Polícia Civil.

Este sistema, além de l1.laigr agilitação, oferece maior
economia e controle mais preciso das mensagens, permi
tindo, por exemplo, a rápida -comcnicação da ocorrência
de furto de um veículo, de forma quase que imediata, a

toda rede policial do Estado.

ESQUEMA ESPECIAL: RESULTADOS

Foram excelentes os resultados do esquema especial
de segurança. impiantado para as festividades 'de natal e

final-de-êno, pelas polícias civil' e militar em Jaraguá do
Sul. Segundo o Delegado Regional de Polícia, Dr. Adhemar
Grubba, durante C? período, foi baixo o índice de furtos
na cidade e com as blitz realizadas, alguns punguistas fo
ram detidos e encaminhados para a Deleqacia, vindos prin-

.

cipalmente de
'

Joinvllle, pela B.R-280. '

.

"

FUGAS EM GUARAMIRIM

-Na tarde de domingo, dia 1.° de janeiro, cinco deten-
'

tos da Caäeia Pública de Guaramirim empreenderam fuga.
. A tarde, os detentos conseguiram render o guarda, que
tentou conter a fuga, disparando dois tiros e em seguida
travando luta corporal, sofrendo escoriações. Consumada
a fuga, foi acionado o sistema de alarme e imedlatemen-

, te 'j'niciou�se a caçada aos marginais, três dos quais foram
capturados no mesmo dia, em Guaramirim, armados com

um revólver (do guarda) e uma winchester, roubada da
Delegacia. Os ,fugitivos restantes, de certa periculosidade,
até o momento da redação desta nota, não, haviam sido
presos, mas, a polícia tinha pistas e estava ao, encalço.

<
"
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lGente
PE. ALVINO BORTOLINI

- Comemora no próximo
dia IS, o seu jubiieu de pra
ta sacerdotal, o padre sale
siano Alvino Bortolin'i, fil'ho
de Emílio e Anna Franzói
Bortolini, tradicional' famk
lia jaraguaense radicada em

Vila Chartres, Santa Luzia.
Do p"ograma festivo, consta

, às 9h30 missa festiva na Ca
pela São João, de Vila
Chartres, na Estrada Itapo
c:uzinho e às 12 horas, chur
rasco de confraternização,
no Salão da Capela. Padre
Alvino desempenha suas sa

gradas funções em Porto A-
· legre, onde nos acompanha

· semanalmente. A direção e

a redação do /ICorreio 'do'
Povo" foram honradas com

convites paTa a eememera-
,

ção do jubileu de prata sa

cerdotal. Agradecemos e

,marcaremos presençal
JÚLIO CÉSAR MAFFEZ

ZOLLI - Os formandos em

Agronomia, do Centro de
Ciências Agrárias da Uni
versidade Federal de Santa
Catarina, em data de on

'tem, cumpriram as soleni
dades de sua formatura, em'
número de 42, com Missa,
em Ação de Graças ha Ca
pela do Colégio Catarinen
se, às lOh, seguido de Cola
ção de Grau às 20h no Lira
Tênis, Clube e baile às 23h.
Dentre os formandos dese
jamos destacar o jovem
Júlio Cezar Maffezzolli, fi
lho do nosso muito querido
e admirado Júlio MaffezZol
li, digno funcionário da Re
ceita Federal local e esposa
Ignês pela conquista do lau
rel universitário, integrando
os AGRÖNOMOS 83. Pelo,
feliz evento as felicitações
ao Júlio Cezar e os cumpri
mentos ao casal Júlio-Ignês
Maffezzolli. Gostamos dá
mensagem do extraordiné
rio artista que foi Charlie
Chaplim: "Que nos nossos

esforços desafiem as im
possibifidades. Lembrai-vos
de que as grandes proezas
da história foram conquis
tadas do que parecia 'impos
sível".

BEIRA RIO - O clube
presidido por Lourival R.o
thenberg; . que está tendo
uma freqüê'1cia muito boa'
nas piscinas (também pude
ral ), se prepara para reali
zar de Fevereiro a abril, a

I Olimpie Rio, entre é\SSO

dados, em disputa de fute
bol de salão, futebol suíço,
volibol, bocha, tênis, nata�'

ção e canastra. O encerra-
·

mento dar-se-á dia 27 de a-

Informacões
. I ,.

bril, com um baile, a cargo
do Grupo Musical Santa C.
,cília.

BANCOS - Recentemen
te o -Bemerlndus transferiu
se para instalações moder
nas, na Mal. Deodoro. Ago
ra, soube-se que o Banco
Itaú deve lnlciar em breve
a sua sede própria, na CeI.
Procópio Gomes, ao lado
do Supermercado do Sesi,
em dois pavimentos, sendo
que já foi efetuado o levan
tamento do imóvel. A Cai
xa Econômlca Federal tam
bém concluiu a sua nova a

gência, na Gumercindo da
Silva e deve mudar-se até
no mais tardar em feverei
ro. Ficou uma beleza, real
mente!

REVEILLON - A mudan
ça de ano foi bastante co

memorada em Jarllgui d�
Sul, com diversos

.

balles
p�blicos na periferia • no

interior, afém da soltura de
foguetes ,e fogos de artifício.
Várias .c;ohfratetnizaçóes �
muitas festas foram obar
vadas, mas'não .··I\ou'te';n.
nhuma comemoração nas

'ruas.
1984 - Este ano, que pa

ra nós começa com a pre
sente edição, é bissesto.
Uma grande comemoração o

calendário marca, qual se

ja, o cinquentenário de e

mancipação política do mu

nicfpio de Jaraguá do Sul,
que acontecerá em março.
Aliás, os últimos anos bis
sextos foram pródigos em

grandes acontecimentos: em
1976, o centenário de fun
dação da cidade; em 1980,
a realização dos XXI 'Jogos
Abertos de Santa Catarina
e, neste 1984� os

.

50 anos

do Município.
PE. DONATO _' O Padre

Donato. Wiemes, qv.e por
muitos anos foi Vigário em

Jaraguá do Sul, tendo sido
o construtor da magestosa

. Igreja Matriz, está assumin
do cargo junto a Par6qui�
São Judas Tadeu, em São
Paulo. Em seu lugar, como

vigário de Presidente Nereu
( SC ), assumiu o jaraguaen
se Padre Bernardo Claraval

- Emmendörfer.
DOIS TOQUES - A Câma

ra de Vereadores de Itajaf.

entregou dia 28.. 12, o título
de cidadão honorário, .

ao

Coronel Valmor Raimundo
,Machado, ex-comandante -do
1.0 Batalhão da Polícia Mi
litar de Itajaí. O CeI. Val
mor é natural de Jaraguá
do Sul. 000 A Sociedade Es
trella, de Nereu Ramos mar-

cou para o dia 14, baile
com "Os Filhos do Rincão",
em sua sede social. OÓO Tro
cou idade dia 06, a Srta.

Rosângela Margarida Lenzi,
filha de Dúlcio e Tereiinha
Lenzi. Parabéns! 000 De P.
União, o ex-Exator Estadual
de Jaraguá do Sul, Jaldir An
tônio Bunn, enviando ao re-'
dator cartão de boas festas,
comunicando -que este mês
assume a Exatorla de Flo
rianópolis. 000 O Grupo
Som Rural anima esta noi

te, baile público na Socie
dade João Pessoa" em I ta

pocuzinho. 000 Nossa belís-:
. simä orla marítima florida
com milhares de veranistas
jaraguaenses e de cidades
da região. Beleza pura!

CURSOS DE NATAÇAO _.:.

O Baependi está abrindo 3
cursos d� natação, pára au

I�� de 16 de janeiro a 10
. de fevereiro. Para crianças
de 3 e 4 anos, das 16h3() às
17h, de 2a., a sexta; 10 va

g�s, preço de Cr$ S, .miii de
7 a 11 anos, das '17hl0 às
18h, de 2a. a sexta-feira, '20'
vagas, Cr$ S mil e, para a

dulto, das 18hl0 às 19h, de
2a. a quinta, 20 vagas, Cr$
6 mil. Inscrições e paga
mento na Secretaria.

CASAMENTOS - Casam
se hoje, dla 7, na Igreja Ma
triz, às 17h - Antônio Be
sen e Jurac{ Baisanelll, às
16h - Adílio Antunes e Ja
nete Piva e, às 18h':'__' Ar
nildo Carlini e Osmarlna
Rosa. Na Comunidade São
Luiz Gonzaga, às 18h - Cel
so Fachini e Lisete Cecília
Manfrini e na Capela Nossa
Senhora das Graças, 18h -
Waldelírio Henrique Piazera
e' Rosália Inês Korc. Ontem,
na Barra, Wilmar José Hör
ner e Ivanete Margare� Krau
se e na Igreja Evangélica,
centro, Alols Eggert e Lau
rita Fischer.
NOVO MAGISTRADO _

Assumiu segunda-feira· co

mo juiz substituto da 1 a. e
2a. Varas da Comarca de
Jaraguá' do Sul, o'Dr. Ivo
Helmuth Gerlach, vindo do
oeste. O Dr. Sérgio Rosa de
Bem, da 2a. Vara aeha-se
em férias e o Dr. Hamilton
Plínio AI:ves, além das férias
encontra-se em licença prê
mio
,FESTA POMERANA - De

11 a 25 de janeiro, em Po
merode, no Floresta' e na

Praça Jorge Lacerda, a Fes
ta Pomerana, com exposi
ção lndustrlal dEI Pomero

de, concurso de bolos, cucas

Aconteceu ainda em 83
,

F'ELICITAÇOES
Gente que lembrou da gente

Dr. Sebastião B. de Albuquerque e Família, de' Fpolis;
Pe. Pedro José Koehler, Pe. Pedro Adolino Martendal e Pe .

Vilson Groh, dIa Catedral Metropolitana" Fpolis; Rolf Gie
low e Família, de S. José dos Campos; Hilda Henschel Brun
'ner, S. Paulo; Frei Aurélio Stulzer, de Vila Velha-ES; Pris-

,

cilla Monain Silva, de Ctba; Clayton e Clécio Gonçalves,
nesta; Evaldo Bernardo Schmöckel e Família, Curitiba;
Marcy Mara Leutprecht e Filhos; União Continental de Se
guros; Amandus Seil, de Joinville: Rolli Bruch e Família;
/lÍ\enegotti Veículos S.A.; Paulo Roberto Bauer, Fpolis;
Joêo Reiser Je; Osmar Duarte e Família, de Jlle; Vereador
Ademir Izidoro, de Guaramirirn: Helite Marly Filomeno
Leal, Secretária da Justiça; Dep. Nélson Morro e- Família;
Dep. Pedro Colin e Família; Gumz Irmãos S.A.; Dr. André
Jacob e Elvira, de S. Paulo; Gert Walter Meyer, de Jlle;
Vereador Rogério Queiroz, de Fpolis; Dep. Artenir Werner,
Secr. de Cultura, Esporte EI Turismo; Comercial Floriani;
Darcy Schultz, de S. Miguel do Oeste; Paulo Martins e Fa
mília, Fpolis; Dr. Hernani Prazeres e Família, de Fpolis;
Dr. Nerev Ramos Filho e Família, Fpolis; Dep. Otair Be·
cker e Família, de S. Bento do Sul; Srta. Áurea M. Aral
di, Fpolis; Amélia de Oliveira, Fpolis; Rudolf Hirschf, de
S, Paulo; Dr. Stoessel Garcia de Freitas e Família, de lte

peruna-RJ; Marisol Malhas; Alcoa, de S. Paulo; Osny Cubas
D'Aquino e Família; Maria, João, Ângela e Esperidião Amin
Helou Filho, ele Governador do Estado; Alvim Seidel •
Família; de Corupá; José Paschoal Baggio, Presidente da
ADJORI/SC, de Lages; Agência Laçai da Cidasc; Delegacia
Regional de Polícia; S.S.C. Estrella, de Nereu Ramos; Fun·
dação Teatro Guaíra, de Ctba;- Pastor Rudi Bruns e Famí
lia, de Garuva; Dlretorie e Funcionários da Fetaesc,' de
Fpolis; Gert Janssen; Prefeitura Municipal de Pomerode;
Lauro Caldas Lopes, de Caxias do Sul-RS; Oep. Dírceu
Carneiro e Família; Pe. Alvino Bortolini, de P. Alegre; Ir
mãs do Hospital e Materniçlade São José: Vice-Prefeito
Décio Raul Piazera; GPNS-Empresa Jornalística Ltda, de S ..
Paulo.; 19a. UCRE; Vera Cruz Seguradora; Irmã.o Ático Ru
bini, da UCP, de Curitiba; Sindicato dos Estabelecimentos
de Ensino do Estado de SC; Irene e Sybilla Huff, de P. A

legre; Dr. Altevir Antônio Fogaça Jr, e Família; AMVALI
- Associação dos Municípios do Vale do Itapocu; Arce
lino Píccoli e Família; Pe. Rudi José Koch, .do SemináriO
SCJ-Corupá; Tecelagem Gumz Uda.; Seguros Neitzel, d�
Blumenau; Bruno Calói Júnior, da Calói-SP; Grupo de DI'

vulgação da AMORÇ em Jaraguá do, Sul; Equipe Regional
da Acaresc de Jereçué- do Sul; Irmãos Maristas e Comu
nidade Educativa do Colégio São Luís; Câmara de Verea·
dores de Jaraguá do Sul; G. Rodolfo Fischer é Senhora;
Aldo Romeo Pasold e Ademar Piske, Prefeito e Vice de
Schroeder; Pronav/LBA; Secretaria da Justiça de SC; Fu,
tura Comunicações, de Brasília; José P. de Aguiar, Prefei·
to de Guaramirim; Agência Cosmos de Viagens; Lauro e

Clotilde Bustamante, de Fpolis; Dep. Walmor de Luca e

Família; Grupo Weg;' Dep. Roland Harold Dornbusch e Fa

mília; Sen. Lenoir Vargas Ferreira e Família; Metalúrgica
Lombardi Ltda: Agência Gaúcha de Marcas e Patentes Ltda
de P. Alegre; Ministro Murillo Macêdo e Esposa Majuca;
Cláudio Olinger Vieira e Sra; Dürval Vasel, Prefeito de

Jaraguá do Sul; Ora. Zilá Rodrigues Leite, de Itaperuna·
RJ; Malhas Forlin; Sen. Jaison Barreto: Oro Luiz de sousa
e Sra., do RJ; Madia e Associados, de S. Paulo; Volkswa
gen do Brasil S.A.; Adilar Dalsochio; Dep. Francisco �e.As
sis Filho, e Familia; S�IIes Inter-Americana de PubliCida
de, de S. Paulo.

('V�AIG )�ffi[CRUZEIRC)
Pa�sagens aéreas e serviço de cargas e encomendas

Varig/Cruzeiro cara a' região, da Grande Jareçué �o
Sul, é com a Organização Contábil "A Comercial" S/C
Ltda. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 290 - Fone
72-0091 c' anexa a redação deste jornal.

1
frios, fe.stival da pandorga
e artesanato. A promoção;
dá Associação Comercia,l e

Prefeitura Municipal de po

merode,

pudins, geléias e licores,
chopp,

.

música e baile da
.

rainha do tiro ao alvo, a

lém de passeio de carro de
mola, festival de queijos e
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A Emancipação

cO,MUNrCADO
.

.'
.

Jaraquá
. .

Sul

,. �-' . WEG·DOA 100 MIL <ADERNOS A
. . :'

'

,ALUNOS CARENTES'
, A Eletromotores Weg S.A., d�'jaraguá do' Sul, tam

bém aderiu 'ao -charnemento do Governo do Estado, para
. que as empresas cetarinenses :

participem da campanha de

t�equipamento da rede escolar' cetarlnense, tão duramen
te atingi9a .pelas enchentes de julho do ano passado.

.

. Através de .ofíclo assinado pelo seu diretor- de rela·
ções lndustrIais, Eue! ides Emrnendoerfer i a Weg encami
nhou autorização pera a confecção de 100.000 mil cader
nos. que representam a .somá de Cr$ 6 milhões;

,Seguindo o exemplo da Fundição Tupy, de Joinville,
que foi a primeira empresa ã se manifester em favor da

; campanha, também com a doação .de um' cheque de Cr$
6 milhões, a Weg justifica a sua participação como um,
e,

ato em favor de. uma causa nobre, como é a reconstru

'ção do Estado, especi l-amente no. 'setor educacional".
,

O secretário da Educação, Moacir Thornezl, ao rece

: ber ó ofício da'Weg, manifestou-se satisfei to pera recepti-
vidade que a campanha vem alcançando junto às empre

,

sas; o que, ·seguramente, possibllitaré a sua pasta deter
minar a confecção .de expressiva quantidade de cadernos
a serem distribufdos entre os alunos carentes e' nas esco

,

las ati:ngidas pelas enchentes"que arrasaram praticamente
·

to.,.do o estoque de meterial disponível para distribuição
· € reposição. . �

A Eletromotores Weg está usando o espaço destinado
'à veiculação de seus produtos, com recomendações de
bens hábitos de higiene às crianças, como banhó, dentes

: e' mãos e alertas sobre os cuidados. com os olhos, ali
, mentação e .a necessidade de um bom sono.

SENAIjSESI DESENVOLVERÃO PROJETO 'BAIXA RENDA
O 'Departamento Regional do Senal de Santa Catarina,

'vai implantar em todo o Estado; em ação conjunta _com

· o Sesi, o Projeto, Baixa Renda, desenvolvido inicialmente

pelo Senai no Bairro Alto Bonito, em Caçador, com exce

lentes resultados. O objetivo tio projeto é o desenvolvi
mente de comunidades periféricas e será executado me

diante coopereção e integração da comunidade alvo e do
Senaí e" Sesi, entre as quais :se destacam a 'educação e

i trelnamento para o trabalho.
, ,

Pelo processo de desenvolvimento de comunidade pe
riférica o Serrai objetiva dispor de uma unidade de vizi

nhança "equipade- e auto-sustentada em que- todos os que
nela. 'vivam, tenham atendidas as necessidades básicas per
tinentes às três etapas da vida humana: idade do apren-
der (O aos 14 anos); do trabalhar (de 15 a 64 anos) e

do' descançar (65' e mais).
,

O Projeto Baixa Renda deverá ser estendido também
a. Jaragl1á do Sul e.a comunidade alvo, será a de Vila Len

,ziiNova Brasília, ß adjacências, conforme este jornal já
: antecipara no ano passado, a partir de informações pre
,liminares obtidas junto ao, Centro de Treinamento do
·
Senei,

O s órg�os de pubficida�. divulgnam Podemos laborar em erro, mas enten

o Edital do Concurse) Hist.6rico-Lite- demos que, antes do concurso, ou pàralelo'a
rário dos 50 anos da Comarca 'de' ele, deveriam -ter-se manifestado de forma

,

Jaraguá do Sul. Feliz, felicíssima a
� mais explícita a Câmara de Vereadorés, ver-

idéia da Associação dos Advogados, dadeiros representantes do povo e cer.tamen

da Prefeitura Municipal e da Câmara de Ve- te conhecedores da história do município a

readores_, na ássinalação do quinquagésimo que servem e o sr. Prefeito e seu digno Se

�no; da criação do Município de Jaraguá. (retariado, .porq�e, em última instância, o

. O ano de 1984 é rico em datas que pas- ónus deverá recair sobre o Executivo.
'saram à história desta região e_ que, agora, Pensamos da, seguinte forma:

.

sem um

explodem benfasejamente no seio de uma, município jamais poderia instalar-se um er

progressista comunidade que, se até então gão judiciário à nível de Comarca e origina·
Se limitava a contar os ànos de sua funda- riamente estávamos subordinádos à Comarca

ção, importantes sob todos os pontos de vis- de Joinville.

ta, e que chegam ao .limlar do ano 108, o ,

meiõ século de emancipação politica é, quem
sabe; tão ou mais importánte, porque assina
la o começo em que os· jar.aguaenses tiveram
que cuidar de sua própria casa, proven�o-a
de recursos e meios para a sobrevivência. A
história é rica em detalhes, quando comen

ta os movimentos emancipaéionistas, es pró
contras de seus próprios habitantes, já di

vididos democraticamente em seus interesses
de construir e de fa�er, como disse o Cél.
Emílio Carlos Jourdan ao' desembarcar' nu

ma das margens do rio Itapocu: "Ra'pazes� a

qui eu quero fundar Uma grande usina d.
açúcar. Esta. terra se.rá de grahdé futuro -pa
ra o Brasil"·. A disputa pelas terras ubérri
mas do Sertão do Itapocu quase se anexam

às de Barr!l Velha, para formar o novo mu

nicípio de Glória. Paratí, hoje' Araquari, a

queria para sí pela sua posição geográfica,
mas Joinville, pela sua importância que já e

xercia nas áreas governamentais,· levaria a

melhor, aumentando a sua'-área de influên
cia na Província de Sant� Catarina. .

Este semanário se rejubila com o mo

vimen·to, pois vem de encontro ao ,que já
vinha pregando Ciuando o município

-

comple
tavjl os seus 40 e depois os 45 anos de aúto
nomia municipal. Infeli:rme_!1te não se conse

guiu sensibilizar as autot:idades da época pa-
,

ra àssinahir O· que era legítimamente do po-
vó desta terra.

.

Por isso sobressai esse movimento par
tido da própria comunidade de onde os 'ad
vogados são seus legítimos representantes,
em boa hora encampado pelos executivo e

legislativo jaraguaense.
,

Os trabalhos que, certamente, aparece
rão em' grande número, trarãõ öl público o

que se escondeu ou se guardou durante 50 a

nos nas estantes dos escrivães e na memória
de advogados, promotores e juízes.

'

A participa,ção deveria ser efetiva por
toClos quantos tivesSem a vivência da época
até os nossos dias, passando para o papel o
grande manancial de informáções que os

leigos aguardam, para conhecer das pél'olas
�eciosas ,l'étidas por tantos e tantos anos.

E a nossa história !iairá enriquecida.
Uma dúvida, contudo, se_ nOs depara.
Sem querer desmerecer o mérito da

Propositura de assinalâr os 50 anOs de eman

cipação, que vol'tamos L-repetir, é digno de
lOUvores, parece aos olhos de quem redige

! �ta nota, que faltou (no bom sentido!) uma
"'elhor coordenação do assunto quanto ao

�specto da assinalação da data. Ou das da-
••

•

do

Caberia à Câmara de Vereadores de Ji'
ragu� élo Sul, o legislativo de onde emalYl
toda a von fade do povo, e o Executivo, o e

xecutor dessa vontade, atentar para a impor
tância do evente e dar-lhe o devid.o desta
que,�sem prejub:o do paralelelismo do een

curso, porque /na verdade o 'município veio
primeiro- e, depois, por via de conseqüência,
o judiciário.

Observemos a formação" administrativa
, e judiCiária de Jaraguá do Sul; A Lei n.O 7,
de 22 de agosto de 1895, criou O distrito.
Por efeito do décreto estadual n.O 565, de 26
de março de 1934, criou-se o município de
Jaraguá, com território desmembrado de Je
inviUe, verificando-se a sua instalação a

8 de abril. () decreto n.O 569, de 4 de abril,
criava a Comarca de Jaraguá, cuja instalação
se deu a 10 de maio do mesmo ano.

n'mbém sobre o Legislativo e o Exe
cutivo as 'notícias são precárias, e merecedo
ras de divulgação para �onhecimento de seus

quase 65 mil ha�itantes, porque dirigidos
por pessoa!> a'qui permanentemente : -radlea
das� com ramificações na grande, famíHa ja-
raguaense-. . .

,
-Ó, Mora 'es livros de Frei Aurélio Stulzer

e d'o Mestre Emílio da Silva, a notícia histó·
rica se limita a esparsas jnformações na· im
prensa.

Somos levados a crer até, que. a abor
dagem da necessidade da assinalação da
criação do município, deve ter levado em

conta as sequelas da última campanha eleito:
ral que dei�u sulcos profundos -nessas áreas '

que custam ainda. algum tempo a cicatrizar.
. Mas a história é a história e não tem

partido político.'
.

Pela importância do evento; deveriam
ser sup�radas as diferenç-as política1õ, mesmo
se sabendo que o grupo anterior ,ocupou por
quase 4 lustros o comando e isso poderia
criar constrangimento. Mas é preciso 'que os

homens públicos, de'uma vez por tOdas, 5'
_convençam que os interesses coletivos estão
adma dos homens e dos partidos.

. Salvo melhor juízo, dever-se..ia dar maior
envergadura ao movimento revendo alguns
aspedos,-para uma comemoração dos dois
evimto; numa data mais conveniénte a todos.

Ainda é tempo das partes' interessadas
sentarem-se'à mêsa comum e transformar os

eventos, como em inúmeras outras cidades,
n""lna autêntica festa popular.

.

Esta a nossa modes,a sugestão.

.
�i.

AKGIOLOGIA ClíNICA E
CIRURGIA VASCULAR

DR: CELSO ORLANDO STORRER DA S�LVA

DoenSas da circulação, varizes, artereeeselerese
.

trombose, emboliâ, eresipela, frebite, etc.
.

Rua Guilherme Weege,' n.O 34 - 1." :andar
F,onß,12-1.,366 - Jaraguá do Sul - SC.

, A CUniéá de :Olhos Dr... Antô!1io Eduardo Menna, es

tá'desde-'o dia 1'9 de dezembro de 1983, segunda-feira,, -

pre�tando atendimento a sua distinta ,�l'ientela nOs se·

guintes horários:
As 2as., 3aS(, sas., e,6as. feiras - das 13h30 às 19h30'
Exames para Cartei'ra de Habilitação (Detran)
As'2as:,Aás. e ·6ös. feiras - das 7h30 às 8h30 .

.

ConsultÓrio na Av. Getúlio Varga�,_49 - 1.� andar
Fone: 72-1150A DIREÇ�O

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES

Aniversaria hoje: 08

Thafsa Mara, filha de Val
dir (Rogéria) Bertoldi.

Aniversariam domingo
Sr. Ademar Bartel
Sra. Maria Salete Rozza.

f" Dia 10 de janeiro

Ir
I '

i

Sr. Mário Nicolini, Simo
ne Carla, filha de Ingo e A
dela ide Lange; Cristian, fi
lho de João e Lilian Noé,
em Santos; Amauri César
Dumker.

Dia 11 de janeiro
Sr. Paulo Ruysan, Sra.

Olga .Schmitt de Aguiar Bor
ges, em Fpolis.; Landoald
José- Tepassé.

Dia 12 de janeiro

Sr. Arcádio Friedebald
Fischer, Sr. Flávio O. Rubi-

·

ni, Sra. Mirian Wachholz
Kuchenbecker, Sr. Harry
Hornburg, Sra. Cesarina A·

. reldi, Sr. Ivo Baehr (Tatu),
Marino Pereira.

'

· ,oi� 13 de j�neiro
I

Sr. Waldemire Karsten,
Daniela Seick, em Serra Pe

la�a/ES; Srta. Edir Maas.

Dia 14 de janeiro
Sra.' Dorofhi Edla Nieoll

ni, em Ctba.; Sra. Onélia
Müller Ersching, Sra. Adeli
na Mann Pietruzza, Sr. Ber

toldo, _ Baumann, em Jlle.;.
· Sr. Egon Hoffmann, em Rio
da Luz.

FAl-ECJMENTOS

Dia 121dezembro
.

Celso Ireneu Russ], 23 a ..

Dia 20/dezembro
Ursula Grahl, -52 anos

Dia 21/dezem'bro
Rosa da Silva, 71 anos.

Diª.23/dezembro
Catarina Scheit
ted, 83 anos

Wilbers-

Dia 24/dezembro
Ricardo Raasch, 59· anos

Dia 26/dezembro
Paulo Klitzke, .90 anos

,

Dia 02/janeiro
i Adolfo Steinert, 78 anos.

JARAGUÁ DO SUL
PRECISA DE

UMA SEGUNDA .

, PONTE ..

NASCIMENTOS

Dia 28 dezembro: Fabio
Zimermann, filho de Osmar
(Adelir) Zimerrnann; 'Di.
11 dezembro: Cledson, f; de
Edson (Maria) Alencar. Dia
12 dez: Jackson, f. de Adal
berto (Isolda) Nànseri; Di.
13 dez: César Roberto, f. de
Roberto (Sofia) Schumann.
Dia 14 de%.� Itamar Giova
ne, f. de Vilmar (Cacllda)
Jesus; Jackson Cristiano, f.
de Wilson \ (Helena) Silva.
Dia 15 dez.: Vivien Fernan-

.

da, f. de Aldo (Anelia) Fran
ke. Dia 16 dez.: Suelen, fi
lha de Alcido (Maria) Nltz
ke, Dia 18 dez ..: Rony Mi
chel, filho de Afonso (Rose.
rnery) Schroeder; Giseie, fl
lha de Adilson (Guiomar)
Silva; Fernando, filho de Sil
vio (Salete) Silva Chaves;
Jeferson Luís, f. de Rolfi (I
vone) Todt; Joana, f; de Jo
ão (Marina) Pellens. Ola 19
dez.: Pollyana Talita, f. d�
Elemer (Adelores) Kröeger;
Robson, f. de Ivo (Ana) Je
gelsky; André, f. de Marcos
(�eusmari) Benetta; Talita
Elisa, f. de Newton (Dulce)
.Salomann; Adriana, filha de
Ivo (Liemar ) Formigari;
Jorge Augusto, f. de Vanil
do [Catarina Bachmann;
.Deníel Alexandre, f. de Nil-
ton (Ligia) Voltollne: Oto
niel, f. de Antonio (Maria)

, Pereira Rosa; Eduardo Ber
toldi, -f. de Afonso (Dlone )
Cunha. Dia 20 dez.: Eder
Willian, f. de Arno (Cecilia)
Witthoff Jackeline, f. de
Flávio (Marilda�) Mohr; E�
derson, f. -de Artur (Wal
traut) Pribe; Jackeline, f. de
Ataíde (Solange) Almeida
Camacho. Dia 21 dez.: Gil
son Correa, f. de' Àdemir
(Arlete) Correa; Fernando
José, f. de Álvaro (Ana)
Demarchi; César, f .. de Ru
bens (Maria) Vasel; Tarei
slo Jr., f. de Tarcisio (Cleo
níce ) Witkoski; Paulo Afon
so, f. de Américo (Treudl)
Nicoletto.
Dia 22 dez.t Joice, filha de
Osmar (Marli) Costa. Dia
23 dez.: Paulo Roberto, f.
de Paulo (Maria)' Schmitz..
Dia 26 dez.: Ana

'

Lúcia� f.
de Edevarde (Maria) Gui-'
marães. Dia 21 dez.: Osval
do Rafael, f. de Alcides
(Dariene) Steindt; Jeimes
Diego, f. de Alceu (Sinita)
Rodrigues; Charles Augusto
filho d� Eduardo (Ediléa)
Leandro. Dia 28 dez.: Letí
cia, f. de/Amarildo (Rel')i'l- '

da) Santos; Geyza Gilmara,
f. de Gilmar (Eleníce) Sch-

, wartz. Dia 29dez. Fabiano, f.
de Simplício (Enir)' Küster
Qliveira. Dia 30 dez.: Ilton,
f. cje Ireneu (Ilca) Souza;
Marços, f. de Egon (Eveli
na) Piske. Dia 3Ldez.: Ivan

Proclamas de Dasamento
Áurea Müller Grubba, Oficial do . Re�istro Clvil dO

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

habilitarem para casar, os seguintes:

Edital 13.527 de 21.12.1983
HILÁRIO DERETTI e DIVA
IN�S CHIODINI.

Ele, brasileiro, solteiro,
balconista, nascido em Mas
saranduba, 'neste Estado,
-domlclliado e residente na

Rua João Januário-, Airoso,
nesta cidade, filho de Alfre
do Deretti' e-ele Francisca
Spezia Deretti. Ela, brasl
leire, solteira, industriária,
nascida em Massaranduba,'
neste Estado; domiciliada e

residente na Rua João Ja
nuárlo Airoso, nesta cídade,
filha de Luiz Chlodlnl e de
Altrudé Chiodini.

Edital 13.528 de 21.12:1983
D�SIO MURARA e MARLE
NE XAVIER.

Ele, brasileiro, .soltelro,
comerciário, nascido em R.
do Sul, neste Estado, dorni
ciliado e residente na Rua
João Jenuérío Airoso, nesta

cidade, filho de Camilo Mu�
rara e de Olga Murara. Ela,
brasileira, solteira, indus
triária, nascida em Jaraguá
do Sul, neste Estado, domi
ciliada e residente na Rua

Araquari, nesta cidade,' fi
lha de Vítor Xavier e de
Alvina Gorges Xavier.

Edital 13.529 de 23.12.1983
JAIME AMARO E ILDA INES
AUGUSTO.,

.

Ele, b-rasileiro, solteiro;
cperário; 'nescldo em Bene
dito Novo, neste Estado, do
miciliado e residente em Vi
la Lenzi, neste distrito, fi
lho deRodolfo Amaro e de
Sofia Amaro. Ela', brasilei
ra, solteira, do ler, nascida
em Jaraguá do Sul,' neste
Estado, domlcllieda e resi
dente em Vila' Lenzl, neste

distrito, filha· de João Ber
nardo Augusto e de Maria
ela Silva Augustó.

Edital 13'.530 de 28.12.1983
ALCIDES KONELL e NELCI
TA RODRIGUES.

Ele, ,brasileiro, solteiro,
nascido em Jaraguá do Sul,

Eder,
-

f; ele Ivo (Maria)
Martins. Dia .01 jan.: Fabia-
no, f. de Getulio (Neiva) Vi
daI. Dia 92 jan.: . Thiago
Marcelo, f. de Romildo (Jo
siane) Woiski; Fernanda, f.
de Valmor (Paulina) Sche
rer. Dia 03 jan.: Rosemeri,
f. de Antonio (Marlide)
Bar!:>;'

.

neste Estado, de profissão
operério, domiciliado ,e re

sidente ne Rua .João Januá
rio Airoso, nesta cidade, fi
lho de Alvino Konell e de
Alida Harnernenn Konell ..
Ela, bresileira, solteira" cos

tureira, nascida, em Corupé,
neste Estado, domiciliada: 'e .

residente na Rua João Ja
nuérlo Airoso, em .Jaraçué
Esquerdo, neste distrito, fi
lha de Horeeie Rodrigues e
de Milda Rodrlques •.

I
. .' �

Edital 13.531 de 28.12.1983
ISIBERTO EGERT e'MARIA
VALDETE WILVE.RT.

.

Ele, brasllelro, operérlo..
natural deste Estado, domi
ciliado e residente-nesta ci
dade, filho de Augus�o 'E�
gert e de Albertina Müller
Egert. Ela, brasileira; do
lar, natural deste

. Estedo,"
domiciliada e residente em

Antônio Carlos - Santa Ma
ria, neste Estado, filha de
Vv'alçlemiro Wiv,ßrt e de Her
mlnia Schappe Wilvert.

Edital 13.53.2 de 30.12.19Bl
ADAIR COSME. BUSARELLO·
e IVAN�LIA RAULINO.,

Ele, brasileiro, solteiro, -

operário, natural de Rio'
dos Cedros, neste' Estado,
domiciliado e residente em

Estrada Nova, neste distrito
filho de Jordão Busarello e

de Terezinha Busarello, Elà,'
-bresileire, spltelra, do lar,
nascida em Jaraguá do S'ul,

; domiciliada e residente e'';'
Estrada Nova, neste distri
to, filha de Ivo Raulino e

de B�bina Sabei Raulino.
Edital 13,.533 de 02.01.1984
FERNANDO LEHMKUHL
CARNElRO e MARIA IN�S
TRENTJ",I.
Ele,«. br.asileiro, s�lteiro,

bancário, natural de. Estrei,
to-Flo.rianópolis, neste Es.ta
do, domiciliado e .res.idente
em Estreito - Florjanópolis;
neste Estado, filho de Jorge
Krautz Carneiro e de Maria
de Lourdes Lehmkuhl ,Car,
neiro. Ela, brasileira, soltei- ..

ra" bancária, natural de Ja- ,

raguá do Sul, n�ste .Êstado,�

Página 4

domiciliada e residente em'
Três Rios do Norte" neste
distrito, filha de Geronimo
Trentini e de Tecla Tomelln
Trentini. 'r

'

.

Editál 13.534 de 02.01.1984
ADELIR HANEMANN e EVA.'
NILDE RODRIGUES

Ele, brasileiro, solteiro
.

-

'.
I

serralheiro, natural de Jera-
.

guá do _Sul, neste Estado,
dom.iciliado e residente na,
Rua Bertha Weege, nesta ci
dade, 'filho de Herberto Ha-

. ,�emann ,e, de Vali Utpedél..
_ Hanernenn. Ela, brasileira,,"
solteira, do ler, natural dei
Indaial, neste Estado, domi.'
ciliada e residente na Rua
Bertha Weege, nesta cidade

- filha- de Argenor 'Rodrigues
e de Coletra Rodrigues.

Edrta I � 3.535 de 03.01.1984
CARLOS ALBERTO PLEBANI
e MARLI PRAWOTZKI

Ele, brasileiro, solteiro;
-

operário, nascido em Jara
guá do Sul, neste Estado,'
domiciliado e residente na

Rua" Frederico Curt Vàsel,
nesta cidade, filho de Mar-

, cos Plebani e de Terezinha
Dirce Nair Stinghen Plebani.
Ela, bresilelra, solteira, ope
rária, natural de Massaran
duba, neste Estado, domlci
liada e residente na Rua 25 .

.

de Julho; nesta cidade, fi.
lha de José Prawutzki e ele
Joanna Prawutzki.

Edital '13.536 de 04.01 :1984
LUIZ ANTONIO GRUBBA.
RITA DE CASSIA GUANDA·

LINI. Ele, brasileiro, soltei
ro, administrador de em;

p'r._esa;, natural de Jaraguá,
doSul, neste Estado, dom i- .

ciliado e residente na Rua

Epltácio Pessoa, nesta cida
de, fiího- de Wa-Idemar Grub
e de Edelmire Moritz Grub
ba. Ela, brasileira, ,solteira,
fiaioterapeuta, natural cIé

Cambé.. Paraná, domic)Jia�.

da e residente na Rua Epi-:
tácio Pessoa, nesta cidade,.
filha de Osvél GIJandaUni Q;

de Dirce Paganini Guandali:
·ni. I:

. E para que' chegue ao c,,:
nhecimento de todos, man'

dei. passar o presente edi;

tal, que será publicado p�
Ia imprensa e em cartório,
onde será afixado durante
15 dias.

r,
Afonso

-

Piazera. 'Neto
"

.

- Engenheiro Civil -

PROJETOS E CQNSTRUÇOES EM GERAL

Av. Getúlio Vargas, 158

1.°,Andar - Fone: -12-0186
89250-Jaraguá do

_

Sul
Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Acidentes trágicos marcaram o' ano de 1983
Jaraguá do Sul foi 'ma,r-,

"
cada, no ano passado,'. por,
acontecime_ntos trágicos 'que
comoveu e abalou a opi
nião pública, ceifando em

acidentes de trânsito precio
sas vidas humanas. Não bas
tasse a anátema das en

chentes em Santa Catarina,
as trombas d'água e os ven

davais, que nos atingiram
direta e indiretamente,

.

no

mês de setembro, um dia a-

'pós o feriado de 7,de setem

bro, a' cidade era, sacudida
'com a notícia de um ·aci
dente rodoviário na BR-11Ó,
em São Paulo, que tirou a

vida de Edison Jorge Zanon,
Arielore BIosfeld Zanon,
Cristiane Zanon e Mário Jo
sé Lico, filhos de tradicio
nais famílias jaraguaenses.

E no apagar de 1983, dia
30 de dezembro, sexta-feira

Engicht, 32 anos, sua espo
sa Marli, 30 anos; os filhós
Alexandre 3 .anos, Angelo 9
anos e Edson, 12 anos, mais
os sobrinhos 1ngrid Grego
lewltsch e Agnaldo Gregole
wirsch, de 13 arios, todos
residentes na rua Joaquim
Francisco de Paulo. O'sepul
tamentó deu-se no

'

sábado,
no Cemitério de Chico de
Paulo, a meio de grande a
companhamento e desola
ção dos familiares, parentes
e amigos.

passada, um novo acidente
vitimou sete pessoas de uma

I mesma família. O acidente
ocorreu aproximadamente
às 15h15min. Fernando En
gicht dirigia o Passat, ple
ç_as JU-1120 (Jaraguá' do
Sul), com destino a Curiti
ba, .onde com 'a família re

veria parentes e passaria o

final do ano. Na altura do
quilômetro nove da BR-l0l,
cerca de cem .metros após
o posto de fiscalização fa
zendária, em Garuve.r tentoú
urna ultrapassagem forçsda-]
e colidiu frontalmente com O fato foi registrado pelo
o ,Scania Vabis, placas CR- Vigário da Paróqlfia São Se-
6155 (Curitiba), conduzido' bastião, Pe. João Heide
por José Ivan Matkowski. Ó

mann, em sua prédica no
veículo foi arrastado aprcr' último dia do ano, efirman-,

xirnedernente cinquênta me- do ter sido o maior enterro
tros e todos os sete ocupan- coletivo da sua 'vida de sa-
te morrerem no local. cerdote e nos nove anos em

Os mortos são Fernendo
, que 'trabalha eh;' Jaraguá.

SINDICATO DAS I-NDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL

ELEIÇOES SINDICAIS - A V I S O

Será realizada, eleição no dla Ö4 de maio de 1984, na sede da entidade, para compo
sição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delega,dos Representantes, devendo o

. registro de
chapas ser apresentado � .Secreterla, no horário de 08:00 às -17:00 horas, no período
de 20 (vinte) dias a contar/da publicação deste Aviso. Edital de Convocação da elei
ção encontre-se afixado na sede desta entidade. - Jaraguá do Sul., 05 jan- de 1984.

PORVAL MARCATrO - Presidente

Estamos admitindo profissionais
'. '

,

competentes para as seguintes areas
CORTE

Para chefiar o Setor.

Experiência mínima de cinco anos em lndústrle de confecção.

ENGENHARIA DE PRODUTO

Experiência mínima de cinco anos em indústria de confecção.
.

Formação de nível superior.

MODELAGEM
,

Experiência mínima de cinco anos em malha de algodão.
lnstrúção mín.ima - segundo grau.

DESENHO n:XTIL

Experiência mínima de cinco anos.

Instrução superior ou sequndo grau,

ÃREA ADMINISTRATIVA
Estagiários para diversas áreas administrativas.

'

Formação superior ou cursando admlnistraçâo ou economia.

lnteressados, deverão comparecer, com currículo e documentos, à partir do

dia 03.01.84, na MARISOL S.A. Indústria do-Vestuário em Jaraguá do Sul-�C.

COLlJNA ROTÂRIA
Á�UA SIMBOLIZA VIDA =- Agua potável constitui

menos de 1 por cento de todo o suprimento de água do
mundo, sendo o restante formado de 97% de água sal

.

gada e 1,8% de água congelada nas reqlões polares ..
Metade da populecão do mundo Flffio tem acesso

à água potével, E de se espetar para o ano 2000 a cres

cente necessidade de équa potável, em conseqüência .de
aumento da população mundial deverá criar sérios
problemas pera nossas já escasses reservas hídricas,
especialmente se essa demanda for acompanhada da
destruição de preciosos mananciajs devido à poluição.

Aproximadamente 80% de todas as doenças do
mundo, em desenvolvimento estão relacionadas com im
purezas' no suprimento de água e saneamento' Inade
quado.

Enferrnldades relacionadas, a água contaminada
causam' a perda de 25 milhões de vidas anualmente.

_

O Conselho Diretor de Rotary International acre
dita que rotarianos desempenham um papel impor
tante no combate às ameaças ao nosso meio ambiente.
Se não começarmos, Imedieternente, a proteqer da po
luição os nossos rios, lagos e mares, a fauna, a flora
e' a vida humana neste claneta éontinuarão a sofrer
danos irremediáveis. ,

.

/.

Por isso, c Conselho Diretor adotou um proqrarna
de "três anos com o intuito de ajudar a aliviar a "cri
se de áqua potável". Clubes e distritos foram incenti
vados a: n) criar um certo senso de responsabilidade
entre õs sócios quanto à preservação de nossas reser
vas hídriées; (2) implementar projetos relacionados
com suprimento de água potável e saneamento;' (3)
buscar o apoio da comunidade para resolução desses
problemas atrevésde proietos de esclarecimento públi-
co.

.

Esta colunã se dlsoõe a divulgar conceitos para a
liviar a "crise de água potável", porque entende que
AGUA simboliza VIDA.

TOPÓGRAFO
In90 João Benkendo�f

.

MEDiÇÕES DE TERRENOS EM GERAL

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

Contactos: Fone 72-0593 F

E'letro Diesal' Jarag�á ltda!
POSTO DE SERViÇO BOSCH

Agora em Jaraguá do Sul serviços em

bombas injetoras e bicos injetor�s.
, '

Rua Joinville, nC 2.799 - Telefone: 72-1354
defront.e a Weg II - Jaraguá do Sul _:. SC .

Instaladora Elétrica
C ON T I Ltda.
Rua Guilherme "eeoe, m - floe: 12·8811

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.......----------------�---.....,t :. DECRETÁDA A AUTO.FAL�NCIA DA JARlTA' ,

"

CARTAZ DO CINEMA. � Está i� .G�t��, até.,.quI���ril, di� 12!pr6{ ,

� � ';:�SNo 3:° à�-oicOr.1secúJivo'de vigência,da políti:ea' ra�essiva '

no Clne Jj'lragua, "SUPJ:tRMAN""'U". �:'� �àr;:ti.r;'4�;i�o,l �. "GAR- implanteda pelo "governo' para conter a inflação' e 'gerar
GANTA PROFUNDA"; 'o clás��o dS>':C!i:ioí:i}�'}��J�?,;1�� " é superávit na balança comercial, o País colheu seus frutos

mals amargos. Além de urna taxa de desemprego beirando
os 12%; o PIB-Produto, Interno Bruto - ter encolhido

. 3;9% e da' inflação .recorde de 21-1%; a despeito da reces-
.

'são; 1983 será lembrado como o ano das grandes qeebras
dé empresas. Em números, sequrido especialistas, -no que
diz respeito a falências e 'c:oncordatas, 'não superou o trá�
gico 1965; mas será memorável pelo porte das empresas a-

tinçidas. [_

,
,

Transportando o problema pera o âmbito local, obser
vou-se muitas alterações na vida econômica de ,Jan,guá do
Sul, com o deserhp'rego rendendo o terceiro parque in- ,

. dustrlel- do Estado (há quero calcule existir nc -rnunlcíplo
entre 2· e 2,Smil pes�oas sem empregos),' além do pedido
de conccrdata por perte da Têxtil Cyrus e Confecções Tor
res, ligadas ao ramo do vestuário e, também, da concor
date da Prosdócirno .e Lojas May,' que mantêm filiais em

Jaraguá do Sul.
.

.

No final do ane passado, também, o <;7rupo Ceval ad
quiriu o controle acionário do Frigoríf.ico' Rio da .Luz S.A.
-"" FRIL e o Grupo Weg incluiu uma nova empresa, com
a compra da Michigan Tintas', de Guarernirim, que trens-

formou-se em Weg Químfca. .',

.

,

Mas o qúé .mais repercutiu foi 0_ pedido de auto-fa
.lência.da )nd�tria -Têxtil Jarita, decretada dia 22' de de-.
zembro pelo JIJiz de Direito da 2a_. Vara, da 'Comé:lrca de
jé:lrªg�á do Sul, Dr. Sérgio Luiz Rosa da Bem. A, situação
clã empresa estava a'flitivlil 'há vérIos 'meses' e a empresa
solicitou a sua euto-falência, sustentando o pedido declina
do como causas de seu estado de insolvência, a serísst
ma crise financeira que assola o País, a qual gera uma

I "esPirai recessiva em que a lnfleçêo, a falta' de poder a

'qt1isitivo do consumidor, a elevação dos custos i_ndustriais
e especialmente o elevadí?simo custo financeiro do' dinhei"
ro necessário aö ca�pit-al de giro; leva as empresas à insol-

-

vência gradativ�, Alega a empresa que, foi colhida por tal

proçessO'e a çonseqüência foi <l,disparada do cu�to finan
ceiro, acompânhaçla do aumento desenfreado da dívida,
fruto das maxi-Qe:$valoriz�ç�s do, C[u-?:eiro, él. p.�rd.a_ do

, . pod�,. CI«;, reposJi;ã'Q\do.s estoques, ó'dliício cl_os atráso$ f10
'� .' çUn1pdtlle,nto das obrigaçõ�s�' a retenção ',pelos estabeleci

, �1heilt:os bancárois das dupfícatas.-.çolocadas" em' cobrança'
:- "

-ou cauçäo,; aC talt.á dê novos empréstimos; o c�rco cios cre-

"dores � 'cl imPossibilidadE(dé,cori'tinúarovend�ndo,
.

\ .

Y, SegUndo:.o edital de autö-falêi1cia ;publicado pela im
,

"). 'pr.ensa; o pat'rimônio imqbilfário e industrial é estimado
. em cins;o bilhões de cruzeiros e o' passivo s.itua-se em três

bilhões, :.séisceQtos e' noventa, e _sete mithões. O parque
indUstrial da, tÍ"i3'di,cional' empresa;,� il)stalada há várias dé
cadas está comptetamente paràHzado, sem', níatérra' prima
e çom .os funciqnários ;e empregados (cerca de mil) de,sa
Hvadcrs/com saMrios e obriqações lraba�hist-as em atraso
desde . .setembro" :

,. ,
.

.. , .' .� ,

't 'S: ,0 :refl�xb d<a' política deWl'}iá.na' �ue átill!1liu dir�ta
mente a empresa, causando o desempreÇJo e temor. O ne

�rQ .1.9133, ,se foL� tardiamente e as perspectivas para ,1984,
em!;?ôra àS pálidas reações em determinatlas empresas que
começam a àdmitir 'em pequeno ,número ,( enquanto outras
demitem), não são nada animadoras, quando mais iá se
vislumbra entre os alquimistõs do Paláçio do'Planalto, em
B,rasília, ur:na nOVa maxi-desvalorização do cruzeiro.

�,:

RelógiQIl, . cristais, violões e artigos finos' para
presentes, em todas as

'ocasiões é ç__om o

LANZNASTER
Q SEU_ RELOJOEIRO

C;u� tudo lhe faz para servir,bem.
.

Fica na Marechal Déodoro, 3�4

VIAÇAO CANARI�HO
TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO; EXCU,RSOES

A "Canarinho" preocupa-se com a' sua loco'moção,c'
colocando à disposição modernfssi'mos ,ônibus; com

pessoal especializado" possibilitando uma viagem.

I tranql!Ua, rápida e segura.

�1 ," ���gr��,r�;.m�;;g::r�:�_:_:_.a_�_in;o.h_o_, �__
,

No ano de 1983, de acordo COir) re-

,Iatório distribuído pela 19a. Delegacia
Régiónal de Policia, foram emplacados
e reg.istrados em Jaraguá do Sul, .. ' .

10.139 veículos, sendo ,5.084 automó- .

veis particulares, 18 de alu.guel, 1.915
camionetas' e, utilitários, 918 cami-'
nhões, 30' ônibus; 54 traillers e reboo.
ques e 2.120 motocicletas

.

e motone-

10.139 \(ErCULOS LIC;ENCIADOS
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Educação concluí calendário d�'84
o eno letivo de 1984 co- de 18 a 28 é.em dezembro' i4, renovação da matricula

meça dia 20 de fevereiro, de 3 a 11, haverá" a reno- de 2'.0 grau; e, de 17" a 2T,
encerrando o prtmelro se- vação da matrícula do pré- matrfculas noves de .pré-es-
mestre no dia 14 de julho. escolar e 1 •

.0 ,grau; de 12 a 'colar/ Lo e 2.'" "gra�s.
As férias escolares do meio
do .ano serão de apenas 9'
dias, com as aulas do se

gundo semestre começando
no die 23 de julho .e se en

cerrando no dia 14' de de
zembro. Estas normas cons- 'MENEGOTTI VEíCULOS S.A. '

tam do calendário ' 'escolar IMOBlllARIA MENEGOTTI lTDA.

pera o ano letivo de .84, FAZENDA MENEGOTTI lTDA.,
distribuído esta semana pe-'
Ia Secretaria da. �ducação.

.

O . ano terá 200 dias leti-
vos, de acordo com o calen
dário, enquanto o organo
grama de atividades prevê

, para o período de 1.° a 30

de março a realização de e-,

xames clínico-biométricos
dos alunes nas unidades es

colares e no mesrno perío
do a eleição e posse 'dá di
retoria das associações de

pais e professores.
As férias de julho serão

lAPAS esclarece-sobre datas

de. contr,ibuições

_

.

OS'APROVADOl)OS •
. SUPlETIVOSe.",...�

,

'. A Secretaria ela Educação divulgou
na última semana de dezembro os re

sultados dos exames supletivos de 1.°
e 2." graus, realizado no início do mês, .

nas sedes das UCREs. De acordo com

o boletim da Comissão Central de Exa
mes Supletivos, estavam inserttos pera
os exames 3.735 candidatos para o 1.°
grau e 10.272 para o 2.° grau. Compa
receram e prestaram provas, 2.995 no

1.° e 7.700 no 2.° grau, com um índice
de abstenção de 25,03% no LO e 19,81

, porcento no 2.° grau.
.

,

Obtiveram aprovação, 1.696 candida
tos no 2.° grau e 954 no 'Lo grau. Nos

'.e_xames supletivos de �1brau.:.fndi
ce meis elevado de aproYação Te'orreu
na prova de Educação M,prllJ e Cívíca,
com 62,20%, enquanto �mãl!: baixo
índice de aproveção registrado no 1:°

grau, toi na prova de Geografia, com·

apenas 14,18%. No 2.° grau, o maior
· índice de aprovação ocorreu em Espe- ,

. nhol, com 64, 19'%� enquanto o mais
·

-baixo .fíccu .com a prova de Geografia,
com apenas 10,�9%. ·Geogra_fia,· foi,

, � pois, fiOS dois gra-us, a matéria que re

provou mals candidatos.
OS APROVADOS

.

·

Os aprovados da 19a. LJCR_E do 2.°

grav, que .ecolheu candidatos do Vale
do Itapocu, são os seguintes: língua
Portuguesa � Nilto Drechsel, Osni

O Insttiuto Nacjonal de
Erbs e Paulo Roberto Wunderlich; Geo·

Adminiwação Financeira da
grafia' _:_ _Aotai� Ronchi, Osni Erbs,

_ Previdência 'e Assistência
Teodoro Ruda e Waldir� Histó· Social _ lapas informa qúe,ria - Aptair Ronchi, 1é�0. �!"toldi", a contribuição âescontada
'Aürea Murara Danna, E..,.:édlrWaleski, de empregado' {exceto do.
Hélio Már'io Wolf, Irene Demarchi, Leo- mésticas>), trabalhadores a-
nel Dalpiaz,'Mário Minoro Issago, 'os- ' .

vulsos e trabalhadores tem-
n1' Erbs, . Sandro Lessmano, Tarcísio

porários e a contribu�'ÇãoKoch, Waldir Freitag, Waldir Wagen-
para custeio das prestaçõesknecht e Zigmar Raeder. Org. Soe. Po·
por acidentes de trabalhó

,Iit. do Brasil .� Ãotair' Ronchi, Arno 'deverão ser recolhidas até
-Bertoldi, Geraldo Karsten, OSAi Erbs e

o décimo dia. útil de cadaWaid!r F-reitag,' 'Eduéa ..ão M.oral e Cív.i-
.

b7 mês, relativo a dezem ro
ca - Aotair Ronchi, Edson Antônio

de 1983' (vencimento em
Correa, Leonel Dalpiàz, Nilto Drechsel, 4)
Qsni Erbs, Walmor José Piccoli, Wal-

13 de janeiro de 198 "

.

Esta medida foi fixada
. dir. Freitag e Zigmar Raeder; Matemáti.

pelá Decreto",Lei 2087, cio:,ca - Lourival Marcos Cardoso e Osn;-
Erbs; 'Ciências''Físicas e Biofógicas -:-

,último dia 22, assinado pe-
lo Presidente Figueiredo e

Afonso Nicoluzzi; Arno Bertoldi, Bru-
publicado' no Dfário Oficial

no Ziéhlsdorff, Júlio César_Henrique, dia 26. O lapas esclareceOsni
.

Erbs, Quiliano P�� Waldir inalterado
Freitag e Waitralld Müller; Inglês � que perdmanece,h" t cl
O

.

'b .'

� " h I o prazo e reco Imen o as
snl Er s e 21gmar Ra;. er; pan o

,
" /'b'

�

..

. Ed A tA
.

C ..311 E
.'

M ,demais cQntn Ulçoes, em-
- son n onlo Orn" Ir. a-, ,.

d" d d'Ies'ki, Maria Teresinha Martins, Nilto presanals e as ,arr:ca a �s
D h " T

,"

K h por contil de tercelros_
rec se e arcls,o oe. .

D.do' a nota o' e acor o cm' -

ficial do lapas, as empresas
e' contribuintes em geral,
>,em débito com a Previdên
Cia Social, para se valerem.
dos be'nefícios do Decreto
Lei' 2087 deverão \recolher
até o dia 29 de fevereiro as .------------,------------

contribuiçÕes vencidas, até
30 de novembro, (relativo a

outubro) sem _correção. mo
netária, com 'suspensão 'de,

tas, , :juros ,e muH,a e sem neces-

,No me�mo período� expedi- 'sidad� qe visto ou qualquer
das. 4�228 carteiras de"bãb�lit�ã�, das. 'outra exigência. .

quais 1.102 nova§. e 3\:)8 r.'ldadas 'Comprovado o recolhi-'
e 2.909 carteiras de idEmtidade, sendo ,nento do débito e das con-

_2A36 novas ,e 473 segvndas vias. O tribuições v�ncidas após no-

"relatório da DRP mostra O movimento vembro será fórmalizado o
. de outros setQres, qoe divplgaremos pedido de parcelamentá da

. nêl próxima ediçã9. correção monetária.

AGRADECEM seflsibilizàdos aos 'parentes; vizinhos,
amigos" colaboradores, ao Pastor e Coral da Igreja' E·,
vangélica, e' a todos que de uma. f.orma 01,1 outra cem

partill�aram e al'ivia,ram � noua
. dor pela perda' irr.'

parável de nOS$O
FUNDADOR',
Diretor Presidente AUREA MÜLLER GRUB,IBA, Tabeliã Designada de No-
Sócio tas' e Ofidal .de Protestos de Títulos

.
da Comarca de- Je-

'Espóso ragúá do Sul, Estado de Santa Catarina,-na forma dê!
Sogro e pai lei, etc ... '

Avô ebisavô.: FilZ saber a todos quantos este edital virem que
SR. ,E R W I N O M E N 1;, G O T'T I, que sou· se a�ha

..
,m neste, Cartório p,a.ra protestos os' tftu'los cont.ra:be iniciar e dar continuidade a nossa empresa, que nos

.

d'
. AL.CEU SKARSKI, nesta. ALBINO JOSELRoOEN, RuáencoràJava e que eixou_com sua presensa terrél'la a

Jo� E;pitácio,Ribeiro, l65, ne$t�. ANTONIO ALVES MO.
sua marca, que dirigia com harmonia, e personalidade, REIRA, Av. Mal. sln, nest•.. ADOLFO HINTZ, Rl,la Walter
'que sua vida foi tantbém dedicação a sua família e a Marquardt, s/n, nesta. AIDE FELIPE, Rua Reinoldo Ra""

,

seus amigos, que acreditou num futuro, deixand� uma 298, apto. 01, nesta: ARMIN BRANDENBURG, �ua Join-

m.,ensagem de esperança, de otimismo e. amoor, pani dar., viii., hest.,. ALDINO' &RAUN, Rua Bertha Weege, 1147,
nesta. ARG COM aNO TRANSP lTDA., RUa IrineIl Vilel'a,

mos continuidade a sua obra.
.

'Veiga,,' 250 G",aramirim. ANIBAL SOUlUE GRACIOU,
...--_...---.......... ...; .. Rua '.Joil)viÍre, 837, nesta. ANTONIO f.. KRAlSCH, ,Rua

>. Friedrich W. SonnenhoM, 1582, nesta. CARLOS ALBER·
---.-.-�,.......--------------.------ ,TO SCHUUE, RUa Preso Ephácio Pessoa, 1,11, apto. �6,

nesta. COM E REPRES' UNIÃO lTDA. Rua Reipoldo Rau,
550, nesJa. CLAUDIR EVANGELISTA, Rua Sergipe, 606,
nesta .. -CARTONAGEM JARAGUÁ lTOA., Rua' Walter
Marquardt, 1425, ne�ta. EUGENIO MUlL,EQ; Estrada RiQ.< da Luz, Sln, nesta. ElMO_BUBLITZ, Estrada Ilha da
f;igueÍr'!I" s./n, nes.ta. FIBRAS bA� LTDA., Rua Robe.rto,
Seidel; ,sin, Corupá. FRE;DEMAR' PACHE'R; Rua 261 Ida
Bona� Itócha,�j8, nesta. HILBERTO GEISLER, Estrada
Garibaldi, nesta .. IRINEU WENDORFF, Rua São Paulo;
.184, n�sta. -'MOBILIARIA E ESTALAGEM BM lTDA., Rua
João Picom, 104, n�sta. JOSE RODOLFO ZOZ, Santa
luzia Km 9, nesta. JOÃO DALMO ROCHA, Av. �al. Deo-

. doro,; 920, nesta. KilO MALHAS COM MALHAS LTDA.,
Av" Mal. DeodQro, 302, ne.sta. MALHAS JARITA COMER·
CIAl LTDA., nesta. MARLI CARMELITA MONTIBEllER'
aOEDER, nesta. MANOEL "DIAS FilHO, Av. Mal. Deodo
ro, 353, ;lptO. '08, mista. NADIR BAll, Rua 25 de Ju
lho, 119, nesta. NELSON PEREIRA, Rua Francisco Pau.
li, 123, nesta ono BACHMANN, Rua JQão Pessoa, 421

.� nesta; PEDRO JOÃO PEDBOTTI, rua Preso Epitácio Pes:.,
soa, 258, nesta. SENFF PALOMA E CIA lTDA'., Av. Mal�
Deodoro, 491, nesta. TEXTil. CYRUS SA, nestá. TOMIO
MAIOCHI,· -Rua Pedro Klenn, s/n, Guaramirim. UDO
SCHROEDER, Rio Cel'ro Km' 14, nesta, VALMIR JOSE
S. DA SilVA, Poço Dantas, s/n, nesta. VllMAR ROQUE
STHINGHEN, 'lua JoãC?<Janu;irio Äiroto;]47, nesta.

-, ,t"
METALQRGiCA ERWINO �ENEGOTTI LTOA.

e,

MÃRIA KANZlE.R MEt,lEGOTTI
WAlDEMAR E THEREZITA MENEGOTTI ROCHA

E FAMfllA

SIGOlF E CACllDA MENEGOTTJ SCHUNKE

E FAMíliA

.��,iiiiiI!'.�
COM.' IND. BREITHAUPT INFORMA O

RESÚLTADP' DO 1.° SORTEIO

'REAlizADO DIA 31.12.83
'

l,C pr,êmio n,O 38.638 MOTO YAMAHA RDZ
Lino Hornburg - Guaramirim

1 REfRIG!;RADOR -CONSUL
Ivanir Leite Franzoi - Jguá do Sul

l' M-AQUINA DE COSTURA '

Rica!do Bartsch - Jaragua do ,Sul

1 BICICLETA BMX
Euclides' da Silva - Jguá do, Sul

1 MAQUINA DE LAVAR ROUPA.
José' Araújo - Guaramirim

2,C prêmio n.O 65.l59

3.° prêmio n,O 82.944
,

4.� p'rêmio n.O 12.449

5.° prêmio n.O 17.611

ATENÇAO � Troque suas Notas Fiscais e Trcketj-de cai�
xa por ·cupons, e participe do 2.0 sorteio dia ·28.01.84 .. '

lnstalaçõe� para lanchanete

Móveis semi-novos pa'ra ins(alação-de uma lancho
nete, constantes de um bakão, com 3,10m: dez banque
tas giratórias, uma estufa e um cortador de frios.

-

.....: -

-..

Inter�ssqldós poderão õbter ma.iores hiformações
"esta redação, fone: 72.0091, com Sr. Flávio José.�

!- ....
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Sociedade Hecreativa
Alvorada

Rio êerr� " - Jaraguá do Sul - SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
< ,

,

'

Pelo presente, são convidados os senhores- saclos
desta sociedade, 'pera a ASS�MBLEIA GERAL ORDINA-

.' RIA, a realizar-se' dia rs de janeiro ele 1984, as 8h em

i.' convocação, e as 9,00, horas em segunda convoca

ção, com qualquer número de associados, palra delibe-
ruem sobre a Seguinte "

ORDEM DO DIA> .

1,° - Aprovação das contas refererrtes ao exercício 1983,
2.° - Assuntos" diversos d7 Interesse social.

'-

.

Jaraguá do Sul, janeiro de-1984.
,

GERHARD -SCHUENKE
Presidente

-

'.

',EDITAL

,
'

.

E: como os dites devedores não foram encontrados,
e ou se recusaram á aceitar a devida íntil1'1ação, faz por
intermédro do p'resente edital para que os mesmos com

pareçam neste, Cartório, na ,Rua Artur '. Müller, 78, nó
prazo da, let a fim de liquidar o seu débity ou. então'
där: ra'zão por que não o faz, sob pena de sereni os refe,ri=.
dos trtufos protéstados, na forma da lei, etc,

.

nsl Jaraq0á do Sul, 05 de Janeiro de 1984
,

-

'AUREA MÜLLER GRUBBA ,

I
Tabeltã DeSignada de !':Jotas e Oficial de Protestos

-.

__d_e_T...'_'t_U...,lo_s_d_a.......C_o..,m_a_r_c_a_d_,e.......Ja_r_êl_g_U_á_d�O_S_u...' .. _
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Juí�o de Direito da Corriarca de Jataguá :do Sul
ED1TAL DE

-

C'TAÇAO' ,

O Do�tor Sérgio �uix Rosa de Bem, Juiz de Direito da 2.a. Var. da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, �a fo,ma de Lei, etc...

-

,

FAZ SABER a todos quantos. o presen- 90, local e uma (01) vez na Imprensa O-
te edita� de citação, com o praxo de tri-nta' ticiaf, para acompanharem a Audiência su-'
dias virem ou dele conhecimento tiverem pra, e se o quizerem (sob pena d. revelia) ,

e interessar possa, que por parte de'ADOL- contestarem a ação, cujo praxo "uirá da -

FO ENGEL, brasileiro, solteiro, residente decisão que declarar justificada a posse.
e domicil}ado em Três Rios dó Norte, nes- IV - Cientifique-se por carta AR para os

ta cidade e Comarca, através de seu pro- fins do § 2.°, inciso II, do Artigo 942 do
curador' bastante, ,ªdvogado Dr:-- Irine", CPCt os representantes da Fazenda -Públi-
Zonta, foi requerida a açao de .uSUCA- ca aa União, do Estado e do Município,
,PIA0 N.O 340 para aquisição do seguin,te para que manifestem interesSe na causa.
'imÓvel: Um terreno com a área de ....;,....... V - Intime-se o Dr. Promotor de Justiça.
135.438,OOm2, faxendo norte com 105,00 VI - Intime-se e notifique-se. Em, 21.10.
m confrontando com Celeste' Ro.,el'ato, ao 83. (as) Sérgio Luiz Rosa de Bem - Juix
Sul em três linhas de: 46,OOm, 45,50mm,

-

de Direito da 2a. Vara. E, para que chegue
77,00111 e 50,40m, confrontando com a. es- ao conhecimento de todos os interessados
trada Itapocú Hansen, a Leste cl 1.019,00 ausentes, incertos e desconhecidos, foi ex-

, m, confrontando com Antonio Gadotti e a pedido o pr�nte �ital! que será publica-
Oeste com 1.179,00111. co'nfrontando com doo na forma da lei e afixado' no local de
Willy KrutS%eéh. DESPACHÔ DE FLS. 18 costume, no átrio do Forum, correndo o

verso e 19: I-R. Hoie. II - Designo o praxo de 15 dias, para contestarem, que-
dia aS.02.84, às 14:30 noras, para ter hl- rendo, a 'contillr da sentença queJ'ustificarqar a Audiência de jystificacão prévia. a posse, sob péna de serem ti os como
III - Cite-se Otíllia N. do Santos e seu 'verdadeiros os fatos alegados pelo autor.
marido Cem cujo nome, está transcrito 'o Dado e passa�o nesta ci�ade, d,� Jaraguá
imóvel) bem como, es confrontantes e do Sul, aos v,lnte e um dias do mes de de-
Séus respectivos esposas, se casados forem. xembro do ano de mil novecentos e oiten-

, bem como', por edital, os réus ausentes in- ta e três. Eu;- Adolpho Mahfud, Escrivão, 4)

certos e desconhecidos com o prazo de subscrev,i. ,",
'

trinta (30) dias, o qual deverá ser afixa
de=ne Átrio do Forum e publicado por'
duas (02) vex!!s na Imprensa Oficial, di-

SERGIO LUIZ RO�A DE BEM
Juiz de Direito da 2a. Vara

Entre noMonza4 portas poraqui.
Ellel�perfe r Comércio
." Velculls lida.'

COMPRE'O SEU LOTE NÔ JARDIM SAé) LUIZ, POR APENAS
"

Cr$ 31.200,00 ,POR MIS� ,

,

'

,

JARDIM S,ÄO LUIZ A SU,A OPCAO DE-MORADIA NO
- JARAGUA ESQUERDO.

'

,�
,

EMPREENDIMENTOS IMOBll,IARIOS
MARCATTO ,LTDA�

,

"CUCI-093 - 11." RÉGIAO
Mal. Deodoro, 1.179 -'Fone 7:2-1136

'------------------------------------------------'

Quem tem Honda, 'ag'ora tem' um' Clube
o CLUBE HONDA ,é o novo 'lançamento dá HONDA. Nele você só tem ,vanta

gens: V9cê' é, sempre um diente' preferencial, tem benefícios no concessionário e

pa,rtlcipa de 'todas,' às promOções especiai! organÍzadàs pelo' CLUBE HONOA, como

convênios com hotéis e campings, concursos, etc.' -
.'

a: mais: ganha grátis ia assinatura da "REVISTA DO CLUBE HONDA". "MI
do o que você tem a fazer é vesth' a cami seta do CLUBE HONDA. Faça-nos uma vi
sita para maiores informações.

\

Revendedor ,Autorizado

�a RONDA

,-___,...._---,.....___.....__ �I

Dos Jprnais' do Estado
Janeiro/84

o Presidente Figueiredó assinOU o Decreto-Lei 89.253,
cujo objetivo espeCífico é reduxir as chamadas "mordo
mias" de que goxam os funcionários das empresas esta

tais. O decreto proíbe as estatais de conceder empréstimos
pessoais a seus, funcionários; de financiar veículos; proíbe
a eeneessãe de AUlÓlio-Moradia; de Cartão de Crédito. Es
tabelece também,

�

que os funcionários das estatais não po
derão receber em cada' ano, mais de -13 salários, n�o po
dendo nênhum servidor, empregado ou dirigente de enti
dade receber, no País, remuneração superior à fixad'a a tí
tu'lo ele subsídio e representaçãe para o Presidente da Re

pública. N.R.: E tinha quem ganhasse mais que o chefe da

nação? Ora veja!
---x- ','

,

O Banco Central do Brasil, em prosseguimento à re-

formulação da família de cédulas e moedas brasileiras, tor-
,

na público que'as cédulas de Cr$ 1,00, Cr$ 5,00, Cr$ 10,00
e Cr$ '50,00 atualmente em circulação, 'perderão seu poder
liberatório à' partir, de 01.07.84', na forma da delibêração :

do Conselho, Monetário Nacional expressa pela Resolução
'n.O a75, de 20-12-83. N.R.: Tá na hera de tirar o dinho de-
baixo do colchão. Tem isso ainda?

.

, -x- .

, Quando em 1948 o então -prefeito municipal de Rio
do Sul, Wencesl'au Borini, representava o Gov. Aderbàl
Ramos da Silva, nas sol�nidades de instalação do distrito
de Pouso Redondo, pediu ao' seu secretário' Aymoré Rous

senq de elaborar a f_estiva peça oratória. Na correria pr�
pria dàs vésperas inauguratórias não teve tempo de pas-

.

/ sar o discurso à máquina, entregando-o com _os seus garra
"tuehes ao prefeito 'não acostumado á uma caligrafia des

graça/da. Assim, mesmo, todo empertigado, bonachão; come-
.

çou o palavrório:, "Senhores! representantes das forças de
terra, mar e ar ...

" 'Puxou .de maçudo papel e começou:
" Neste dia f�stivo, quando ... quaodo ... quando ... se ...

se ,se instala .. _P Borini, irritado, não mals resistiu e ex-

plodiu: "� Letra filha da mã� de desgraçada está do Ay
moré. Querem saber de uma coisa: está inavgurado o dis
trito" Vamos para � churrasco e a cerveja e seja o, que
Deus quiser": N.R.: p episódio lembra um burgomestre cá
da tetra, num 25 de julho, quando deveria falar na aber
tura da Exposição' na Parque Agro.pecuário, na inauguraçãO'
da la. Agência do BESC, na inauguração da no'V� estação

,

da TELESC .e no banquete ao Governador. Pediu a um a

migo e$'crev�ssê as peÇáS; que consumiram, o tempo até
'altas horas da madrugada. De manhã cêdo foi-lhe entregue
a leva ele diséurs()s� que nem deu-se o cuidado de ler; en-

fiando-os nO bolso.��,Quando chegou á hora de saudar o Go
, vernador, o encarregado do SESI quebra o protocolo, sau
dando o visitante. O prefeito que já estava com o primei-

,
ro discurso na mão, p ... c;la vida pela indébita 'intromissão, ,

fez o discurso pelo que Ihe_ v.inha na c'àbeça. Assim pro
cedeu nas dem�is solenidades. Ainda hoje se procura sa

ber o porque do monte de b ..• "que disse na ocasiãQ. O ho
mem ainda vive em nosso meio. E seja o quê Deus 'qui-
,ser ...

_ -x- .

A diretora-geral do Departamento de Imprensa Nacio
nal, Dinorá _Moraes Ferreira, informa que há 23 anos a Im
prensa Nacional está sendo, transferida do Rio de Janeiro
pera Brasília e que só no dia 31 de dezembro ela conse

guiu finalmente concluir eSSa tarefa. Acrescenta que o, pos-
_ to de vendas. que aÇJora está, sendo desativado na Praça',
Mauá (funtÍ'Cma num prédiO há 2 allOs vendido para a Po
lícia FedeTal) significará' uma stJbstancial economia para a

�mprensa Na'cional, que mantinha ali 180 servidores, com
altes custos para,'seus cofres. N.R. 23 anos??? Mata 6 ve-

,Iho .. !mataovelho .. !" ,

'
"

,

" -x-
O Oelite ca'tarinense, por pertencer à chamada faixe

vulcânica que atravessá o Continente foi atingido pel'as vi
brações sísmicas ocorridas. A informação é do prof .. Ama
ro Seixas Netto, que lembrou: "0 epicentro do fenômeno
sísmico foi no Chile, por isso/ ii intensidade verificada no
Oeste de Santa Catarina -foi pequena. N.R. A tremedeira que
teria partido da Argentin.., pelas imediações chilenas; dei
ta por terra a teoria de que, no Brasil, jamais existiram
vulcões, mesmo os de extinção, ou por acomodacãó. E não

, tremeu .só ag�ra. Em outros, Estad,os o fenômeno aparece.
Quando publicamos os versos em alemão, do poeta pau-_
lista Rudolf Hirschfeld - "Vulkane in Corupá" - referin

,,,,do-se ao vfzinho município, ex:distrito de, Jaraguá, tradu
xido pelo rotariano dr. José Alberto Barbosa, certa im
prensa, à respeito, fez jocosos 'tomentários. E' agora?
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, Fundado em 10/maio/1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jorh. Prof. ORT-SC
n," 729 e Diretor de Empresa Jornalísfica n.O 20. Mem

bro efetivo do Inst. 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.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.-
'

Assinaturas para Jaraguá do Sul: 'Cr$ 6.500,00
Outras cidades: .........•.......... Cr$ 8.QOO,OO
Número 'atrasado: .. :............... Cr$. 200,00
Número avulso: Cr$ 300,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza & .Cla.

,

Ltda, Tábula Veículos de Comunioação S/C Ltda. e Pro

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

t

ESCANDINAVIA A NOVA OpçÃO
COPENHAGEM COM 30% DE DESCONTO. J

Na tadfa Ponto a Ponto.
=CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGEM OU

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

. --------------------------------------------------------------------------'___

Arno- Olavo Duarte
ELETRICI-STA AUTÔNOMO

10 ANOS. DE EXPERU�NCIA NO RAMO

Eletricista em geral, manutenção industrial, monta

gem de painéis,' cõnsertos de caldeira à' óleo, caldeiras
a 'lenha e serviços de encanador.

Rua Fritz BarteI, 610 - Fone 72-1429 - Jaraguá do Sul

,':'Org,anizações ,Mohr' ltda.
" Procuramos representar indústrias jaraguaenses e

.de 'ôutros municípios para vendas na Grande Porto Ale

'g;";, ou ainda, no interior do Rio Grande do Sul. Temos

esç,rit6,rio, depósito e caminhões para transporte,

r Interessedes contactar pelos Telefones 72-1188 ou

72-1499 --- Jaraguá dó Sul - SC.
",l.

" .- INTERESSAMOS COMPRAR
MAQUINARIO USADO

Gui"hotina pera cortar chapas etá.Zm de largura e
, de'l ä 611'111'1 de grossura. C.'andra para chapas de 2m

de largura e até 6mm de grossura. �oÍ'no Mecânico o�·ci revólver, m"áquina caçamba carregadeIra, retroescavadel
ra --- trator de esteira e caminhão carreta 3 eixos. lnte

i ressados dirigir-se a Organizações Mohr Ltda., rua CeI.

Procópio Gomes, 1.580 - fones 7..2-1188 ou 72-1499,
em Jaraguá do Sul --- SC.

CONFIRA A HISTÓRlA ...
Barão de Itaf)ocu ,

ESTA SÉRIE COMPREENDE OS ANOS
DE 1944, 1954, 1964 e 1974

... HÁ 40 ANOS
--- O "Correio do Povo" contava' o a

no 25 de sua existência e o primeiro nú- '

mero aparecia num sábado, 8' de janeiro
de 1943. 1943? Um pequeno cochilo peló
eventual exeesse dos festejos fez o com

p.ositor esquecer de mudar o três para 0"

quatro. Mas tudo não Pilssava de um erro

de imprensa que passou desapercebido d.
maioria dos leitores. Felizmente', Mas hoj.'
o descobrimos. Tàrdiamente, é lógico. 40
anos depois.

--- No campeonato brasilei�o os carió:
cas sagravam-se campeões. No campo do_
C.R. Vaséo dil G,ama, realizava-se a última
partida do campeonato' nacional entre u,

representações da Liga Metropolitana de
Futebol e Liga Paulista de Futebol. Os pau
listas sempre foram superiores aos seus

adversários, mas estes em dois lances nos

últimos ,15 minutos, conseguiram vazlr

por 2- vezes' a meta de Oberdan, enquan"lo
que Batataes SQmen-te uma vez viu a que
da de seu arco. 55 mil' pessoas- compare
ciam ao Estádio São Januário, a maior as

sistência já presente a um jogo de futebol
.ne Rio.

--- Fundava-se a Secledade- Recreati
va Tiradentes ná localidade. de Garibaldi,
neste mumerpre e a primeira diretoria
com mandato até 1945 era composta de:
Henrique Wolf, Presidente; Fidelis Wolf,
Tesoureiro e, Francisco Wolf, Secretário.
'Junto com a diretoria eram ainda funda-
dores Rudi Franke e Fidelis Maurissens .

... HÁ 30 ANOS
<, J. de Castilho Pinto abria a pri-

melra edição do "Correio do Povo", com
uma saudação ao Ano Novo, "Esperançado
o povo para 1954", assim como os do a

no de 1984, tem fundadas esperanças d.
um ano melhor, que o de 83 ninguém si·
quer está disposto de lémbrar de tanta a-

margura e aflição.
,

- Gumz Irmãos Ltda. procurava té,
nico em lacticínios na fabricação de quei
jos tipo lanche, parmesão, duplo creme,
jnlnas, fundido, etc. --- Além da prova de
habilidade, teria preferência quem sou
besse o idioma alemão, fazendo jús' a bom
ordenado, percentagem' de rendimente e
casa residencial. Q finado Compadre Ar
thur já se cercava de gen.te boa pra agüen
tar á tranqueira da concorrência da épo
ca. A -qualidade ,é que'Já vencia em 1954.

--:- (;) C.A. Baepend] cá da terra joga-
.

va no antigo campo, à rua Georg Czerni..
wicz, centra o C.A. Tupi, de Gaspar, da
primeira divisão da Liga Blumenauens.

r

Guarda-Pós?

dI! F�tebol, empatando-por um tento, mar
cados por Taranto e Ni'nha. Aos 30 minu
tos da primeira fase, por agressão mútua,
foram expulsos de campo Octacíli9 e Ale
mão. A arbitragem, considerada de regu
lar, era de Rolando Dornbusch. Será daí
a razão de suas atuações polítiéas em cam

pos opostos até hoje?
--- Era prefeito Artur Müller, que as

S'�nava o decreto n.O 22, abrindo crédito
especial, em obediência à Lei n.O 21, de
11 de dezembro de 1953, que autorizava,
o pagamento de salário-família ao fiscal

aposentado Guilherme Hlitring, relativo ao

período de 1944 a 1949, da dependente E
rica Reif, no valor de Cr$ 1.320,00, à ra

zão de Cr$ 20,0() (YÍnte cruzeiros) men-

sais. PÔ'
\

--- Max Bauer requeria a anotação
da troca' de veículos entre o requerente e

o sr. Seme Mattar. Tudo na Santa Paz de
Deusi·'

... HÁ 20 ANOS
--- Chegava-se à conclusão q.ue"os

máis graves focos da inflação estavam

nos transportes, estatais, com um mínimo
de eficiência no desempenho do transpor
te marítimo, onde regulamentos só, confe
riam vantagens e privilégios ao pessoal
marítimo incompatíveis com os princípios
da justiça social e estrangul'ando de modo
brutal as nóssas jIItividades econômicas,
com' salários de 300 mil para estivadores
e, 800 mil para conferentes', aumentos de:.
850% de 1957 a 1962. As ferrovias no

corrente ano apresentavam déficit de 160
bilhões e' no ano passado o vermelho da
Rede Ferroviária Brasileira, montava em

66 bilhões de cruzeiros .

.... HÁ 10 ANOS
--- José Ferreira da Silva, diretor da'

Biblioteça "Fritz Müller", de Blumenau,
sofria -",ortal acidente automobil'í,tico
perto de Fóz do Iguaçú, dia 30 de dezem
bro de 1953, que era pai de "Chiboca",
do comércio local. Dias antes enviara 1

fixemplar da tfistória de 'Blumenau, com
a seguinte dedicatória: "Ao amigo SchmÖo

ekel, ilustre diretor do "Correio do Pc>.
vo", êlenodado defensor dos interesses de
Jaraguá do Sul, lembrança amiga do
J. Ferreira da Silva".

'

..:.;_ Frei Venâncio Willeke, ofm., do
Instituto Histórico e Geográfico Brasilei

ro, de Niterói, manifestava-se a propósito
do Primeiro Livro do Jaraguá., de Frei Au
rélio Stulzer, jaraguaense de nascimento
e analisava as 295 páginas que seria -uma

valiosa contribuição histórica para o fu
turo centenário de fundação de Jaraguá
do Sul, em 1976.'

Vá na Loja do Guarda-Pó,
onde você encontra eventais, jalecos, maéacões, camisas, calças brancas e pretas, pa
letós de garçon e mals toda linha de uniformes para indústrias, 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 Jolnville.

\..
-

��---------------------------------------------------------------�------------ ,
,{
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COMERCIAL FLORIANI
REVENDA E ,ASSlsnNCIA fÉ�MICA:!'JvtOrju�i(d"

.

.

cale. SHÀRP e DISMÁC para Ja,r.guá,.d9.::�..:.-�,.'6.- ..
Temos toda linha de rnaqúinas de 'êSc'fevef-c

" ,

OLiVETTI, manual e elétricas. "� ",

,

Grande quantidade de máquinas USADAS: OLlYE;TTI
e REMINGTOM com 0,6 .meses de: ..Gararitia.

Oficina, de)páquin,as de. escrltörlc .em geral, e
" Relógios .de Ponto Rod Bel.

, ACESS6RIOSEM,GERÄL.'.,,�_
Rua Venâncio da Si-Iva Porto, 33,l - Jaraguá do �v1-,Ç;.

I�-',
f" "'; .

RELOJOARIA ,AVENIDA
,. , ,_',

.' >,

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

. "";'� -, '" -

'}

Marechal e Getúlio Vargàs
",' o,' sÓ

1

, .� .. "C.. -;

,

f,

'FUNILARIA JARAGUA' LTDA...

,
' f' .

Calhas' 'para todas as finalidades. ,

, Faça-nos .uma visita, Estamos' em
-, condições de atendê-los
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o VALOR DA ECOLOGIA

� 'A"'�oda certa, em roupas e,c�lçados! é'���"ji '

CINDERELA; onde estão as,melhores opções
.. para cada estação.'
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'. Veste bem. A moda éerta,' na
.'

Gumerci,o,�o e 'na Getúlió V�r$Ja�(_,

DESPACHANTE' VICTOR

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

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodoro, 557
(junto a firma Emmendoerfer)

Telefones: 72.0060, 72-0327 � 72-0655

A limp�i:a e preservação do ambiente não é apenas uma questão 'de aplicarmos noi�
sos c:onh,ecimerítos, mas, na 'verdade, envolve. um problema de educação. S-omos resP,ô"nsá
veis por instilar em nesses filhos a noção de que é necessário 'prêservar ,o nosso. ambiente
-ainda que, para isso tenha que. haver algut:ll esforço e sacrifício.

/

.__ Eles devem !i:\ber que, somos uma parte cio arnbiente tanto quanto. o são todas '5

demais coisas viventes. Que há uma relação mútua entre nós, os animais e a vida vegetal
que cobre ,a superfície da terra i .

,

,
Se nossos filhos se ccnselentizarem de< 'que clevem respeitar a vida ' ao seu redor, o

problema da preservação cloi meio-ambiente estará soluciénade!
,
E eles o farão porque I-

charão natural viver em harmonia com tudo que os cerca. ";; "
.

,

Poderemos ensinar nossps filhos a com preenderem que toda a vida é· uma_. parte de
.SUa própria existência. E eles também aprenderão pelos exemplos que seus, pais derem.

Ensine seus filhos a sentar -na
.. grama e 'd�ixe que. eles sintam o mund9 a. se tornar·

vivo ao seu redor - em ederes, ruidos e vi sões. Eles ãprenderão qve 'há Vida em -tudo O

que os�rodeia, e que ela é maravilhosa, bela e incrivelmente 'varia'da. �

Aprendendo a considerar toda a vida e nés mesmos como um toclo complexo, nós

finalmente sentiremos a presença de Deus. Vivendo em harmonia com o nosso ambien-
'

te, Clescobriremos que a vicia é r1talmeri.te ,al go que podemos cheirar, ouvir, tocar, ver

e degustar, como foi destinada a ser. $(1mos' clela uma parte, e ela é, parte de nós; portln-
.

t4? ela deve ser preservada par� sempre.

Extraído da Revista "O ROSACRUZ", publicação da ORDEM ROSACRUZ - AMORe
Cx, Postal 307 _:_ 80000-Cu�jtíbêt ..PR.

/,
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CRUZ DE MALTA E BLUMENAU DIA 15 - Indubitavel
mente, desde que o Juventcsltcenclou-se da Divisão Espe
cial .da Federação Catarinense de Futebol, a promoção de

grandes acontecimentos .esportivos, reunindo clubes pro
fissionais do Estado, tem no Grêmio Esportivo Cruz de

Malta, de Rio da Luz I, o principal, senão o único a rea

lizar tais amistosos, num grande trabalho da. diretoria, en�

cabeçada pelo empresário Ademar Frederico puwe. Pay-
,

sandu, Carlos Renaux, Rio do Sul entre outros já desfila
,

ram no gramado do Estádio. fi:u'riço Duwe: Agora, dia 15,
de janeiro próximo, o Cruz de Malta vai recepcionar o

Blumenau E.C. que se prepara pera o Campeon,ato Esta
dual de 84, onde investirá certa de,Cr$ 500 mil. Afora es

sa .pertide, outras preliminares acontecerão durante o dia.
E amanhã, dia 8, os cruzmaltinos recebem o Caramuru,
de Pomerode, que virá com suas' equipes veterana, aspi
rante é tltular.

.

ATLETISMO ADULTO EM JARAGUÃ - Dentre as gran
dIJs compe�ições do atl.etismo catarinens., em 1984, está
o VII Campeonáto Estadual de Atletismo Adulto, que será
realizado em jaraguá dQ Sul, no I;:stádio Max Wilhelm, nos

dias l6 e 17 de abril. Antes disso, o a,tletismo jaragu�en
se, com os substanciais reforços. de Celi Raquel Lisboa e

Maria Goretti Souza Gomes, lntervlré, de 06 a 15 de feve
reiro, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, no "Match
Internacional de Atletismo" é no dia 17 de março_, ne III

Campeonato Estadual de Fundo e Meio Fundo, em Timbó.
ACARAf: ELEiÇÃO EM MARÇO - A Sociedade de Des

portos Acaraí, que no dia 3 de março completa, 41' anos
.oe existência, realizará naquele mês a eleição da nova di
retoria. Há possibilidades do atual presidente, Sr. t.evlnus

Krause, continuar no cargo, haja' viste o trabalho inieiado
em edificar o complexo esportivo-social', no Ja'raguá Es

querdo e a continuidade na venda,de títulos patrimoniais,
que faz com que a Acaraí tenha, hoje, cerca de 500 asso

ciados. O título (sócio patrimonial) custa atualmente Cr$
70 mil à vísta ou Çr$ 85 mil à prazo, com entrada de
Cr$ 13 mil mais oito pagamentos de Cr$ 9 mil. o. sócio
usuário paga Cr$ 30 mil o. título à viste, ou, se preferir,

.

Cr$ 45 mil a prestação. São nove pagamentos de Cr$ S'
mil. O complexo esportivo-social da Acaraí já não é mais
urna esperança, ho]e é uma realidade.

SíLVIO VENCE EM RIO NEGRINHO,_;.... Em continuida
de a sua, vitoriosa trajetória ciclística, Sílvio Roberto E

wald, de Jaraguá do �ul, da Equipe Weg, foi o grande ven

cedor da la. Prova Ciclística Rio-negrinhen'se Novo Rumo,
disputada sábado, dia 31, ne último dia do ano, nas prin
cipais ruas da cidade. Sílvio cumpriu o percurso de 32
quilômetros em 55 minutos e pela conquista recebeu Cr$

,

'100 mil das mãos do prefeito' Romeu Ferreira de .Albu
querque. Vanderley Zocatelli, também da Equipe Weg, ou
tra grande esperança do ciclismo local, ficou em 5.° lugar.

ESTRELLA: FLORIANI PODE CONTINUAR --'- k Socie
dede Eport Club' Estrel]a, de Nereu Ramos, num investi
mente 'que chega aproximadamente Cr$ 700 mil, iniciou a
colocação do novo alambrado em seu 'estádio, segundo o

presidente Paulo Ademir Floriani, pera quem; o ano de

1983, foL muito positivo pare a sociedade, marcado por
obras e aquisição de bens móveis para a sede social. A

Estrella, lila primeira semana de fevereiro.. elegerá a sua

nova diretoria e o atual presidente pode continuar no car

go, pois que já' lançou o Seu nome a reeleição. A direto
ria atual tem muitas metas traçadas e a çontinuidade de
Floriani na presidência' por mais um, período oportuniza
ria a conclusão. dos planos já ,estabelecidos.

DEFINIDA E-QUIPE QUE VAI A BOLIVIA - Waldir
\

l.
Giese, ,Sérgio Martins, Antônio Sérgio de Miranda Fortes,

� Carlos Alves de Miranda, Nílson Franz e Ã1varo Leitholêl
no masculind, além de Clarice Kuhn, ,Cornélia ' Holzinger,
Dóris Ronchi, Celi Raqúel 'Lisboa, Maria Goretti Souza Go
mes (duas recentes aquisições) e Raquel do Nascimento,
förmam o sel.ecionado de Ja,raguá do Sul, que no período
� 06 a 15 de fevereiro particip�rá de um "M;ltch Inter-
, ....

nacicmal de Atletismo", 'em

Santa Cruz. de 'La Sierra, na

, Bolívia, no sopé da Cordilheira
dos Andes. Além do Seledona
do de Jaraguá do Sul; repre
sentante do Brasil, participa
rão do "Match Internac.ional",
a Seleção Olímpica da Bolívia,
Seleção de Santa Cruz. de La
Sierra, Seleção d. Cochabam
ba, Seleção d� La Paz e Seleção
do 'Paraguai, país ond. o ati..
tismo jaraguaense podérá com

petir no mês de maio, eenvlda
do que foi. O Chefe da I)elega.
ção jaraguaense poderá, com
petir no mês de maio, convida
do que foi. O Chefe da Delega
ção e Técnico será o Prof. José
Augusto Caglioni e o repre
sentante da Confederação Bra
si'leira de Atletismo e Arbitro
será o Prof. Murillo Barreto d.
Azevedo.

JARAGUÃ DO SUL NA SÄO
'SILVESTRE _::_ Com o apoio
da Jaraguá Fabril e da Kohl
bach, 'Hercílio Herculano An
dré (Torena) e Antônio Sér

gio de'Miranda Fortes, repre
sentaram sábado, dia 31, Ja
raguá do Sul na 59q. Corrida
Internacional de São Silvestre,
emvS, Paulo, ficando entre os

600.° e 740.° melhores coloca
dos. Mais· de 10 mil atletas'
'competiram e o vitorioso foio
mineiro, sargento da políci,a
Militar João da Matta Ataíde,
do Clube Atléti.co Mineiro, trei
nado pelo. técnico catarinense
.Wslderniro Monteiro.. Milhões
de espectadores acompanha-'
ram nas ruas 'da 'Capital Pau-.
liste e pela Rede Globo a maior

prova rústica do mundo e a

vitória do brasileiro trouxe

um pouco mais de esperança
para o 1984, para que não se

ja. tão trágico. e amargo Como

à,foi o ano de 1983, ,que já
foi tarde.

.

.

JEC NA CHAVE DO CORIN
THIANS - O Departamento
de Futebol da CBF elaborou e

'divulgou a composição dos oi
to grupos da Taça de Ouro
de 1984, que tem

.
início pre-

.

vistõ para 29 de janeiro e tér
mino na segunda quinzena de
maio. O JEC, hexaéampeão ea

tarinense entrou <num grupo
forte, e terá que lutar muito

para conseguir uma das três

vagas" a.o_ lado do Corinthians
(melhor equipe do Brasil e pos
suidor do Dr. Sócrates, aponta�
do como o melhor jClgador das
Américas, em 83) que é bi
campeão paulista, do Interna
cional, tri-campeão gaúcho, 0-
perário campeão de Mato Gros
So d� Norte e Anapolina, vice
campeão goiano. Todos jClga
Fão contra todos, em turno e

returno, disputando 3 vagas.
por' grupo. O 4.° colocado en

tra numa repescagem com o

4.° colocado do grupo seguinte,
para tentar sua permanência na

Taça de Ouro. O 5.° colocado
será automaticamente rebaixa
do para a Taça CBF.

Deutsche Ecke
AUF LUTHERS SPUREN

6., - Die Thesen waren strengenommen nur. für fach
kundige TheolClgen bestimmt. Doch ihre Veröttentliehungen
löst. Im Lande ,inen wahren FJächenbrand. wicterstrei�enCler
Memungen aus. Der Au.or wurde der Ketzerei geziehen. Im
(Jktober 1518 soUte er dem KardinaJlegaten CajetaA in
Augsuurg R.de und Antowort stehen und allerlei "Irrtü
mer" widerrufen. Indes halfen auch Drohungen nichts; Ca·
jetan, der laut Luther zum Verhandeln "so geschickt" wie
em tosei zum Haferschlagen" gewesen. sei, wollte den.'Wit
tenberger zuletzt nicht mehr, sehen: "Geh' und komme mir
mcht wieder vor Augen!"
i'\ _

QUI Z

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

FRAGE 6.

Ein Verehrer ,Luthers war auch Dürer, Albrecht Dürer.
Das Bild von ihm bat Luther sehr gelobt. Ein Lied Luthers
'passt a'ff fast jedes Detail dieses Holzschnittes· und liest
SIC;" ast wie ein Bildtext dazu. Kennen Sie's?
a J Jesus Christus, unser Heiland,' der den Tod überwand .. ;
b) Nun freut euch, lieben Christen g'mein ...
c) Eine teste Burg ist unser Gott...
eI) Aus tiefer. Not schrie ich zu dir ...
Antoworten '

"

FRAGE 6

Richtig ist antwort c): Ein feste Burg." Wehr' und
Waffen böser Feind ... grausam Rüstung... es streit'
für uns Teifel ... der Für$t dieser Welr usw., lauter
Stichworte, die zu Dör,rs Bild passen.

--'-x-

LEISTUNG 'IST NICHT DER LETZTE MASS-STAB
Jeder Mensch möchte mit anderen gut auskommen,

mir ihnen harmonieren,. ihnen "recht" sein. Schon Kinder
achten. sehr darauf, dass sie sich das Wohlw.ollen ihrer

. Eltern nicht verscherzen. Untergebene 'richten ih'r Verhalten
weitgehend nach den WünscheR ihres Chefs. Jeder wiU von

seiner Um�bung "akzeptiert" werden.
Wie aíier ist es mit' dem ,Verhältnis zu Gott? Der

Mönch Martin Luther b"mühte sich unendlich, VOr dem ge-
, reoh�en Gott zu bestehen. Er fastete und betete, belehetete
sei,.e Sünden, quälte sic mit geistlichen Übungen so sehr,
dass. er einmal sogar. bewusstlos zusammenbrach und sei
ne Zelle aufbrechen mussten. "Ist je ein Mönch in den
Himmel gekommen durch Möncl1erei, so wonte ich auch
hineingekommen sein", schrieb 'er später.

.

Die "Gerechtigkeit Gottes", die an vielen Stellen cfer
Bibel' beschrieben' ist, schreckte Luther immer aufs neue.

Bis er überm 'Studium des Römerbriefes bl'itzartig erkannte,
dass Gerechtigkeit nich eine unabdingbare Forderung Got
�es bedeut.t, ,sondern ein Geschenk für den gläubigen Chris
ten darstell.t. Gott sagt Ja auch zum Sünder, wenn er

sich ihm gläubig zuwendet und auf Christus seine Hoff
nung setzt .

Dies wurde zur zentralen Erkenntnis der Reformation.
"Da war mir, als w,äre ich ganz von neuem geboren und
durch geöffnete Türen in das Paradies eingetreten. Die
ganze Bibel hatte für mich auf einmal ein anderes Gesic'ht
.erhalten. Je' mehr ich blsher: das Wort "Gerechtigkeit Got
tes" gehasst hatte, um so lieber und süsser. war es mir
jetzt". So beschreibt Luther sein Schlüsselerlebnis.

Niemand kann sich den Himmel durch Leistung und
fromme Werke verdienen. Auch der Frömmste ist auf Got
tes schenkende Gnade angewiesen. Ist dies eine heute
überholte Formel aus vergangener Zeit? Bleibt "Rechtfer-
1igung" .eine unverständliche Vokabel?

Die Sache, um die es hiel7 geht, quält uns immer noch:
Was wird doch alles versucht, um sich im täglichen Le
ben zu rechtfertigen! Die Leistung ist zur ,Religion gewor

< den; nach der Mim5chen beurteilt werderi� Wehe, wer dem
Leistungsmassstab nicht entspricht, weH er niCiht ganz so
fit oder intelligent ist!" .

Da bringt Entlastung; ';ias schon Luther froh machte:
Letzter Massstab ist nicht 'die erbrachte ' Leistung; Einer
sagt Ja und akzeptiert, uns· wie wir sind. Rechtfertigung
�eisst: . Wir brauchen. schon hier auf Erden ein paar' Ver
renkungen und Bücklinge.weniger zu: machen, und können
init aufrechtem Gang unseren Weg gehen. (HW)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Novas pontes- na I!lhlf

da Figueira e

.Jaraguá Esquerda �

Durante o .seu primeiro contacto do ano com a impren
sa local, o Prefeito 'Durval Vasel anunciou uma 'serie de

..cnedidas que a sua ad.ministração executará a. curto prazo.
As atividades foram iniciadas na quarta-feira, quando du
rante reunião com o Secretariado traçaram-s-e as metas

nas diversas áreas, enumerando as de caráter prlorltérlo.
Em breves dias, .será removido o relógio defronte a

"estação rodoviária" para a Praça França Vosgerau (ao!
lado da estação ferroviália), e a pracinha exlstente- será
extinta para dar lugar ao estacionamento dos ênlbus in

termunlclpals, que ressentem-Se de um lecal adequado
,"'para tal.

.
.

E na..medida em que sejam obtidas pedras - disse
Vasel - iniciar-se-á o calçamento a paralelepípedos pri-

.

meiramente da ru� CeI. Bernardo Grubba e postenormen
te da Rua Preso Epitácio Pessoa, àté q, vi.aduto. A munici
palidade está, também, com intenções de adquirir uma·

pedreira em Grota Funda, pera exploré-le e desta form�,
corri equlpe própria ou co'htratada; cortar' as pedras parà�
o calçamento de ruas; diminuindo o custo. ,

O Prefeito mostrou-se decepcionado com o asfalto já.
implantado, que vem registrando problemas em razão' do.
excesso de chuvas e da consistência do terreno em Jara-.
guá doSul, que provoca rachaduras entre outras altera-
ções em seu estado iniciaL"

'

.;:
'

.":: '.

PONTES: PIlIORIDADES ,e>

Para provocar no visual da cidade um novo aspecto,
de embelezamento, em breves dias iniciar-se-á a constru-.

ção de canteiros onde floje localizam-se os gelO's baianos,
0\:1 sejam, imediações do Bradesco, ,Praça 'Pàut Harrls, rua.
Barão do Rio Branco e CeI. procó;:t1b :<;7bmes' de Q1jveira,
este ao lado da redação do "Correio dçj Povo"; Esses can

teiros terão iluminação e os gelos baianos nas proxillJrda
,des do Besc, ··na Marechal, serão subsflt�ídos

.

pOr "tarta-
rugas". ' ,'...:; ,

Mas entre as atividades prioritárias do ;prirri'eiro se

mestre, do governo munidpal, segundo o seu titular, está
a construção de duas pontes em concreto armado, no 'Ja-

J�' raguá Esquerdo, próxirno a Canoç.arias Argi e l'Ia Ilha da
Figueira, perto do Estádio do Figueiqmse, esta em estado
precarlssimo. As pont�s obedecerão

,.'

os padrões, téçnicos
para que possam ser utilizadas, no futuro, quando da pa·
vimentação dessas rodovias.

.

No setor de obras, ainda, a municipalidade vai COfl

eluir a colocação de tubulação na rua JoinvHre e na' rua

_João Planinscheck, além dO' que serão enterraqos tubos
de metro na rua Maraj6, na I rha da Figueira, rmediações'
do Colégio Holandü Gonçalves, que reSolverá um proble
mão sedssimo existente, principalmente quando ócorrem

�xurradas, dando vazão no Rio Ja�aguá.
.

, MAiS PRÉ-ESCOLARES
, O Chef� do 'Executivo Muntcipal cpnfirmou- a aquisi

�.Ção de uma motonive�adora Huber Warco (patrolãq) �25,'
_

de 20 tonéladas, ao preço de Cr$ 40 milhões, PÇlrcelados,
,

.semi-nov.a, ano 82, em perfeito estado. Já execl:.ltando tra-
balhos, está agradando em cheIo. .'

,.. Outra informação de Du,,:,val Vasel dá cpnta ,que a Es-
cola Cristina Marcatto e o Grupo Atbano Kanzler, estão
re�bendo adaptações, para, a partir do início do ano le
tivo, 'possibilitar a implantação de novas salas, de pré

escolv:,�.es�,:,;,· ..e,ntou, o Prefeito que existem pla!1ds de
_ (;onstl"9Jf:".. , . ,98.4, duâs novas escolas' em Jaraguá do

S�I, ttrr&":,.�e 1,9 pé)ra 21 as 'unidade$ . escolares mu-
� nJclpaP.;� , '

"" _

.

Essas escolas, .assim como o ex-mercado municipill on
de funcionam a Sécretaria de �Educaçâo, Cultura,· Esport�
.e Turismo, i .isão Municipal de Esportes, Posto Cu I tur-aJ
dó Mobt�; �

av e Secretaria Executi-Ja da AMVALI, se-
�
': �4if4t.Bpin�$��,ao 'h;�qgo deste semestre.' ..'

.

� " 'ilo� '"

I .. J . ,01{(.' ..
�f - ,

� ��ôt...������ oú ente .querido um presente que lembre b
,'" 'àn��lrod)ê .umélf::�IS1l:tatura �Q "CORREIO DO �OVp".

<'." .,Apenas'·CrS 6.500,W. LI8'" para 72.0091.
o," .�_.'�' '<;'. .:. ,

I •

,

Falta' Um' Homem Nesta Terra
Como todo Q ser nasceu, .ceptivo, O Colégio S. Lurs tudo' era um amigo, um

. cresceu, fez-se .hemem, a- , tin"'. matri,culado alunos na 'conselheiro. Cremos que a

braçqu um� proflssio, ca- Escola Técoica. Os futuros recente recessão' que tam

sou, . ..teve frlhis, n'etos e bls- técnicos. em contabilidade" bém atingiu as empresas ja
netos. .

tinham que conhecer os di- raguaenses� deve ter Influí
,

.

Há' ,.,: 35 anos s-abemo-Io versos ambientes de seu fu. do no espírl,to de "$80" Er�
._morador d� antiga Estrada. turo. trabalho. Procuracfo wino, que sentia o HU ee

NQva, a hoje Presidente E� pelo seu amigo, contador e ração sangrar a todo o me
plfácio Pessoa: Ele, Erwino, eventual professor, para ce- mento em que eram neces
a esposa dona Maria, as fi· der suas instalaçaes com� sárias as dispensas de pes.
lhas Therezita e Cacild.. .medele, não só cedeú' como soai.
Recém-vindo à Jaraguá do autorizou para qu,? I.entras� Ao acaso lembramos sua

$ul, em Julho de 48, por sem onde entra 'a matéria devoção ao esporte. SchUn-
, obra 'e gr�ça do fhlado Ar- prima, para sair pela porta ke, HU genro, era entio re-

tu� Gum,!, como neo-econo· da dir�toria, permi�i.pdo per- "omado futebolista e na re

_ mista. botamos' uma banca guntas tantas e algum_. até ·novação que proc�ia, fun.
· contábil e de economi,a, [un- imperfinentes dos 'estudan. dou a Sociedade Desporfiva
to com Artur Müller e, um tes, conh,cendo a fundo· o e Recreativa "Água Verde",
dia, ainda· fresquinho na cl· organism'o, geridcr por ele e de grande e:vidência, onde,
dade, "see" Erwino Mene- peloS genros Rocha: e. Schijn- construiu uma original - sé-
'gotto, assim o conhecemos ke. Honrado com a visita de social, muito freqüenta-

- peJo sobrenome, tom um fez ainda correr uma rodada da. Q",em 'sabe já estivesse
"0" ao invés de "i·", quarto de refrigerlnte� e salgadi� dando os contornos da futu.
pediu que cu;dássemos de nhol! aos alunos, HAt prel-

.

rá AssoCiação Recreativa Me
'seus I'ivros comerCiaiS, as· bir a circulação de cilgumas n�gotti, bem próximo daH,
.sim dizia na sua Hnguagem, doses de wlVsky para os .na SC.301., onde ainda há
que teriam que Ser feitos mais -exigentes. Os escola. poucos dias cantava alegr.

: na sua ferraria, ,onde • fi- res, hoje compenetrados fun- mente, no Hio de sua .gran
lha Therezita já ajudava o cicjt\'irios de ca.tegorizadas de famma Menegotti.
·plfi, extraindC? nota..�jscais administrações do terceiro Gostava de política, em

e fazia os''''erviços relativps parque industrial' diversifi- bora não se envoívesH CO
'a flrma em 'francó deHn- eade de Santa Catarina, por mo can'didato. Mas ajudou a
volvimento. anos' a fio, festejaram a li. muitos e tivemos

.

a hOhra I

:Ao laClo da firma D. Ma- beraJid�de ·deste grande e .de receber genero,.s . vota.
ria, sua esposa': cuidava dosf prante�do emptesári'o. ções para deputé\do, verea-

deveres da casa. Era o qo- C dor e vice-prefeito. Acreditil-'omo os negócios fossem
meço de', uma,,:longa cami- va na sinceridade dos ho.be.m, despertou também a
nhada.

-

,cobiça de !Im representante mens, na retidão e no carã-
, Não encontrava nada q.,. comercial, que o fez assinar ter, na capacidade .. e no' a-

,

não pudesse fazer. Era um papéis que o poderiam com-
mor ao trabalho de seus

faz-tudo. É verdade que as prometer. Homem simples candidatos. E nunca se de

alfanjes da marca "P.rata" mas sabido é inteli.nte, cepcionou. Felizmente"

que' os da época chamavam mandou chamar às ""ressas
Um reiteirado enfarte éo-

.... Iheu-o aos 73 anos de ida-de "zenzo", corruptela da O· contador;.'Para aconHlhar- de. O gigante ruivo nãe» re-

palavra alemã - SepH '-, se do que praticara .de 'boa '. sistiu à traiçoeira moléstia.
su�vam �m qualidaçle as fé. Assim se -fez, "amarran- Tombou· a 27 de dezembr�

,

demais marcas em toda a do" o malvado nas suas si- 'de 1983. Mas tombou como
" herói de um.. I",ta que du-

.. r8$llão. r;, O.s pedidos aumen- nistras intenções. Mesmo ati· 'rou a vida)nt.ira.
tavam, obrigando o vigoro- sim, tempo$ d,pois, o des-, P�r isso ele faz falta nes.

·

so Erwino a Pflrmanecer leai agente;, de má fé, mon- 'ta terra, entre os vivos. No

m.ais tempo' no. trabalho e t d' convívio de seus familiaresava um esquema e co-
e amigo�, porque inimigos

· v��rar o pesaçlo martelo so- brança de crédito, defendi- nãQ Os tiiha.·
'

,

bre a bigorna, ohd, o aço do' com tödo empenho pelo Ele era"um amigo. Ele era

incandescente mal saído d,a Compadre MuriUo, vencido, ,fiel correlegionário. Ele era
, forja viraria com sua arte afinal, até no Supremo Tri- um conselheiro. Er,J' um sá:.

d bio.
numa alfanje, na ferra' ura ' bunal, e- livrando-o do' paga- Devíamos estar presente

'

·
ou outras Reças que só Um ' rnento cfe elevada soma de aos seus funerais. A distãn.

·

experimentado ferreiro sa- dinheiro, capaz de levá-lo à cia que nos prende na Capi-
"ia dar � deselada forma.

.

falência.' tal e os compromissos cada I

� vez mais absorventes, nOs
Era er mestr_. na arte. Um Mais tarde montou outra 'impediram, pelo inesperado,

artesão, na mais perfeita a- empresa,_ diversificando as o último APEUS ciue deixa·
d d d mos para'hoie.

'

(epção da palavra. ativi a es. Hoje eve 'pos· Queríamos o' veterano A-
Com o casamento das fi- suir um grupo empresariar: migo cQ.!1lo a' !1m pai. I

lhas, o empreendimento Ainda ·eJn agosto de 83 Foi éXemplo. Foi a digni-
prosperou e passou a ocupar recebia a sociedade local dade; O entusiasmo perso-

O espa"o no 'O".ro lado da para assimilar as suas bo. nificado dos que enfr4;nta-
� � vam os desafios. As quasi

rua, depois cM oCQpar área$ das de ouro,. Erwino passou derrotas ele as transform�-
próximas da -propriedade por todos· os est�gios da' vi- va em qrendes conquistas.

•

'ti" da. Nunca, porém, descon- Em retumbantes vlt6rcias.
prurn va., .

d Erwino Menegotti foi um'
A firma individual passa-' siderou 'seus colabora ores. dos ',precursores da moderna

·va para .$QlÍedade de respon- Quando a saúde ainda per- indústria de Jaraquá do Sul.
sabHidade limitada, onde mitia algumas extravagãn· Apesar da falta que faz,
participamos com' muit,a Cias, juntava-se aos HUS a- ele esEará vivo entre nós.

·

honra como cotista. Coisas migos de jornada para u'm Oremos por elel E siga-
de amigos, entre � já empr... ap�ritivo mais demoradC?, mos o seu exemplo!

sário e o seu contad�r. defronte da fábrica. Nunca ::::":,"'.SCHMÖCKEL
Erwino era um homem re- soube ser "chefe". An!es de <';Fforian4PoIis/Dez-83
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