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VESTIBULAR:

Os aprovados '�e J_S
A Acafe divulgeu na manhã de qulnta-feira.ra relação

dos 5 mil e 400 candidates aprovados no vestlbular reali
zado na última semana em 18- fundações do Estedo. Um
total de 14 mile 765 candidates se inscreveram no vesti
bu1ar mas no final' apenas 11 mil e 500 disputaram. as' va
ga� eferecidas, já que mals de 3 mil deixaram de compa
recer nas 4 etepes do vestibular. Os aprovados de JS, em:

CI�NCIAS CONTÄBEIS =--e- Ademir Schalinski, 'Aírton
Schwarz, Aide Meacir de Seuza, Aliemar Berthcldl, Ahgie
Mari Sousa, Milde Reweder, Armildo Carlos Pereira, Arno
Beber, Beatriz Tereza Müller; Celso Antonlo Fritzen, Dair
ce Terezinha Fecchlnl, Dlmas João Tambost, Edemirsen
Valdeci Flohr, Edesie Busnerdo, Gleisy Regina Borles, lsol
de Petrl, lvaristo Antônio Floriarii, Ivo Dematte, 'Jeane
.Márda Schiect:tet,.JQ�ni Romão, José Lino Faustlno, Júlio
Cezar Alves;' Jundlr Girardi, Laércio Gaedke, Márda Elisa
beth Fritzke, Marces Vegel, Maria de Fátima Grapper,::' Ma
rileia Krutzsch, Ortdes Klitzke, Raul Luiz LessmalÍn, Rena-

,

to Millnitz, Roneldo Cielusinski, Rosanl Steffens, Silvério
, Ku)zkowski, Tênia Müller, Valdir José Wittkqwski, Valdir

, '4anetti, Warley, M�rcos Weller, Wilmar José Schmitt e

Wolney Charlés Weller.
.

E;"CONOMIA - Adelrno Frltzen, Adolar Lueders, ' All-
ton Sérqio Mor:aj AmaHlde, César Marangonil Amauri Fran

. cisco Steinmacher, An� Maria Rezza, Antonio Adolfo Be

'Ielt Ariane Tereslnha Boos, Armando knaesel, Arno Luiz
"perefra, Augusto, Guilherme MueHer, Caries Augusto de

,

SOúza, Caries César da Silva, Celimar Ristów, Ç'láudia Em�
mendeerf�r, Clésie Felipe, ,Cenrade FraAcisce Fodi, Dien;-

, zia Jane Chiodini, Dirce Maria Zanella; Dulcie Teedeni ..
Lenzi FilhO', Edemilsen MarcelO' Andreéjttö;l, -Elio Pélganelli,
Georgete de Fátima Silveira, Guida Giqrcarle MülJer; Hele
na Hertel, Hiímar Rubens H�rtel, Ivo Rangheti, jeãe Car
Ies de Andrade, Jeão Y.almir de Amerim, Jesé Caries des
Santes, Jesé Caries Klein, Jesé Reberte Steindei, Lisane

Ellwanger, Luiz Carlos Mendença-, Luiz Henrique Vieira,.
Márcia 'Ramthum, MarcO' Andr� Vasc!)nceles 'Resa, Margit
Ehmke, Maria Temaselli, MáriO' I..emke, Mari'stela Menel"
Maryle-lJ Kátia Link, Mavre Frariz, Mauro .José Dias, Mér
cia Döring" Neura Maria Pr;estini, NIQrten Nunes Lunarde.llí;
Paulo Ayrton Buchmann, Raquel de Fátima Marlins, Rauli
nö Kreutzfeld, Reinaldo Medeiros, RObertO' Carlos Daniel,
Regério José Vailatti, Salete

.

Teretinha Nagel, SebastiãO'
RibeirO', Sidnei' Marces, Nagel, Valdedr 'Ramires' Pellis, Val
dir Jesé Bressqn, Velhei MarcelinO' Pereira e Wanderlei
Marces Hruschka,.

'

'

ROVARIS VEM TRATAR SOfiSRE PONT� É ASFALTO.
O SecretáriO' des Transpertes e Obras de Santa Ca- ,

tarina, Marces Jeãe Revaris, ,juntamente com assesseres

do Gabinete de PlanejamentO' é Ceerdenação Geral, virá
a Jaraguá do Sul na terça-feira, dia �1, ende ,às 20 he
ras reunir-se-á cem empresáries, entidades ,de classe e

liderãnças pelíticas e cemunitárias, para tratar �ebre a

cenclusãe das ebras de asfaltamento da redevia JGS
343, que -liga Jar-aguá de Sul (BR-280) , aO' munlclple
de Schreeder e, também, sebre a s�gunda pente sebre
e rio ItapOcu, esta tida cemo prieritária ..

A cenfirmaçãe da vinda fei cemunicada pele de
putadO' Octacílie Pedre Rames. A presença destes ele
mentes em Jaraguá de Sul, é de transcendental impor
tância, em razãO' des assuntes que aberdarãe, de inte
resse de teda' a celetividade da micrerregiãe de Vale
de Itapecu. _

·r ;--......---_'----- ....- ------.

CIDADE SJMBOLO DA FAMILIA" JOURDAN:

-Iniciado O' calcàmento
I

Foram iniciados esta semana es traba
lhes para a Irnplenteção de paralelepípedos
na Rua CeI. Bernardo Grubba; nos seus

1.530m2; que ao lade da Rua Presidente E·

pitácie Pessoa, nos seus 13.500m2, consti
tuem-se obras. prieritárias do geverno mu

nicipa-l, nesta infclode ano. Ne total, segun
do cálcules, serão assentadas 486 mil pe
dras pela equipe dei calcetelros.

Ne dia 1.0 de fevereiro; serão micra

das igualmente as obres de construção da
pente da Ilha dá Figueira, proxlmidedes do
Estédio do Figueirense, através de uma e-

quipe próprja cu contretede. Na segunda
feira, 'durante a reunião do prefeito cem e

secretarladc, além da discussão desses por
menores," serãc avaliades os resultados das
duas primeiras semanas de trabalhe no.no

vo horário de expediente, único, das 6 às
13 heras, que, segunde. informações, tem

dado bens resultados, cem real economía
de combustível.

Em data de ontem, e Prefeito e o Se
creteriedo, partidparam da solenidade de
�ntrega de certlflcados de dlspensa de in

corpereçãor ii mais de 270 jevens, no Agro-'
,pecuáriO', quandO' também heuve e jura-
mentO' a bandeira.

'

Praças em' obras'
Com a autorizada dada ,pele ROJary

Club, a municipalidade está. executando a

diminuiçãO' da tangência da curva da Praça'
Paul Hards, na Marechal Deedore/Barãe de
RiO' BrancO', para alí peder implantar, cem
'maier segurança, e cariteire, a;exemple des
demais que estâe em fase de construção.
Da 'mesma ferma, a'municipalidade retiFeu
a pracinha defronte a estação 'redeviária,
em forma de I/Iíi1gua"� onde'e�tava inst.ala.
do e relógiO', cedidO' pele Unibànce, per 0'

ca.sião do centenário de Jaraguá de Sol e
que nes últimos tempes nãO' vinha funCio
nandO', em razãO' da falta do meter, que
nãO' se sabe e paradeirO'.

,As.sim- que selucienada a questãO', ö
mesmO' será reimpl'antade na Praça França
_Vosgerau, aO' lade da estaçãO' ferreviária.

Receita, atinge
-Cr$ 1',6 milhões

A receita, erçamentária da Prefejtura
Municipal' de Jaraguá de Sul, atingiu, em

1983 e mentante de Cr$ 1 milhão 600 mil,
inferier em cerca éIe 21 % sobre a previsãO'
erçamentária, que era de Cr$ 2;2 milhões
para aq4ele exercíciO'. A infermaçãe é de
SecretáriO' de Administraçãà e Finanças IvO'
Kenell, que de fevereirO' a dezembrO' de 83
atendeu a 0.400 pessea::, a maior .parte as-

.

sistência social.

Cia� de Polícia
Militar

As autcrldades
'

municipais estão a-
.

gUardandO' com vivo Interesse a implanta
�ãe, em Jaraguá do Sul, de uma Companhia
de Polfcla Militar, já anunciada tempos a

trés, mas que, até' e momento, nada de ofi
ciai se tem acerca da sua efetivaçãó. A Cem
panhia de Pelíci� Militar já e5'tá erlade, as- I

sim como a de São Franciscc do Sul, pas
sendo Joinville a conter com um Batalhão
da Polícia�

. -

, Para a maior segurança do trânsito e

da própria comunidade, urge um aumente
no efetive policial, mas. para tanto as for
ças vivas do rnunicfpio deveriam se engajar
nessa luta, para trazer o mais breve possf
vel a, Cempanhia ii Jaraguá do Sul.

SC quer banco. privado !.
O Geverno do Estáde está empenhado

atualmente em criar as condições politicas
para e surgimentO' de um sistema finencel- !

I

ro privado cetarinense. A Informação é, do
,
SecretáriO' da Indústria, e de Cemércio, E,te- !

valde da Silvá, 'salientando que há n_ecessi- i.

dade de sustentaçãO' de precesse de capita- l
lizaçãe _da empresa catarinense ,para cen�o-

'

lidar e' sucessO' de modelo econômicO' esta
dual.

A. referida instituiçãO' financeira, se

gundo e Secretário, poderia ser centrelada
pela Santinvest, presidida pele empresáriO' "

j.araguaense Eggon JQãe da Silva, que -é fer
mada pelas 103 maieres . empresas. de San
ta Catarina e cem forte caracterizaçãO' ins- I

titucienal, ,sem tedavia perder a sua' natu
reza de empresa privada. Já fei' celecade à

dispesiçãe de Geverno de Estado, é! é!ssesse� "

ria ecenômica de MinistériO' da Indústria e.
Cemércie, visandO' apóiar es estudos que
precedem a liberação da carta patente per
parte de BancO' Centr:al, ainda nO' primeirO'
Sflmestre deste anO', se pessível.

'

. Decreto dá,
�rédito fiscal
Está em viger, publicado na 'edi,�ão de

19 ,de cerrente dQ Dtárie Oficial, e decrete, "

de -gevernader Esperidiãe Aminr estabele
cendo que, nas saídas de batata, cebela e

banana, promevidas pele próprio preduter
agropecuáriO', é cencedido um créd'ite fis
cal, calculqde sobre e valer da respectiva'
eperaçãe, mediante a aplicaçãO' das seguin-
tes alíquetas: 7,2%, nas :eperações reali-,;�
zadas entre 18 de' janeirO' a SO de, junhO'
deste anO'; 4í8%, rias cempreendidas entre

,
1.°' de JulhO' tlê 1984 a 30 de junhO' 'de, ] 985, I,

-

,e 2,4%, nas'abrangidas pelé períede de 1.Q
de ;u.lhç de 19S5�� SO de junho de 1'986 •
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No flagrante, qué a eeluna m�stra em prlm eiríssima mão, uma visao do. pavimento
-

térreo e ao lado a métquete de um
-

apartamento do futuro ancianato de Jaraguâ do
.

Sul, que terá 4.340m2 de área construída. .

.

"

- ip.�. e : . .:tá
TSNIS NA SEGUNDA �,,:;,. (f �;, .' "

"

Às 18h30 de segunda-feira,,')'

L'>
'�'.

I

I
., :';;/

dia 30, o Baependl vai inaU-"; (,.' ·e·n'" .;

����;d�s�n���gsar �����nís��: .' ;:: ".
"

-'< '

-.: .::,. �;r'\ ��ç.,.,
mas, quadras de tênis de ._.__

.

..... - ,----------"'"

campo, c?n�tru(das próxl- rios junto as canchas de be- da sociedade para se manter mescas, inclusive desfilando
mas as prscrnas, Na mes,!!a cha e, também, o restauran- em forma buscam na ginás- na passarela .da Marechal

da�a, às 19h, come!a.o TOr-
, ..

te a La Carte, para os asso- tica uma maneira de aper-' Deodoro,· acompanhando a
neio de Inauguraçao, CU;!_e," ciados _e convidad.os: A dire- "feiçoar iii bet�za corporal. J:s.cola çie Samba "Estrela
vai �té 2 d.e fev7rei_rC),ßo)�. 14ria_s�aJ�.Por MtU, turno, JORNAL . .pOMERANO . ,_ D'Alva"� e Quem curtiu uma
branca a diretoria que está vem pen�do seriamente ne Está circulando. o primeiro semanada de férias .foi o Se-
fazendo d� azur�a .um dos tarnaval'84, df.t -5- de março, número do Je)!'nal Pomerano "'-cretárlo Balduíno. Rau lino,
clubes mars bonítos, com- eem t.arde infantil e à noite mensário editado em Pome- da SÊCET. e Um abraço ao

pletos e funclonals çI<) E�ta-. ,·;.báile��om con(.urso de fan- rode, m'unidpio vizinho de . amigo ,Adil�r Dalsochio! o

do.
.

tasias. MÚ$ica de "05 Ca- Jaraguá do Sul; emancipado "filzedor de carin1boß� da
D. BRUNHII;.DE - T!oC,OU veiras". há 25 anos. Na direção Re- Cariza: Ele realmente enttm-

I idade dia 25, 4a. feifa� á' CASAMENTOS � Contra- nice Patermann e como jor-. de do riscado.
I. -Sra. Brunhilde Mahnke Sch- em matrimônio -neste säba- nalista responsável João A- IRMA FRIDA - Quem es-,-

möckel, esposa cio nosso �i- do, às 18h; na Igreja Nossa fonso Boer. Avante compa- ,tá deixando Jaraguá do Sul
reto". Já no dia 2 de feve- Senhora das Graças (Barra nhelrosl é a Irmã Frida Mallmann,
reiro, comp!eta dois anl- do Rio Cerro); Carlos AI- NOVO FUSCA - Nossos que durante 16 anos pres-
nho.s, seu neto, o garótão berro- Plebani/Marli Pra- amigos 'da Menegotti Veí- tou .servlços Junto ao Hos-
Leandro, filho de Antani�

.

wutzki e, no mesmo horário culos estão sobremaneira pital e Maternidade São Jo-
JON (Yvonne Alice) Gon- na Matriz, Hilário Derettij satisfeitos com o lançamento sé, com extrema dedicação.
çalves. Nossos parabénsl Diva Inês Chiodini. Às 20h, do Fusca 1.6, que tem um No início de fevereiro, ela,

APROVADO EM FARMÁ- Valmor Martins Marcelinoj grande des�mpenho e anun- segue para Blumenau, onde
CIA - Feliz da vida esté,o Terezinhe Àntônia P61a. Fe- ciam para fevereiro o Gol assumirá cargo no Hospital
casal Mário (Arlete Silva) licidades! GTI, motor 1.8. Tudo, claro, Santa Isabel, da Congrega-
Müller, o Mário do. Clne Ja
raguá, pela aprovação do
filho Mário Müller Júnior,
no vestibular da Universi-
dade Federal de Santa Cata
rina. Foi aprovado para o

curso de Farmácia-A�älise
�,Bioqvímica)f que éómeça.�: Y.,. {'
em março.

.

ENLACE SCHULTZ-SIE-
'

WERDT - O encontró ... O
conhecimento ... A compreen
são. O amer chegou'

,

e fi
cou, o que nos leva a unir

. nossas vidas perante . Deus,
nossos pais e amigos. Assim
inicia o convite que os pais

.

Alfredo (Edi K.) Sêhultz e

Wiegand (Helga F.) Siewerdt
enviaram a parentes e ami
gos, -para o enlace matrhno
nial de seus filhos �oseli e
Invald, para o fim de parti- CALOUROS 84 - A Acafe
ciparem desse encontro em divulgou ontem a relação
que se celebra a boda de dos' ÇJndidatos aprovados
dois jovens, a ter lugar ils no vestibular, reaUzildö se-

19 horas de hoje, 28 de ja- mana passada. E ontem mes-

neiro, na Igreja EVángélica mo, os alunos do Curso
Cristo Bom Pastor ..:.... Rio' Ideal, vitoriosos ou não, se

Cerro II. Ap6s a cerimônia. confraternizaram no
11Abdon

religiosa os convidados serão Batista". O índice de absten- _

recepcionados na Sociedade ção em Jaraguá do Sul,'foi
. Recreativa Alvorada. Aos ra- de 10,52% e ,tudo correu

diantes noivos Roseli e In- dentro do p.revisto. Belezil!
vaiei e distintos pais, , as fe-

.

OS"3 DO RIO� - Sendo
licitações destá colema) com /u-m dos maiores intérpr.etes
votos de que sejam muito ela música popular brasilei7
felizes pelos anos afora.

'

..... , ra� ��Os Três do Rio" anima. _

OS SEIDEL - Da nossa rão baile e: show dia 17 de
Corupá, o casal Comenda-

.

março, no Beira 'Rio Clube.
eior Alvim (Hella F,uck) Sei· de Campo. A diretorlâ social
dei, participou dias

.

atrás,-. está ultimando. os U'ltimos
juntamente com outros ra-. çietalhes e a transã prométe
miliares,

. da bonità cerimô�. agitar o coreto.
nia de colação de grau em GINÁSTICA ESTÉTICA -

administraçãq de empresas
da filha Rosita, na Igreja
Santo Antônio, em Joinville.
Da coluna, os cumprimentos
pela conquista.

BEIRA ruo - Clube de
Campo inaugurou terça-feira
bar; churrasqueira e' sanitil.

Com tudo voltando a_ rotina
e muitos ainda gozando as

delícias .da orla marítima,
recomeçam dia 6 de feverei
ro as aulas de ginástica"esté
tica junto áO, Colégio São
Luis, a cargo da Profa. Edi.
ãónitas jovens e senhoras

.

com -a indiscutível qualida
de, Volkswagen.

CAMPANHA DE SEGU.
RANÇA � O Rotary Club
de Jaraguá do Sul, infor
mou o' presidente Rodolfo
Hufenuessler, vai apresentar
na próxirn3 terça-feira, ó
plano geral da campanha de
segurança que o clube pa-,
trocinará, nos próximos 5
meses.' Aprovada I)elo Con·
selho piretor, a comunidade
terá 2hamada a colaborar
e a participar da cal1)panha,
que será

.

realmente muito

positiva...
DOIS TO"QUES - O casal

Henrique D. Janssen, come- ,

mora no dhl 4' de fevereiro,
as suas Bodas de Prata. An

tecipadamente os nossos

cumprimentos! e Baependi
anunciando ao quadro asso

ciativo que tem a disposi
ção, mesas para a prática do
tênis, bastando tão somente

,que tragam ,as raquetes. e

.

Bebe Setu é o nome de. um
blo�o carnavalesco que vai

agitar durante as' ·folias mo-

ção das Irmãs da Divina Pro
vidência.

ESCOLA DE MOSICA
No periodo das 9 às 12h •
das 15 às 18h30, est,arão a

bertas nos dias 1.°, 2 e 3 de
fevereiro,

.

as matrículas pa-
.

ra a Escolil de Música da So
ciedade Cultura Artística de
Jaraguá do 'Sul, em sua se

de, ao lado do Cine Jaraguá.
Os cursos oferecidos são:

violino, piano, violão, acor

deon, flautil-doce,' flaula
transversa, trompete, saxofo
ne, clarinete, trombone, sol
fejo e teoria musical. Os.
dias 1.° e 2 estão reservados
aos alunos qu.� já frequenta
ram a Escola de Música, em
anos anteriores.

NOVO VISUAL -, Final
mente, após anos enfeiando
a Av. Getúlio Vargas, foram
restaurados e pint,'ldos o

galpão e a estação ferroviá
r.a, dando um novo visual

àquela artéria. Como diz o

ditado, antes tarde do que
nunca. Valeu!

JUDO .E NATAÇAO - Con.
tinuam abertas na secretaria
do �attpelJdi, inscrl�a.s pa.
,ra ·cursos de judô masculi.

•..

no/fe�lnino e natação. As
de judô vão até 20 de fev.
reiro, ao preço de CrS 5 mil .

e natilção, até 30 de janeiro, :

para associados e dependen
tes acima de 10 anos anos

.

cfe idade. O custo é de Cr$
6 mil e será ministraclo pe.
lo técnico Arizinho, da�. 19
às 20h e das 20 às 2'1 horas.

MISS JARAGÚÁ � Esta
mos

- sabendo que' alguns
clubes e entidades, já estão
se movimentando visando a

participação no Concurso
Miss Jaraguá, que retorna

após mais de dez anos. O
concurso deverá acontecer
no mês de abril e ao que
consta, não será realizedo
pelo Baependi, conforme o

anunciado anteriormente.
Consta que houve disccrdên
cia entre alguns. membros
da diretoria! contrários a

sua realização.

UMAS & OUTRAS - Tro
ca idade,hoje, dia 28, o Sr.
Celso Vasel, Agente de For·

mação Profissional do Se
nai. e No domingo, o Dr.
Victor Emmendarfer. Filho.
no dia 3, o. garotão Eduar·
do,. filho de l;Ienrlque (Car·
mem) Fugal. 'e Foi p'rorro
gado até 15/2, o prazo par.
inscrlçoes ao Olimpic Rio
84, do Beira Rio. e

IIAtra

palhando a Suate" é o film�
dos 1rapalhões em cartar:
no Cine Jaraguá'.

o amor po
derá mudar

"d ,sua VI a.

A Comunidade Evangé
lica Luterana de Jaraguá
do Sul, convida para a

Evangelização com o

Pastor Sérgio Schaefer,
nos dias Ü, '13, 14, 15 e

16 de fevereiro, sempre
às 20 horas, tendo por
local a Igreja do centro.

O tema é "O AMOR
EM CINCO DIMENSÖES",
cOm projeção de filme e,
entr:ada franca. No dia
12, "O Amor de Deu s -""

Fonte de todo o Amor";
dia 13, "A importância
dó amor a si mesmo";
dia 14, "Amando os que
ridos"; dia 15, "O amor
ao próximo" e, dia 16,
"O amor à natureza .

urna perspectiva cristã
da ecologia".
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Política, Políticos,
Folclore & Cia.

Conta O ESTADO em Informação Geral de 15.01.84
que em 1959 a UDN estava no 'Governo com Heriberto Hül
se que, por 'ser Vlce-Goverrredor, assumira no lugar de Jor
ge Lacerda, morto no acidente de Curitiba que também ti
rou a vida de Nereu Ramos e Leoberto Leal.

Ocupava a Secretaria da Justiça o: então Deputado
Laerte Rarnos Vieira, hoje Procurador Geral da Fazenda
junto o Tribunal de Contas. N'a ocasião, Laerte, tido como

extremamente radical, ocupando lugär de destaque na co

nhecida ala dos "raivínhas", respondeu por algum tempo,
também; pela Secretaria de Segurança Pública:

O chefe udeniste
'

no município de Penha, ao tempo
'

também prefeito, era o célebre "Joce da Penha", que en

tendeu de instalar um equipamento de jogos,' com roleta e

tudo o mais, pera divertir-se e aos turistas que procura
vam aquele balneário.

Laerte tinha pavor pelos jogos de azar e fez vista

grossa a uma não menos célebre batida da polícia" que
destruiu o "cassino" sem deixar pedra sobre pedr.a.,

"Joca da penha", que via nä família Ramos os protó
tipos do -PDS, inimigo trreconcillével do seu partido, entre
revoltado e irritado mandou, de imediato, o seguinte tele

grama ao Secretário: "Leerte Ramos, Vieira, Secretário da
Segurança, Florianópolis., Não negas mesmo que és ele La

ges, que és Ramos e que és da UbN. assinado Joca da Pe
nha".

, Daquele tempo nos vem a lembrançe. um pitoresco a

contecimento aqui em ·Jaraguá. Eram os primeiros meses

de um ano em 'que deveria realizar-se a Exposição Àgro
Pecuária, de assinalação do Dia do Colono, logo após a

morte de Artur 'Müller, com o Partido ainda todo desarvo
rado pela irreparável perda, e poucos eram os que o su

cederam que tinham prestígio na Capital em que, de dia
faltava água e de noite faltava luz. '

Mas o pessoal se virava. Trebalher era preciso. ,

A organiz'ação da exposição exigia o má/<imq da dire
ção da Associação R,ural, que não tinha toda:

"

a ajuda. da
municipalidade. O Estado tinha que entrar com as viatu
ras para transportar os animais e 'realizar os serviços mais
prementes.

"

A Comissão formada pelo Kanzler, Caranga, Louren-

ço e Eugênio metia o pé nã éstrada e depois de varar as

esburacadas e poeirentas vias; após 8 horas, instalava-se
no Lux Hotel, o Plaza Center de hoje, na Feltpe Sch!1:lid�.

, Na manhã seguinte, bem cedo, marcaram a. audiência,
que seria depois do almoço, a1moço esse que fiCOU famo
so, pelo fato do Lourenço pedir um prato, (bacalhau a

Espànhola) que ele, dizia conhecer muito quando ernbar
c:adiço; viajando pelas costas brasileira.

Na hora marcada lá estavá a "Comissão". Mas entra
va. gen.e e gel)te saía, lncessentemente e nada de cheqar
a hora da comissão ser recebida. Ja. era norte e fOI mar

cada a eudlêncla para ó dia seguinte. Este também p��
sou e nada. Nova audiência pelo chefe do Gabinete MIII;
ter. Seria garantida a audiência, assegurava o Assessor, So
não, iurou. . .

' . , '

, Manhã cedo, depols do café, malas feitas, cada um pa
gou e sua conta e embarcaram as malas nó cerro para
�ir em seguida, 'pois que cada um tinha seu serviço que
esperava. " <' ", '

, Ainda desta vez a audiência não saía. Depois do al-
'

möÇo continuava o mesmo vai e vém de pessoal, que foi
ç 'Qota que fez transbordar o corpo. Um olhou para o ou
tro e decidiram: iam- pra-casa, sem audiência.

" Assim mesmo foram, ao Chefe da Casa Civil para in
,f.Crrnar que estavam voltando depois de 3 dias de espera
e que a permanência na Cap.ital era só para convidar o

GAo�rnador par!" a exposicâoe- autorizar alqumas viaturas.
, .C�ltasse se QUIzesse o convite porque as viaturas eode
ci,am ser conseguidas de.outre forma . .9 .Assessor ernpell-
eceu e sem jeito quiz arrumar a audiência. mas ,quando
voltou ao' seu gabinete, a "comissão" já enfrentava O em
poei.rado retorno. Altas hora§ da rioite entravam .ern Jara
Quá, onde o Deleqado

-

de Po.lícia aouardava os viajantes
cOm um redloqramá, em que' o Governador Heriberto Hül
se apresentava as' desculoas pelo sucedido, que mandara
pr�cura,r em todos es hotéis da cidade. sem sncontrar al
�Uer:n, que aceitava o honroso convite e ma,ndari.a as viatu-

dturas qué fossem necessárias para o maior brilho ,da Festa
o Golono. (

,

.
, Depois desse episódiO, sempre que passava', por Jara

", äuab,do 'Sul, não deixava de telef.onar, marcando encontro
'; ,0, ar, querendo saber, coisas do município .e abraçanFlQ

. qs Companheiros que pudessem cheqa,. ao rocal. ASSim
�êdet,j mesmo qU.ando iá não era mais Governador,

EVI SINSVAL - Janeiro/84
'

Segunda' ponte: Governador
promete participar .na obra'

Esteve em audiência com, tadual de Estradas de Roda- retores das .comunldades de ,

o Governedor Esperidião A- gem, e. que se referem a Guarani-Açu e 2.0 Braço do
,

-rnln, por quem foi convocá- reivindicação feita por to- Norte e ainda da Sociedade
do, o ex-prefeito de Massa-

.

'

dos os municípios da 'mi- Desportiva Recreativa Tiro
randuba, Qávio 'Leu, ocasião crorregião e proposta pelo ao Alvo MassarandubaJ fo-
em que importantes assun- prefeito' de Jaraguá do Sul, ram recebidos em palácio
tos de ordem político-admi- quanto' a construção deurna pelo govl\l.rnador Esperidião
nistrativos foram tratados, segunda ponte sobre o Rio Amin Hélou Filho, com a fi-
envolvendo a microrregião. ltapocu, de acesso ao muni- nalidade. de obterem recur-

No seu contacto com o Go- cípio-sede da Amvali. sos financelros para a rea-

vernador, Dávio tratou da O governador Amirí, na lização de obras comunitá-
vinda ',a Járaguá do !;ul, em oportunidade, afirmou a rias.
visita oficial, do Chefe do Dávio que o Governo do Es-
Executivo Estadual. ' tado ir� ,par:tici.p�r fia reali-

Amin: apoio a segunda ponte de Jaraguá do Sul. Aqui
lado do vice.governador Victor' Fontana

No final do ano passado, zação da obra, haja vista
Amin prometeu visitar .. mi- que ordenou a realização
crorregião na primeira quin- dos estudos de viabilidade
zena de janeiro, aos prefei- técnica e econômica.
tos Durval Vasel, de Jaraguá
do Sul, e Aldo 'Romeo Pa- MASS�RANDUBENSES
.sold, de Schroeder, porém, COM GOVERNADOR
tel visita está condicionada
a, conclusão de estudos que
estão sendo procedidos pela

. Secretaria dos Transportes
.

e Obras e Departamento Es-

Na terça-feira, dia 24, a

companhados pelo deputado
Octacíl io Pedro Ramos e pe
lo ex-prefeito Dávio Leu, di-

A Sociedade' Atiradores
que anos atrás, havia sido
destruída por um incêndio,
solicitou verbas para a

construção de canches de '

bolão, considerando a ine
xistência de canchas para a

prática desse esporte no

municfplo: a ComunidaCle de
2.° Braço do Norte pediu

'·auxilio para a recuperação
da Igreja Nossa Senhora da
Saúde, que- foi demolida em

função do deslocamento .da
torre, qU!l cedeu pela ação
dos fortes ventos, enquanto
a Comunidade de Guarani
Açu reivindicou recursos pa
ra a construção de um salão

.

social anexo a Igreja, onde
Amin, eil} campanha rumo

, ao Palácio Cruz e Sousa, as
.sistiu missa com Ó então
ptefeito Dávio Leu e comun

gou, quando' assumiu com

promisso com a comunida
de de que haveria' de pres
tar a sua colaboração a

obra, se eleito. fosse. E co

rno promessa é dívida, a Co
munidade foi cobrar do Go
vernador .

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

A SECRETARIA DA FUNDAÇAO EDUCACIONAL DA REGIAO DE JOINVILLE COM SEDE
EM JARAGUÁ DO SUL, COMUNICA QUE os alunos aprovados nos cursos de Economia
e Ciências Contábeis em Jaraguá do Sul, deverão ·dirigir-se à FERJ, pagar no ato da ma

trícula a quantia de Cr$ 82.000,00 (oitenta e dors mil cruzelros), apresêntar os documen-
tos solicitados abaixo, para efetuarem sua matrícula.

-

OBS,: O preço_da',men�alidade até julho é de Cr$ 41.000,00 (quarenta .e um mil cru-

zeiros)..
'

Deeumentes- néces�ários para a matricula n os cursos de Economia e Ciências Contábeis
em Jaraguá do Sul.

'

MATRICULA - Dias: 06, 07, 08, 09 e 10 de fevereiro de 1984,
HORARIO: Das 8h30rriin às 11 h30min e das 14 horas às 17h3Qmin.

01. Certidão de Nascimento ou Casamento, 2 vias, fotocöpla.
92. ' Carteira, de Identidade (frente e verso ) , 2 vias, fotocópia.
03. Título de E,leitor (frente e verso), 2 via s, fotocópia, ,

04. .Certiflcedo deQuitação Militar (frente e verso) , 2 vias, fotocopia.
05. Histórico Escolar do ]." Grau (frente e verso), 1 via, fotocópia.
06:, Histórico Escolar do 2.0 -Grau�. 2 vias,' originais.
07. -Certificado de conclusão ou diploma do 2.° Grau '(frente e verso), 2 vias, fotocópia.
08. Declaração da firma que trabalha seis ou mais horas diárias.
09. Fotocópia do CPF (CIC), 1 via.

-

OBS.: Os 60 candidatos aprovados no Vestibular de Economia e os '40 ap'rovados no Ves
tibular de Ciências 'Contábeis, em.JaJ:aguá do Sul, deverä'o fazer sua matrícula nos dias e

h,orários previstos; caso isto não aconteça, au tomatiéamente o candidato perderá sua vaga,
sendo chamado' o. seguinte na classificação. A SECRETARIA � FURJ

ATENÇÃO
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ANIVERSARIANTES

Aniversariam hoje: '28

Sr. Celso. Vasel, Sra. Mô
nica Henrieta Prodöhl Roen
nau, 'em Campo Bem-RS.;
Sra. Osmarina,' esposa de
Walmor Soares, em Fpolis.

Aniversariam domingo

Sr. Victor EmmendÖrfer
Filho, Sra. Ida Marquardt
Liekfeld.

Dia 30 de janeiro

Sr. Curt Birkner, SÔnia
Maria Krause.

Dia 31 de janeiro

Sr. Guilherme Roland Jo
enck, Amauri César Dunke,
Iria Satler, Sra. Emllia Wan
da Witt, em Curitiba-PR.;
Rosélia SHvia Winter.

,

Dia 1.•• de fevereiro

Srta. Ana Bárbara Buch
mann, Sra. Alice Pedr] Ro
cha, Sra. Hildrut Voigt Des
ter Krause, Brunilde Ma
chado, Sr. Sidney Taies da
Silva, lEarini BalsaneHi, Sr.

, Hilário Chiodini.

Dia 02 de fevereiro -

Sr. Uno Voigt
Sr. Francisco Voigt
Sr. AntOnio Mahfud
Sra. Gertrudes Piezetzni
-Sr. Oswaldo Heusi
Dulce Satler
Margareth Braunsburger,
em Curitiba-PRo
Anísio Ruediger
Sra. Ana Maria Pimentel
Carione, em Fpolis.
Roberto Nunes
Tecla Vögel Dregel
Maria Lennert l.ipinski
Antônio Müller
Leandro, filho de Antônio
José (Yvonne Alice Sch
möckel) Gonçalves

Dia 03 de fevereiro

Sra. Veda Marilu, esposa
de Waldir Conti '

Sr. Manfred Gruetzma
eher, em Blumenau
Sr. Benno Leopoldo Fi
dler
Srta. Elaine Schmöckel,
em Curitiba-PRo
Edson, Antônio Correia
Sra. Reäldina Stingheri
Sra. Catarina Matilde De
cker
Sra. Ivani Fáti..,a Sch
wartz

Eduardo, filho de Henri
que (Carmem Rozza) Fu
gel
"Aos aniversariantes, os

nossos cumprimento_s".

Edital 13.556 de 18.01.1984
ALCEU BRUCZECK_ e EDLA
MAR CLAUDIA DA SILVA.

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, nascido em Jara
guá do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente em

Nereu Ramos; neste distrito,
filho de Leopoldo Bruczeck
e de Tereza Bruczeck. Ela,
brasilelra, solteira; operá
ria, nascida em Itajaf, .neste
Estado, domici'liada e resi
dente em Nereu Ramos, nes
te distrito, filha de Braz da
Silva e de Dalva de Souza
da Silva.

NASCIMENTOS

Dia 07 de janeiro
Everson, filho de João

(Maria) Medeiros.
Dia 15 de Janeiro

Ivan Carlos, filho de Emí
lio (Nelsina) Spredemann.
Daniel, filho de João (Tere
sa) Ferraz.

,

Dia 16 de Janeiro
Adenize, filha de Ademar

U rene) Richert. Juliano, fi
lho de Rolando (Rosalia)
Sievers. Anderson, filho de
Ingo (Alzira) Stein. Danie
la, filha de Carlos' (Elisete)
Moura. Anderson, filho -de
Rubens (MarI() Seil. Mar
cos Roberto, fílho de Ario
valdo (Vani) Schipitosscki.
Dia 17 de Janeiro

Danielle, filha de Mauro
(Neide) Matei. Micheie, fi
lha de Erasmo (Elvira) De
retti.

-

Dia -18 de-Janeirö"
Priscila Estefania, fllhe

de Wilson (Mitna) Lenfers.
Gabriel, filho de Tarcísio
(Cecília) MarangonL
Dia 19 de Janeiro

Rafael, filho de Antônio
(Aurita) Fernandes. Marce
lo, filho de Ademir (Célia)
Reitz.
Dia 20 de Janeiro
Marcus, filho de Mário

(Luiza) Bohn.
Dia 21 de Janeiro
Anderson Rodrigo;' filho

de Heinz (Marlene) Franz.
Dia 22 de Janeiro

Greice, filha de . Valdir
(Waltraud) Llndner..

FALECIMENTOS

Proclamas de Casamento
Áurea Müller Grubba, Oficial do �egistro Civil co

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

habilitarem para casar, os sequlntes:

lavrador, nascido em Bene
dito Novo, neste Estado, do
miciliado e residente em

Guaramirim, neste Estado,
filho de José Zem e de He
lena Zem, Ela, brasileira,
solteira, doméstica, .nasclde
em .Massaranduba, neste

Estado, domiciliada .
e resi

dente na Rua Antonio Airo
so, nesta cidade, filha de
MêI'ria Machado.

Edital 13.562 de 20.01.1984
ADILIO ANTUNES e

JANETE PIVA

Edital 13.557'de 18.01.1984
JOS� VALTER DOS SANTOS .

e MARILZA ROSA.
Ele, brasileiro, viúvo, ser

vente, nascido em .Choplnzl-
.

nho, Paraná, domiciliado e

residente na Rua Victor Ro
senberg, n.O 1036, nesta ci
dade, filho de Silvino Ra
mos dos Santos e de Cle
mentina Fernandes dos San
tos. Ela, brasileira, solteira,
cozinheira, nascida em Faxi
nal, Paraná, domiciliada e

residente na Rua Victor Ro
senberg, n.O 1036, nesta ci
dade, filha de 'Olivio Rosa
e de Ananias Eloi da Rosa.
Edital 13.558 de 19.01.198'4
ARLINDO MÜLLER e

REGINA SJöBERG
Ele, brasileiro, solteiro;

lavrador, nascido em Jara
guá do Sul, domicillado e

residente em Garibaldi, nes
te distrito, filhó de Alfredo
Müller e de Olivia Borchardt
Müller. Ela, brasileira, sol
-teira, operária, nascíde em

Jaraguá po Sul, domiciliada
e residente em Garibaldi,
neste distrito, filha de Pau
lo Sjöberg e de Alida Tret
tin.

" Edital 13.559 de 19.01.1984
VALDIR AUGUSTO e MARIA
DE FÁTIMA DOMINGUES

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, nascido em Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente em Barra do Rio
Cêrro, neste distrito, filho
de João Bernardo Augusto e

de Maria da Silva Augusto.
Ela, brasileira, solteira, ope
rária, nascida em Jaraguá'
do Sul,' domiciliada e resi
dente em Barra do' Rio Cêr
ro, neste distrito, filha de
.Alfredo Domingues e de Àna
Cardozo Domingues.
Edital 13.560 de 19.01.1984
CELSO BLUNK e

VANILDE HILLESHEIM
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, nascido em Jara-'
guá efo Sul, neste Estado,
domiciliado e residente em
Estrada Nova, neste distrito,
filho de Ingo Blunk e de
Mathilde Sebold Blunk. Ela,
brasileira, solteira, operá
ria, nascida em Luís Alves,
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Onélia
Horst, nesta cidade, fflha
de Ervino Osvaldo HilIes
heim e d� Lourdete Schmitz
Hillesheim .

Edital 13.561 de 20.01.1984
VERGILIO ZEM e

MARIA MACHADO
Ele, brasileiro, solteiro,

Ele, brasileiro, Solteiro,
lndustrlérlo.. nascido em

Maripá, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
José Menegotti n.O 112, nes

ta cidade, filho de José Jus
tino Antunes e de Cecilia

. Külkamp Antunes. Ela, bra
sileira, solteira, bordadeira,
nascida em Jaraguá do Sul,
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua José Mene
gotti, n.O 112, nesta cidade,

, filha de José Piva e de Judi
te Sanson Piva.

Edital 13.563 de 20.01.1984
GELASIO ROSA e

IRACEMA NOVAK
Ele, brasileiro, solteiro,

técnico rnecanlco, ' nascido
em Mass-aranduba, nêste Es
tado, domíciliado e residen
te na Rua Ferdinando Pradi,
n,O 118, nesta cidade, filho
de Erm1nio Rosa e d� Orten
sia Rosa . ..Ela,

.

brasileira,
solteira, balconista, nascida
em São Bento do Sul, neste
Estado, domiciliada e resi
dente na Rua Joinville, nes

ta cidade, filha de Mariano
Novak e de Irena Novak.
Edital 13.564 de 20.01.1984-
FRANCISCO GROCELLI e
RELI KWITSCHAL

'

Ele, brasllelro, .

solteiro,
carpinteiro, nascido em Xan
xerê, neste Estado, .domícl
liado e residente em Ilha
da Figueira, neste ,distrito,
filho de Augusto Grocelli e

de Leopoldina Jung. Ela,
brasileira, solteira, do lar,
nascida em Corupá, neste
Estado, domiciliada e resi
dente em Ilha da Figueira,
,'neste distrito, fiW1a de Ru
dolfo- Kwitschal e de Anna
Kwitschal.

.

Edita113.565 de 24.01.1984
EZEQUIAS DA COSTA CARO
LINO e IVETTE PETRY

Ele, brasileiro, solteiro,
balconista, nascido em Bar
rozópolis, Paraná, domicilia
do e residente na Rua Pa
dre Alberto Jacobs, nesta

cidade, filho de Durvalino'
Francisco Carolino e 'de Hor
tência Carolino da Costa.
Ela, brasileira, solteira, 0-

perária, nascida em Massa..
randuba, neste Estado, do
miciliada. e residente na Rua
Lourenço Kanzler, nesta ci
dade, filha de José. Petry e

de Lucia
_
Marcelino Petry.

Edital 13.566 de '24.01.1984
Cópia recebida dó Cartório
de Guaramirim, neste Esta
ao.

ADEMIR JOS� DE ANDRADE
.

e ROSA MARIA ROSA

Ele, brasileiro, solteiro,
'eletricista, nascido em Rio
Negrinho, neste Estado, do
miciliado e residente na R.

Leopoldo Augusto Gerent,
n.O 135, nesta cidade, filho
de Antonio' Pedro de An·
drade e de Ivanilda Voltoll
ni de Andrade. Ela, brasilei
ra, solteira, balconlsta, nas

cida em Guaramirim, neste

Estado, domiciliada e resi
dente na Rua Rui -Barbosa,
1087, em, Guaramirim, nes
te Estado, filha de Manoel
Antonio Rosa e de Olga AI·
bano Rosa.

E para que chegue ao cc

nheclrnento de todos, man

del passar o presente edl
tal, que será publicado pe
la imprensa e em cartório,
onde será afixado durante
15 dias.

Imposto
de Rend·a

Dia 17 de Janeiro
Vanda de Fátima Martins,

8 anos.
-.

Dia 18 de Janeiro
Ivo Matheussi, 39 anos.

Oswaldina Bar.bate> Serra,
.58 anos.
Dia 20 de Janeiro
Selli Relnke Walz, 50 a.

Elisabetha Steilein Raboch
58 anos.

Os recursos captados
no Imposto de Renda,

'

pessoa jurídica, represen·
tam 97% do orçamento
do MOBRAL. As empre
sas podem cóntinuar ln
dicando a FUNDAÇAO MO
BRAL como beneficiáJ:ia
da parcela de 20/0 . do

Imposto de Renda devi·
do, até 1985, sem ô/nus.

. A ampliação do prazo
da lei 1898/1, assinada
pelo Presidente Figueire
do e anunciada pelo Pr..

siderit� do MOBRAL, Dr.
Cláudio Moreira, possibi.
lita a captaç�o � recur·

sos junto aos empresá·
rios.

Esforços, nesse senti
do, estão sendo·empreen·
didos junto aos contabi·
listas, buscando uma

cons�ienti�lção geral em
favor da Educação

'

Pré
Escolar, Desenvolvimento
Cultural e Educação Su

pl�'ivá, linhas básicas de

atuatio do MOBRAL em

$anta Catarina.
'
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o Poder Judiciário da Co- 'Hélio Rengel, Irio Moser, Buerqer, Leoni Fiedler Bähr,
marca de Jaraguá do Sul, a·' Jaime C. Pisetta, João Pe- Adalberto Bortollnl, Anélia

, i'ravés do Dr. Ivo Helmuth dro Goselio, João Benz, JO: l,. Felipi, Eunice Klitzke, E·
Gerlach, Juiz Substituto em sé F. Cruz, José G. de Oll- mília K. Vicente, Antenor
Exercício' da 2a. Vara, bal- veira, José O. Papp, Manoel Galvan,' Leodete M�P. Uma,
xou Edital designando os de Souza, lrlneu Passold, Ruth Roesel, ,Irmá Demar-
cidadãos que no decorrer do Mary A.Z. Correa, .Nllson chl, Edna Sasse, Elvirá da
ano poderão ser cnall1ádbs Berkendorf, Antônio H. Mo·, Costa Malhefro, Rolando
para COmporem o Corpo çe r�tti,' Valdir ' Valdemar Vi· Jahnke, Adejáir S. Balsenel- �

Jurados. E que são os se:' cente.: Ary M. da Silva, Dé- -li, Cláudio Wintert Cláudio Serviços 'nternos � Para uma reunião do clube prepare
guintes: Iria Satler,' Geral- cio Buchmann, José F. ,M_e· Blosfeld, Adólar Gilberto uma dramatização do problema da água no mundo. Ao
,dina Rover, Maria Luhell], delros, Mário' Luiz Pesquall- Picolli, Décio .Raul Piazera, colocar os copos nas mesas, encha-os de água alterne-
Luzia P. Lórenzetti,' rer�zl� J nl, Vilson A. Ney, Ângelo, Salon Schrsuth, Renato Ja- damente. Ao ladode cada copo vazio, coloque a seguin-

� nhe Trentini, Ligia' Maria Piazera, Aldo Prada; Alibert sé Bortolini, Waldir Octavio te menseqem: "Você representa a metade da população'
Emmendoerfer, Osvaldo Sa- Ewald, Gerherd Roeder, Iria Rubini e Afonso Nagel. mundial que não. tem acesso direto à água potável". Ao

, tler, Lauro Stolnski.. Euqê- Ewald, Júlio, Maffezzollí, lado dos 'copos cheios coloque mensaqens dizendo: "Em
nio Trentini, Lourdes Tren· João Lúcio da Cos.ta, João Como suplentes, foram a·

"

muitas �regiões, agua e tecnologia já existem; ação é o

tini, Beatriz E. Piazera, OI· José Bertoli, MáriO' Papp, listados lIário Krüger, 'Os-. único fator necessário". Coloque um jarro cheio de
ga Ferreira, Dolcfdeoi Menel, Osmar Gumz, Milton Maio- mar Guinther, Orlando Sch- água junto a �sses copos. Convide uma autoridade no
Aloísio Gessér, Ma�ia B.R. chi, Hamilton Garcia, Décio midt, Pavia Demo, Aldo assunto para dar uma palestra.
Reysou, ' Dirce MT.: Leoni, Mengarda, José' A. Klitzke, Maul, Rogério Lauro Toma-
Lorita Zanotti, Venício Pa- Evilásio Vargas, Iria' Petry, selli, Gilson Radtke, Adolfo Prepare um questlonério tipo "certo ou errado" pa-
cker, Dulce Rau, Dalma C. Elip Feiler, Carlos A. Gon- M. de Assis, Iris Barg Piaze- ra os sócios do Clube. O mesmo deverá ebrsnqer fatos
Bertoli, Mariza Reis Gumz, çalves, Tarcísio Küster, O· ra, Ivo Vargas, Arnaldo referentes à crise de água' potável a nível local, inter-
Ivete Lombardi, 1'1'1so Seil" !ímpio Schmidt, Walter Vo- Hansen, lveté Lombardi, Pé- nacional e mundial. Distribua questionários antes da
Maria A.S. Carmilo, Adernar gel, Antônio J. Gonçâlves, rlcles Romero' Zanluca, Ro- reuniêo, Convide um orador especieliããdo no assunto
Bartei, Ademir J. Bertoli, Leonice T.D. de Souza, Wol- berto Donath, Adernar Me. pera fazer uma palestra e fornecer 'as respostas corre-

Arduíno Fischer, Gourival neide W. Ribeiro, lika M.
_ negotti, Alfredo Guenther, tás (os sócios farão suas pr-óprias correções), além dls-

José Spézia, Políbio Andy 'Schmidt, Maria' J. Gonçe]- ,Walmor José Garcia, Ivo,' so prepare, um programa relevante como seqüência. Em
Radtke, Joselito Schiochet,' ves," Marlise, F. Bri'elmann, Kaufmann, Marlise Ö. Ma_r· Karnataka, índia, a comissão do meio ambienta do Dis-
Antônio Carlos Marangoni, Ana B. ,B!Jchmann, Adernar quardt e Guido Gaseho. 'trito 319 do R.I., organizoú um seminário sobre "Me-
,------....,...-------.------------..........------......----. t lhorie da água potável", "Tratamento e acondicionamen-
Estado de Santa Catariná II, to de á-guà contaminada" e "Sistemas de esgotos não
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL canalizados". ,"

,

.
,

,

DECRETO H.o 910/84, ' �

Suplementa e anula dotações do Orçamento Vigente, """.--------------,-----"""'!".......

,

O PREFÉITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atrlbulções e

com base na Lei Municipal n.". ..943/83 de Öl, de dezembro de 1983;
DECRETA:
Art. 1.° - Fica aberto um crédito suplementar no valor de Cr$ 10.000.000,00 �

(Dez milhões de cruzeiros )
-

pera reforço do programa e verba abaixo discriminados,
constantes do Orçamento vigente, a saber:

Anexo • - Quadro, A
0201'- GABINETE DO PREFEITO
0201.03070202;002 • Mànutenção do Gabinete do Prefeito Cr$ 10.000.000,00

An,exo II - Quadro A,
'

0201 - GAB.lNETE DO PREFEITO
0201.03070202.002 • 4.1.2.0 - Equipam. e, Mat, Permanente e-s 10.OpO.000,00

-

, Art. 2.° - Para fazer face à despesa decorrente do artigo, ânterior, fica
-

anulada "',---------------------",

parcialmente a seguinte' dotação do Orçame nto vigente, a saber:
,

Anexo I ..,_ Quadro A
0401 - DIVISÃÓ DE CONTABILIDADE
040'1.99999992.020 . Reserva Orçamentérla . .-. '.v • , ••••••••••••••• e-s 10.000.000,00

� Anexo .1 - Quadro A
0401 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0401.99999992.020 • 9.0.0.0 - Reserva de Contingência ,' Cr$ 10.000.000,00

Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

'

Jar-aQuá db Sul, 20 de janeiro de 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

Justiça designa- cidadãos ao corpo de jurades

IVO KONELL
Secret," de Administração e Finanças

Ganhe 4 vezes mais
COMPR� UMA HONDA EM MOTO 5CHROEDER E ECONOMIZE GASOLINA ,E DJNHEIRO.

VERIFIQUE NOSSOS, PLANOS DE PAGAMEN TOS E 'A NOSSA �INHA DE PRODUTOS.

TEMOS TAMeeM À VENDA MOTOS USADAS.

Revendedor Autorizado

RONDA.

COLUNA ROTÁRIA

Água simboliza 'lida
METADE DA pdpULAÇÃO DO MUNDO NÃO

TEM ACESSO DIRETO À ÁGUA POTÁVEL

Eletro Diesel 'Jaraguá L�da�
POSTO DE SERV'ÇO BOSCH

Agora em Jaraguá do Sul serviços em

bombas injetoras e bicos' injetores.

Rua Joinville, 1'10 2.799 - Telefone: 72"1354
defronte a Weg 11'- Jaraguá do Sul - SC.

TOPÓGRAFO
"

lnqo João Benkendorf

MEDiÇÕES DE TERRENOS EM GERAL

Escritório: Rua Reinaldo Rau 86 � Edifício
,Mário Tavares, .Sala 3:__ 1.° andar.

Contactos: Fone 72-0593

lnstaladora Elétrica
CO N T I Ltda ..
Rua Guilherme Weeue, III . Fone: 12·0081
Jaraguá do Sul- �. Catarina
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CARTAZ DO CINEMA -,- A partir de hoje, dia-28, até quinte-feira,
dia 02, no Cine Jaraguá, "ATRAPALHANDO A SUATE", o primeiro
filme da trinca Dedé, Mussum e Zacarias. Sempre às 20hl5min.

,

-

- EDITAL

AU.REA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No
tas e Oficial de Protestos de Títulos da' Comarca de Ja
taguá do Sul, Estedo de Santa Catarina, na forma da
lei, etc ...

Faz saber a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cartório para protestos os títulos contrai

. ARNO OLINGER, Rua Concórdia, 940, nesta. ADEMIR
VALCANAIA, Bairro Jaraguá Esqu�rdo, nesta. ANTONIO
ALVES MOREIRA, Av. Mal. Deodoro, s/n, nesta. COMER
CIAL DE PEÇAS E ACESsólUOS LTDA., Rua João Pessoa,
324, nesta. IND. COM. DE FIBRAS LAR LTDA., Rua Ro·
berto Seidel, s/n, Corupá. RE·INALDO DE OLIVEIRA TOR·
R.ES, Rua Felipe Schmidt, 115., fundos, nesta. RUFINO
WEIUER, Rua Ano Bom, Corupá, TEXTIL CYRUS S.A.,
Rua Roberto Ziemann, 469, hesta.

.

,
.

E, como os ditos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos com

pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da .lei a fim de liquidar o seu débito ou então
dar razão por que não o faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na forma dá lel, etc.

ns/ Jarequé do Sul, 26 de Janeiro de 1984.

AUREA MÜLLER GRUBBA

Tabeliã Designada de Notas e Oficial de Protestos
de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul.

Lavação, polimento, teto e estofamentos e limpeza em

geral, fi com a

Marschall Polimentos
Experiência, a certeza de um trabalho

bem executado.
Promo��9: polim�nt()s a CrS 8.000,00

Av. Getúlio Varqas, 210 - Jaraqué do Sul-SC

Pagamento
tem neva

'sistemática
Muitos dos que, no ano passado

tinham direito ao abono salarial do PIS
equivalente a um salário-mínimo reqlo
nal, não estão recebendo este benefíci
em 1984, em função de uma mudanç
na sisternétlca do pagamento do 14.
salário" autorizada pelo Banco Central
Antes da resolução 839/83,' baixad
no ano passado, pelo BC, tinham dlrell
to ao abono, no valor de um salário
mínimo reqional, todos os participant
tes que fossem cadastrados há pel
menos cinco anos e que rp:.ebesP'Wl sa
lário icual ou inferior a"'mco �es '

sa'lário-mínlmo recional.
Com a mudança, os �c,.....t'(. par6 paqamento do 14.0 salárIO cessare

a ser feitos da sequinte maneira: foi ti
rade uma média de todos os salários
mínimos que viqoraram em 82, apon
tando um valor de Cr$ 16.208,00; esc;
valer foi multiplicado cinco vezes, pro
porcionando um total de Cr$ 81.940,00,
Que corresponde a uma renda anual de
Cr$ 972.480,00. Portanto, quem no a
no de 1982 recebeu nos 12 meses d
salári.o mais de Cr$ 972.480,00 nã
mais terá direito ao abono salarial, in
.dependente do ano de cadastramento.

As informações sobre a renda a

nual durante o ano base usado para
cálculo (1982) são fornecidas pela
empresas através da RAIS (Relação A
nual de I nformações Sociais), do
curnento em que a empresa inform

.

quanto tempo trabalha e ,�nto r�c.:�beu o .empregado. Se o '%ru�narlo
.

não trabalhou durante to�� o o,
Caixa Econômica Federal "faz a médi
deis salérios nos meses em que tev

remuneração.
A CEF está pagando agora o 14.

para os que nasceram na segunçla quin
zena de janeiro e os rendimentos par
os nascidos em janeiro e. fevereiro.
'capital para os casados a partir de ju
lho de 1976 e os aposentados também
está sendo pago normalmente.

AS MELHORES SUGESTOES PARA
PRESENTES. ESTAO AQUI!

Na Joalheria A Pérola; você encontra artigos pa
ra presentes e decoração, peças de joalheria, relojoa
tia, objetos em prata, cristal e porcelana que real
çam o seu, requinte e bom gosto. Em anexo, a Ótica
Moderna, com os últimos lançamentos em óculos na-
cionais e importados. Vislte-nos

Joalheria A Pérola

Ótica Moderna
Rua Reinoldb Rau, 289 - Fone 72-1823

SOCIEDADE DESPORTIVA E
RECREATIVA AMIZADE
'Edital' de Convocação

Pelo presente EDITAL DE CON
VOCAÇÃO, ficam convocados todos'
os associados (rigorosarn.ént�, em

dia com a tesouraria da,1êciE;(�tde)
da Sociedade Desportiva e Recreatl
Va Amizade, em sua sede�cia.' . 'to
na Estrada Itapocú-Hansà, s/n, em

Três Rios do Norte, neste Município,
para se reunirem em Assembléia Ge
ral Ordinária -no dia 29.01.84, com

início às 7,30 horas ou em segunda
convocação para às 8 horas, a fim
de deliberarem sobre O seguinte:

ORDEM DO DIA:
1. Discutir e aprovar o relatório

da Diretoria referente ao exercl
do de 1983j bem como o seu

Balanço Geral.
_

..

2. Outros assuntos de interesse da
sociedade..

3. Discutir e aprovar os novos Es-
tatutos Sociais. � >i

4, Eleição do Conselho D�'f1be��ivo
e Fiscal. � /

5. Outros assuntos de ,interesse äa
Sociedade.
vt/Jaraguá do Sul SC, Jan/1984

IRINEU BAUMGARTEL
Presidente

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

ocasiões é com o

LANZNASTER
O SEU RELOJOEIRO

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

ANGIOLOGIÃ CLfNICA E
., " ê"lRURßIÄ VASCULAR

DR. éELSO'ORLANDO STORRER DA SILVA

.

Doenç�s da circulação, varizes, artereoesclerose

trombose, embolia, eresipela, flebite, ete.

Rl1arGuilherme Weege, h.o 34 .;_ 1." andar

Fone 72-1366 - Ja raguá da Su I - sc.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,

)
TRIBUNAL DE CONTAS
BUROCRATIZA
PROCESSOS

"
"

,-

Estiveram reunidos dia .19
passado, quinta-feira, na se

de da Associação dos Muni
cípios do Vale do Itapocu,
Amvali, os contadores das
Prefeituras Múnicipélis de
Jaraguá do Sul, Guarami
rim, Barra Velha, Schroe-
,der, Massaranduba e Coru
pá e que, juntamente com

o secretário-executivo Dávio
Leu, analisaram as novas

determinações estabelecidas
pelo Tribunal de Contas do
Estado, através da Resolu
ção 07/83, no que, se refere
aos balancetes mensais
prestações de contas e ba�

_
lanços gerais dos órgãos
públicos. ,

'

A referida resolução, que
entrou em vigor dia 1.° de
janeiro de 1984, veio buro
cratizar os processos de
prestação de contas, o que
prova, segundo Dávio Leu,
que as diretrizes. emanadas
do Governo Federal, para a

eliminação e simplificação
de papéis ainda não atingi
ram a todos os órgãos pú
bHcos catarinenses, especi
ficamente

-

o Tribunal de
Contas.

Combustíveis têm,
novos p�eços

•

o brasileiro
.

emanheceu
quinta-feira, com i gasoli
na custando Cr$ 564,00 o

li.tro, tendo sofrido um rea

juste de 26,7% sobre os

Cr$ 445,00 que vigoravam
desde o último' reajuste em
novembro do ano passado;
o álcool, de Cr$

. 262,00
passou para Cr$ 332,00, en
quanto o óleo diesel pulou
de Cr$ 300,00 o litro para
Cr$ 387,00. O gás liquefei
tc de petróleo .� Q gás de
cozinha - teve o maior au-'
ménto: de Cr$ 3.20000 o

botijão de 13 quilos, pássóu
pera e-s 4.200,00.

O aumento médio dos
preços dos derivados de pe
tróleo foi' de 28,5% e foi
mantida a paridade de 5�(9
por. cénto entre os preços
do álcool e da gasolina.

,.

Bovemo agora exige nota
dos produtores

I

Os secretários da Fazenda e da Agri€ultura e do Abas-
tecimento, Nélson. Madalena ,e Wilson Kle.imJbing, respecti
vamente, estiveram reunidos terça-feira com 97 representan
tes de trabalhadores rurais de todo o Estado, para explicar
detalhes da implsnteção da nota do produtor rural, elabo
rada pela Coordenação do Tesouro do Estado e que visa a
legalizar a produção agrícola catarinense e impedir ao rnes-
mo tempo a sonegação de impostos.

- .

O Secretário da Agricultura explicou aos trabalhadores
que a nota fiscal vise, na verdade, a eumenter a arrecada-

.

ção do Estado e a legalizar produção agrícola, salientando
que, através desse documento, a Secretaria terá condições
de adotar uma política agrícola mais realista, com base nos

dados estatísticos que serão obtidos com a nova sistemáti
ca implantada. Segundo ele, o Estado precisa também sa

ber o quanto produz e o que produz.
Depois de salientar- que a maior crise que o País en

frentá é de patriotismo, Kleinubing frisou que o Estado de
ve tributar tudo o que for possível, para melhorar sua ar

recadação e que quando ocorrerem dificuldades na comer

cialização, a secretaria da Fazenda não relutará em isentar
de ICM O produto no período em que ocorrer uma supers
safra, como aconteceu esta semana com a cebola, por e

xemplo, isenta de ICM até 30 de março.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Jaraguá do Sul, Herlberto Fritzke, participou do encontro e

segundo declarou ao "Correio do Povo", a emissão da note
fiscal não será obrigatória inlcialmente. No período de 15
de fevereiro a 15 de setembro, será a título de experiência
e a partir de então, tomar-se-é obr:igatória.

.
A nota fiscal será fornecida aos produtores rurais pela

Exatoria Estadual do seu domicílio tributário, em quantida
de não superior a lO-jogos de cada vez, mediante inscrição
sumária, na qual serão exiqldos apenas a apresentação do

.. documento de ldentldade _e do seu reqistro . no lncra, ou

\�ntão uma declaração da Secretaria da' Agricuhura. O do-
curnerito será ernltldo em quatro vias, com a seguinte des

tinação: a primeira via ficará com o destinatário; a segun
da, via irá para o fisco; a terceira será devolvida à Exato
ria Estadual e a quarta via ficará com o produtor.

Fritzke, após as explanações dos Secretários na terça
'.

feira, comunga também da opinião de que todos os produ
. tos 'devessem ser tributados. Conforme. disse, com' tributa

ção ou sem tributação, os produtores rurais não .recebem
nenhum benefício, daí porque é favorável a cobrança do

imposto' que posteriormente será canalizado a· realização
de obras comunitárias ne Estado.

Afonso Piazera Neto'
- Engenheiro Civil -

PROJETOS E
-

CONSTRUÇOES EM GERAL

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

89250-Jaraguá do Sul
Santa Catarina'

I
Deixe o aviamento' de suas receitas nas mãos de quem entende do ramo.

Farmácia 'Paraná'
Admini.strada por 'profissionais farmacêoticas formedes. com la anos de experiên
cia, sob a direção de Neila Maria da Silva- CRF-1402jSC, filha de Jaraguá do Sul.

- Aviamento de receitas, medicamentos e perfumarias e os melhores preços da pra
ça estão a'lvi. Venha conferir! - Mantemos convênios com' Sindicatos.

�
Av. Mal. Deodoro, n.O L771 (perto da

.

Ponte do Vailatti), Fone 72-1689 - JS.jse.
,_.. --�----------------I_.'--�..�"------------__,

b.�
,.

E hora de
reconstruir
o Brasíl .

Por Hélio Beltrão "

O
mais grave problema do Br-asil é. a centralização.
rodos os demais não passam de�subprodutos. .

lo) centralismo �urocrátic�, .� á�toritarism�, a tut�te e a desc_9nflança das autoridades 10ca'ls constl-
_

.. tuem uma sobrevivência deplorável de nosso passa-
do colonial, "que não se coaduna com o nível de esclareci
,-mento políti_co de nosso' povo, com a urgên,cia de nossos

problemas e a dimen'São de nosso país, a reclamar soluções
rápidas e peculiares para as suas carências e diversidades.

Essa nefasta herança cultural, que remonta ao Bràsil
colonial, conseguiu sobreviver à declaração da Independên
cia e à proclama�ão da R�públicá. No dizer de Rui Barbo
sa, "tivemos União antes de ter Estados, tivemos o todo an-

tes das partes". .'
.

-

De um golpe, transformaram-se em Estados as Provín
cias de um Império tradicionalll'!ente unitário e centralizado,
como se fosse possível transplantar sem rejeição uma cen
cepção importada de países de hist6ria inteiramente diver
sa. Entretanto, indiferente ao Brasil legal, o Brasil real con
tinuou a- funcionar como antes. E até hoje a nossa Fedel'a�
ção, assim. como a

.

autonomia dos Estados e Municípios,
embora consagrada na Constitui'ção, continua a representar
um conceito muito mais formal do que real. Indiferente ao

irreallsme constitucional, e fiel ao modelo colonial, este é
um país que continua na "fila" do .Peder Central, isto é,
na dependência das .cJecisões rta gigantesca, vagarosa, enls-
'ciente e onipotente burocracia central.

A nosso juízo, esse processo centraiizador já atingiu
sua fase de saturação. E está prejudicando a imagem e a e

ficácia do próprio goverrio centraf, que começa a pagar um

preço político muito alto - em termos de cobrança popu
lar - pela exagerada soma de poder que acumulou em suas

mãos.
É hora de reconstruir- o Brasil. O Brasil está maduro

,para essa reversão, E de baixo pera cima. que__ se há de re

cons�ruir a democracia; assim como a Federação neste país.
Da' periferià .para O' centre. A começar pelo revigoramento .ljdo.s municípios' e .de sua autoridade' e viabUidade.

.

\.•...1Logo os nesses municípios que, historicamente, tarn- '.

bém eles foram criados em geral 'de cima para baixo, por ;1
alvarás e ordens régias, para servir àos Interesses fiscais e ;1
colonizadores do' governo portuguis. Atualmente, na maio- 'i
ria dos casos, os recursos oriundos de tributação própria �.• '!iou transferida são manifestamente insuficientes para aten-

:,,1der às exigências mínimas de bem-estar da população. E, ,

ainda mais grave: é praticamente nula a participação das
!,

autoridades locais - Prefeituras e Câmaras- de Vereadores
- na solução dos problemas que afetam o dia-a-dia dos

municípios. I', ' '.
;-: I ,.

I I �!'f
Refjro-me às carências bá_icas de nàtureza social, no

�ampo da alimentação, da saúde, da educação, da habitação
e tantas outras, que assumem aspectos cada vez. mais gra- ,

ves. Esses problemas d�licados e prementes, que só podem
ser bem r�solvidos pela autoridade mais próxima, foram
sendo ao longo dos anos aveeades à competência dos ou

tros níveis da' Fedêração, especialmente à do Governo Fe- i!

dera!. O resultado tem sido, além da insatisfação popular, j

o esvaziamento progressivo'da 'autor_idade local e o enfraqu� Ircimente da vitalidade comunitária, No entanto, é o Prefeito �
MunicipaJ aquele que sofre' dir.etamente o ônus da insati$fa- ii,
ção popular. Logo ele, que geralmente não dispõe de recursos It
nem participa das decisões capazes de resolver essa lnsatls- I}
fa�ão.

'

É evidente que a reversão de um processo dessa natu
reza não pode ser instantânea .. Mas' é importante uma toma
da nacional de consciênc.ia sobre sua urgência e oportunida
de. Ê igualmente evidente que a efetiva consolidação do
processo federativo e da autonomia municipal só se opera
rá definitivamente no dia em que conseguirmos realizar
uma ampla e descorrcentradQra reforma constitucional, que
estabeleça uma redistribuição ädequada' de recursos e tare-
fas entre os três níveis da Federação.

Continuo' firmemente engajado nessa batalha, movido
pela antiga e profunda convicção de que se trata de causa

fundamental e indispensável à construção de um Brasil
mais :verdadeiro! 'mais humano � mais feliz.

�

,1
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Dos Jornais do Estado
Janeiro/84

o catarinense Zenon, ao desembarcar em Tóquio, a-
.

companhando a delegação -do Corinthiens teve' -sério pro
blema no aeroporto. Zenon foi confundido com um. trafi
cante de entorpecêntes amerlceno, e nem

.

a intervenção
dos demais jogadores e dirigentes impediu que o jogador
fosse obrigado a tirar a roupa e rigoros'amente revistado.
Engraçado, logo o Zenon, ainda se fosse o Casagrande
vai lá.

.

-.-
Ainda neste começo d. ano a Secretaria da Agricultu-

ra anuncia a ativação do Programa de 'Recuperação das
Pequenas Propriedades Rurais, cem recursos do Finsocial,
repassados ao Besc, tendo a Kcaresc como órgão executor.
)'ais recursos poderão ser utilizados pelos agricultores pa
ra reforma da casa, galpões, estábulos, correção do solo,
compra de pequenos equipamentosímelhorias no "lar, for
mação de condomínio e no custeio da lavoura e criações.
O valor máximo de cada financiamento �stará por volta
dos Cr$ 2 milhões e 900 ml].

.

-.-
O Seminário de Avaliação que o Governador Esperi-

.

dião Amin está programando para os primeiros dias de
fevereiro, 'com vistas ao desempenho de seu governo em .'

1983, deve botar na mesa alguns fatos reveladores. Não

escaparé à análise, também,' o relacionamento político
c.om a Assembléia Legislativa e com as' prefeituras muni

cipais. O Secretário Paulo Gouvêa da Costa, aliás, consi
oera natural a circunstância de que .esse rela_cionamentó
não vem sendo considerado bom por deputados e prefeitos
do PDS, já que, :segundo suas pelevrãs, a Secretaria, pela
natureza das SUâS atribuições, não tem nada para dar e tem.
muito pouco o que negar. Mas, ainda assim, acredita que
com melhor esclarecimento de suas' atribuiç,ões e com a

tendimento mais eficiente, também' aí as coisas podem
melhorar.

-.-

O Ministro' pretende revisar a questão da aposentado
ria I;;omo um toao, pets, segundo ele, os dados mostram
munes números que ele considera absurdos, como por ..
xemprc, a taxa de crescimento da aposentadoria per mvali-
01;;.,: 'tue na zona urbana entre 1 Y8U a 1983 toi ae 4"/0 en
quanto na rural se eleveu para 21"/0. Neste período o fsta
(lO que leve maiór taxa de crescimento de aposentadoria,
com �'1,14�/o, a "araiba, enq",anto o Rio de Janeiro está em

quano lugar, com um íridite de 22,99%.
.

-.---
O Governador Esperidião Amin reuniu no Palácio Re-

sidencial oa Agronômica a imprensa do l:.stado .Ó: para um'
cnurrasco de contraternização na penúltima noite do ano .

. csiavam todos lá, até o movimento de Oposição Sindical
oos JOrnalistas mandou o seu representante. Ativos, inati
vos, repórteres de televisão com os namorados, gente do
menê, penetras, enfim, todos. Até o Nazareno. Mas, o mais
surpreendente foi a presença de convidados que nas últi
mas eleições pediram voto em palanque para o Senador
Jarson Ijarreto, declarando-se adversários politicos de A
min. t: pelo ar de euforia e contentamento demonstrado
ao longo da reunião a i-mpressão é que iá são todos eleito
res do PDS.

-.-

Por unan�midade de três votos a' zer�, a 4a. Câmara.
Cívei da J'ustiça gaúcha declarou extinto. o processo, negan
do o recurso impetrado. pelo.s advo.gados dos 50 mil her
deiro.s do comendador Faustino Correa contra a sentença,
em Primeira Instância, do Juiz-Corregedor Carlos' Roberto
Nunes Lenglert, que negou c:lireito à sucessão de bens aos

pretendentes do inventário do século que tramita na Justl
ça gaúcha há mais de 100 anos, herança estimada hoje
em I trilhão, onde estão incluídos mais de 100 prédios, 52
fazendas com milhares de hectares, em. terras onde hoje
estão. cidades como Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória do
Palmar, além de diversas propriedades no 'Uruguai e de
pósitos bancáriós em móedas de ouro em bancos europeus.
O inventário. co.meçou a tramitar na justiça em 23 de ju
nho de 1873: Brigado com seus 8 irmãos autorizou em
testamento aa distribuição definitiva dos bens a partir da
quarta geração e duranttt todos estes anos os bens ficaram
para u�ofruto de alguns amigos e dós 14 filhos de ex-esera
vas suas.

-.-

Perguntaram a um paranaense de Curitiba onde fica-
va Joinville. O curitibano apontou para.a BR-lOl e disse:
-.A segunda chuva à esquerda (a primeira fica em Garu
va). Piada à parte, o fato é que o índice de precipitação
pluviométrica' é de fazer babar quelçuer beduino. Não é
à toa que chamam a Manchester de penico, de Santa Ca
tarina.

1984
50 ANOS DE EMANCIPAÇAO DE JARAGUA DO SUL

65 ANOS DE FUNDAÇAO DO "CORREIO DO POVO"
.

Em 1984, continue eenesee, Renove a sua assinatura.

ORDEM' ,ROSACRUZ
Grande Loja do Brasil

Você precisa pensar corretamente
para tornar seus sonhos

realidades. Pensamentos s�o energia.
Energia se transmute'em matéria.

Matéria são coisas. Então 'pensamentos
se transformam em coisas
e voce SERA E OBTERA
AQUILO qUE,PENSA.

, .

li.. Ordem Rosacruz ti uma .organTzaç1o fraternal,
n«o.sectária, de homens e mulheres devotados à
investigação., estudo. e apllcaç5o. prática das leIs
naturals 'e espirituais, não religiosa nem pol(tlca,
conhecida Internacionalmente como AMORO.

-'--- ..... --�--,�-- ......_---'...._------ ....---

À OrdemRosacruz- AMORC
. .

Caixa Po.stal307
'

, '" -",.....""'_, _

80.000 - Curitiba - Parani
'. ,

Estou interessado em obter Tnformaç5es sobre a Ordem ROlaeruz. Quetram '

enviar-me gratuitamente ufI.l exemplar do IIvreto "0 DOMI'NIO DAVIDA".

NOME __

_ENDEREÇO .... _

CIDADE CEP __

ESTADQ�·��--�----���-- ����__----
(s. preferir, telefona para (041) 254-3033 - Gra__ncla LoJa.do lira.,,)

Entre noMonza4 portas poraqui.
EIleid lerfe r Comércio
�e VelcHlls lida.

r

Jardim São Luiz
COMPr�E O SEU LOTE NO JARDIM ,SAO LUIZ POR APENAS·

, Cr$ 31.200,00 POR MaS. . .'
JARDIM SAO LUIZ A SUA OPQÃO DE MORADIA NO

JARAGUÁ ESQUERDO.
IMOBIL JÁRIOS
LTDA.

, _CRE.CI-093 -l1.',REYIAO
Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136·

EMPREENDIMENTOS
" MARCATTO
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Fundado em lO/maio/1_919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmö,kel - Jorn. Prof. ORT-SC
n." 729' e Diretor de Empresa Jornalística n," 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

-Procóplo 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$ 8.000,00
Número atrasado: Cr$ 200,00
Número avulso: Cr$ 300,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza & Cia.

t.tde, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltdá. e Pro

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

ESCANCINAVIA A NOVA OpçÃO
COPENHAGEM COM 30% DE DESCONTO.
Na tarifa Ponto a Ponto.. .

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGEM OU

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

Arno Olavo Duarte
ELETRICISTA AUTÖNOMO

10 ANOS DE EXPERI�NCIA NO RAMO,

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

.

•

Rua Fritz Bartei, 610 - Fone'72-1429 - Jaraguá do Sul

BATERIAS NOVAS, USADAS, RECONDICIONAMENTOS,
RECARGAS, E CONSERTOS EM GERA�.

Veri.fique nossos serviços e o nosso atendimento.

Rua Pastor Ferdinand Schluenzen, n.O 295 - fone 72-0755

Jaraguá do Sul - SC.

[ V�AIG )�)[±J( CRUZEIRO)
, Passaqens aéreas e serviço de cargas e encomendas
�. Varig/Cruzeiro cara a região da Grande Jaraguá do
,Sul, é com a Organização Contábil "A Comercial" SiC
�+tda. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 290 - Fone
'72-0091 -, anexa a redação deste jornal. ,

.

- Realizava-se a festa de São Sebas

tião, padroeiro da Paróquia, com seletilda
des' na Matriz, na colina. e festa no Salãó
Cristo Rei. 05 recursos revertiam em be
nefício da construção na nova Matriz, ä
que frequentámos hoje.

- Doloroso desastre registrava-se
.

num ônibus de Lages. Uma passageira, en
joando, pôs:a cabeça fora do veículo, pa
ra vomitar. Um c..minhão de madeiras

passando, arrancou-lhe a cabeça. O corpo
da inditosa senhora era transportado pa
ra Florianópolis.

- O EXIM BANK concluía o- emprés
,timo de 8'.600.000 dÓlares ao Brasil para

CONFIRA A IIISTÓRIA ...
Barão de Itapocu .

... HÁ 40 ANOS

O dr. Alves Pedrosa, digno Juiz:
de Menorés da CapitaJ enviava a Artur

MüHer, então diretor do "Correio do Po
vo" diversos folhetos contendo conferên
cias feitas por ocas.ião da "Semana da
Criança", em outubro., Um deles estampa
va o discurso do culto magistrado, na ses

são inaugural da "Semána da Criança" e a

palestra pronunciada no Rotary Club Flo
rianópolis e os demais levavam aos leito
res as conferências dos drs. Aldo Avila
da Luz, advogado do Juízo de Menores se-:
bre o tema: "Os abandonados nas cida
des"; Desembargador Urbano Müller Sa"es
sobre "O conceito moderno da delinqüên-

, cia juvenil e seu tratamento" i Professor
João Roberto Moreir.. , sobre "A escola e o

abandonado", e do médico Dr. Polidoro
Ernani S. Tiago, presidente da Sociedade
Catarinense de Medicina, sobre "Os me

nores aleijados". Para quem lê a nota de

pois de tanto tempo percebe nas entreli
nhas a ação benfaseja do movimento ro

tário, já preocupado com a sua comunida
de.

- Leonor de Souza Neves, diretora
do Grupo Escolar "Abdon Batista ", a 13
de janeiro cientificava 05 interessados so

bre matrícula de alunos, fixando critérios

para 05 portadores de boletins de promo
ção e alunos. novos, avisando que "é de

grande conveniência para esta dire\ao
que todos 05 matriculados se apresentem
aCbmpanhados de seus pais ou tutores" e

que "é' obrigatório o uso do uniforme".

Seguindo a burocracia ainda não .desburo
cratizada pelo Min. Hélio Beltrão, era as

sim mesmo. Hoje o Grupo tem status de

Colégio, as ampliações foram imensas e os

alunos matriculado� são incontáveis. O dr.
Abelardo Fernando Montenegro deve lem
brar-se dos bons tempos da bucólica Jara

guá do Sul e a saudade que a .época gera.

... HÃ 30 ANOS

a modernização da ferrovia Santos-Jundiaí,
projeto recomendado e aprovado pela Co
missão Mista 8rasil-Estados Unidos.

- Frei Capistrano Binder, O.F.M.,
professor do Ginásio Sto. Antonio, de Blu
menau, visitava o Jaraguá do seu nasci
mento, para rever familiares. Grande ora
dor sacro, acabava de ser convidado para
professor da cadeira de português, do Gi
násio de Baurú, Estado de São Paulo.

... HÁ 20 ANOS

- Associação Rural de Jaraguá do
Sul, funda�a em 16 de junho de 1946, pu
blicava seu balanço geral, encerrado em 31
de dezembro d. 1963, assinado pela dire
toria: João Lúcio da Costa - Presidente;
Octacílio P. Ramos .:.._ Secretário; Louren
ço Gressinger - Tesoureiro ê Eugênio
Victor Schmöckel, Contador. O Conselho
Fiscal: Lourenço Ersching, Walter Barteli
e Alvino Hadlich. Eram todos muito uni
dos e com objetivos determinados. Hoje
não são mais Infelizmente...

- Um lavrador de Rio da Luz anda
va fulo da vida e perguntava:_ "Quando sr.

Prefeito? Quando vão sair as promessas
que foram feitas em Rio da .Luz III, no

Salão Hornburg. Cadê os Cr$ 100.000,00
que seriam pagos. se a promessa não fos
se cumpridà? Venha,visitar um de seus a

migos aqui, mas traga os fiscais junto,
porque de carro com cavalos já é pesado
passar. A pé, só descalço. A viatura moto

rizada, só à galope. Pergunto como vamos

passar pelas estradas? À zorra? Porca Ia
miséria!.

•.• HÁ 10 ANOS

- O prefeito Eugênio Strebe sancio
nava a Lei n.O 471, de 31-12-73, dispondo
sobre o estatuto da Fundação Educacional

Regional Jaraguaense ..:_ FERJ; Era o co

meço do ensino. superior em Jaraguá do
Sul. E já temos .algumas turmas de curta

e plena licenciatura de nossa Faculdade
de Estudos Sociais. Daqui há pouco 05 e

conomistas e então 05 administradores de

empresas. � bom investir nessa área que
traz resultados compensadores.

- Dava-se em Jaraguá do Sul isen

ção de ISQN, atual '-SS, às instituições
que aplicassem no mínimo 100% dos de

pósitos volunt.ários do público, através de

empréstimos ou descontos de títulos em

favor da indústria, comércio, lavoura e pe
cuária do Município. Medida de alta rele
'vincia e de grande alcance que beneficia
va as atividades locais como poderoso
suporte financeiro. Só não temos not.ícia
de que alguém tenha sido beneficiado com

os favores da Lei n.O 466.

, Guarda-Pós?

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

Vá na Loja do Guarda-Pó,
onde você encontra aventais, jalecos, macacões, cemisas, calças brancas e pretas, pa
letós de garçon e mais toda linha de uniformes para indústrias, hotéis e supermerca
dos.
Rua Padre Jscobs, n.O 23 - Fone 22.8477 em Blumeneu e Rua do Prfnclpe, n.O 789
Telefone 33-5660 - em JoinvilJe.
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COMERCIAL FLORIAN'I
REVENDA E ASSISTlNCIA TI!CNICA autorizada •

calc. SHARP e DISMAC para Jarag�' do Sul ..• reglio.
Temos toda linha de máquinas de escrever

- OLIVEni, manual e elétricas.
Grande quantidade de máquinas USADAS: OLlVEnl

e REMINGTOM com 06 meses de Garantia.
Oficlna de máquinas dê' escrltórlo' em gerai" e

RelógiSls de Ponto. Rod Bel.
ACESSÓRIOS EM GERAL.

Rua Venâncio da Silva PortOJ 331 - Jaraguá do Sul-SC.

RELOJOARIA, AVENIDA

Presenteie comjóias.e as mais finas
sugestões, da RELOJOARIA AVENIDA.-

Marechal e:'Getúlio Vargas

\

------------�------��/--.�).�-�.-----�---------------�

FUNILARIA JARAGUA' LTOA•.
/
- ,----_.

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

condições de, atendê-los
.

,eficientemente. '

, ,

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

TERRAPLENAGEM VARGAS
-.....-----......----_..------

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

CONSULTÉ _ NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS: SANTA' HELENA

Tubos de concreto para suas obras
Rua JoinviUe, 1.016- .: 'Felefone: 72-1101

A moda certa em roupas e calçados é com ia
, CINDERELA, onde estão às melhores opções,

para. cada estação.
� CINDERELA

Veste bem.:A moda certa, na

Gumercindo e na Getúlio Vargas.

ÓESPACHANTE' VICTOR

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

,

Carteira de Identidade.
,

"-

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

Telefones: 72-0060, 72-0327 e 72.065.5

Oração ao Divino
Espírito Santo

�:) ::,
'. ".

'

A solidão é uma das mais opr�ssivas experlênelas
que o ser humano pode enfrentar. Deixa-nos desolados'
como se um vento árido rios tivesse ressequido. e a- "

-

quela perda de contato com tudo que normalmente dá
sentido à vida. 1::. uma sensàc;ão de abandono:

. Contudo, não estames abandonados: Se nos tiver
mos preparado anteriormente, de modo adequado" $e
r-emos suficientemente ferres para esses embates com

a solidão; ,A solidão não é um estado mórbido ou deen-
,

tio, mas uma condição agradável e necessária, uma

cbndição que todos nós temos de enfrentar e podemos
superar.

A cura da solidão _está na-nia!1eira de viver. No mo

do de Iutar contra es inF!uências negativas, lançando
IJOS à vida, tornando-nos- parte integrante dela. Parti-
'ciPa da vida que brota a séu redor,_ pois ii cura d� �o
lidão está em todos.·o_s olhos q,ue fitamos, na musrea

sublime de todas as árvores e no riso de todas as

crianças.

"

ESJ!lírito Santo; Vós> que es
clareceis tudo, . .qüe ilumi
naIs tod& os çamirihos 'para
que eu atinja o meu ideal.:
Vós que me dás o . dom di
vino de perdoar e esquecer
ornai que me fazem e que
todos os instantes de minha
vida estais corniqo, eu que
ro neste curto diáloqo agra
decer por tudo e confirmar
maís uma vez que eu nun
ca quero me separar de Vós

'

por maior que seja a ilusão
me teria I, não será o míni
mo de vontade que sinto de
um dia estar convosco e to
dos os meus irmãos na qfó
ria perpétua. - -Obrlqado
mais uma vez. � A pessoa
deverá fazer esta oração 3
dias sequldos, sem dizer o

Pedido. Dentro de 3 dies se
rá alcançada a qraça por
mais difícil que sela.r Publl-

,

car assim que receber a

_ craca. Acradeco qraça rece-

bida, '- (B.M;S.)
,

Extraído da .Revista 110 Rosacruz;;', publicação da Ordem
Rosacruz; _:_ Amorc -' Cx. Postal. 307 ,_ 80000-Curit,i
ba-Paraná.

........--esté...8InCOdilfImI.....
; .

- �. -
- -

., ,.... ,

_BESe �,
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SALONISMO: NOVO PRESIDENTE � Co� a saída de
Jaraguá do Sul do presidente Luiz Carlos .Niccluzzi, da Liga
Jaraguaense de Futebol de Salão, por. motivos profissio
nais, a entidade deverá ser. dirigida pele vice-presidente,
Sérgio Kuchenbecker, atualmente em férias. Na sua volta,
a LJFS deverá convocar assembléie; para preenchimento
de cargos vagos. Enquanto isso, as perspectivas para este

ano em termos de campeonatos citadinos são as melhores

pOssíveis e alguns clubes pretendern. sua filiaçã'ót c.Pmo é
o casoda Jâragúá'Fabrir. _

. _.

-

. SELEÇAO FOI A SAe;> BENTO -:-": Ontem à noite, um�
seleção jaraguaense de futelior de salão, comandada por
Raul Rodrigues, partiéipou' éni Sãô Bento do Sul de um

amistoso, na reinauguração do ;Gjnásio de Esportes
UAnnes

GualbertoU, daquela cidade. A set1eção' propriamente dita,.
ser� reativada em fevereiro, 'c�m a convocação de -at.letas
e formação da Comissão T.cnicà ..

ATLETISMO: CBAT AÚ,t.oJH%A _;_ A Confederação Bra
'slieira de Atletismo, eutorlzeu, a Seleção Jaraguaense de:
Atletismo a disputar, no próximo mês, em Santa Cru� de'
La Sierra, na Bolfvla, o

IIMatch Intern�cioh:al de Atletis
mo", que reunirá �várlos palses. Járé)9Uá,:âo Sul vai 'repre
sentar oficialmente o J�rasil n�quelª -�col!,lp�tiç&9_ e. ,a. saí-

, I"
-

- . - .

di;! esta marcada pare 12 de fevereiro.
A.A. FRIGUMZ - Foi eleita dia 14 passado,

.

a nova

diretoria da Associação Atlética Frigumz, bem como o seu,
Conselho' Deliberativo Fisclll: Presidente _ Afonso Rosá,'
Viçe ....:_ EIi;'s Prestfni/Secretáric) _. Egon Pr:estiril, Vice -
Pedro José da Luz, Teso,!reiro - Sérgio Cesconetto, Vice.
- Gilmar Luiz Demarco. 'Conselho Deliberativo - Valdir'

Tomelin, Narciso Sevegnani, Ary Elias Ferreira, Sérgio Luiz:
Mar:tins de Oliveiral Eloi Prestini é o diretor' esportivo e

•

Mário José de Almeida o relações públicas. .

;

STRICKER fAZ POUCO CASO - O presidente da. Liga'
Jaraguaense de Futebol, Waldir Arno Stricker, numa atitu

. de inaceitável, somente .compareceu no jogo Cruz-de Mal
ta e' Blumeneu. domingo, para .entregar o 'recibo para co-

. brança das taxas e depois retirou-se, ele que, como auto�
rid(\de maior, deveria ser o representante ou pelo menos

estar presente. E o' que é pior, somente Ivo Aldrovendi

(árbitro) e Luiz Scaburi (bandeíra ) compareceram, obri
gando a diretoria cruzmalUna a improvisar o outro bano.
deira, que foi Gilmar Fischer. Coisas da adminístração
da LJF, ou do seu presidente ...

ABREM HOJE AS SEMIFINA!S DO PELADAO

A fase semifinal"öo I Campeonato Aberto de Futebol
de Salão, da Divisão Municipal de Esportes/Liqa Jaraguaen
se de Futebol de Salão, começa na tarde deste sábado, no
Agropecuário. Na segunda-feira à noite, durante ,reunião
com representantes das dezoito equipes semlflnallstas, fo-·
rern sorteadas as chaves,' bem como eleborade- a tabela da
primeira rodada, além do que foram esclarecidos detalhes
Pertinentes as 14 novas rearas do futebol de salâo, intro-·
duzidas recentemente pela Federecão Internacional de Fu
tebol de salão e que serão adotadas nó decorrer do Pe-
ladão. .... _ .

As equipes aprovaram por unanimidade a adoção das
novas regras, sendo que os árbitros. já foram instruídos
e seguem a regulamentação. E por concenso da marorra,
Permitiu-se a inscrição di'! mals um atleta, pela equipe do
Fluminense, em razão do falecimentp de um elemento do
seu quadro," em dezembro passado.

..
.

As chaves da 'fase semifinal do Peladão ficaram as

sim: CHAVE G - Fininvest, Ajax, João Wiest, América,
Fluminense e Zonta "A"; CHAVE H - Fantrnannr Vasco,
Indústria's Reunidas, Vila Nova, ,Jaraquá- Fabril e� SaJélitei
CHAVE I - Confecções Neui:a. Marisol, PapéJ Plasf, Moi-
tas, Coneza e Gumz Irmãos. '

Os iogos deste sábado. da primeira rodada serQo estes:
l�h Fininvest X'Ärax, 14h45 Wiest x América, 15h30 Flu
rrllnense x Zonta "AI/, 16h 15 Fantmann x Vasco, .17h I n
dústrias Reunidas x Vila Nova. 17h45 Jaraauá Fabril x Sa
télite, 18h30 Conf. Neuza x Marisol, 19h15 Papel Plast x

.Moitas fi às 20h Coneza x Gvmi: Irni\ãos. Destas equipes
ddassifitar-se-ão duas de cadâ chave pa� a fase final. quan
(). todas jogarão entre sí para sber-se a campeã da tem

.

' porada ..

Ciclismo quer o título
estadual de 84

Voltando aos qloriosos ternpo de outrora, o ciclis
mo de Jaraguá do Sul, conduzido por uma garotada boa
no pedaJ, prepara-se para as competições da tempora
da, com pretensões de conseguir o título .estadual e de
outras provas à nível nacional e internacional. Coman
dada .pelo atleta e técnico Sílvio Roberto Ewald, a ex

pressão maior do ciclismo local, a Equipe Weq centra
'tou Evanio Zimmermann, da ADC Embraco, de Join
ville, constituindo-se em ótimo reforço para brigar pe
lo título e heoemoníé do ciclismo catarinense, ao lado
do Base, da Capital do Estado.. .

" Ewald, que ao lado de Evanie esteve na redação es-
.

ta semana, disse que os treinamentos da equipe foram
iniciados dia 16, em ritmo forte e que a mesma está'
definida para as disputas deste ano. Na la. categoria,
ou principal, estão Sílvio Roberto Ewald, Evanio Zim
mermann, Wanderlei Zocatelli e Jonny Cozzarin: na 2a.
cateqoria, Márçi0 Mann e Marcos Vieira e na 3a. cate
goria, ou novatos, Paulo Sbardelatti, Waldir Hornburg
e Márcio Ewald.

.

O técnico Sílvio observou que está sendo adotado
um esquema rígido e puxado de treinamento, buscando
um melhor preparo físico e técnico à eouipe. E sequn-.
do o próprio, dies 1.° e 5 de fevereiro; juntamente
com o Evanie. participarão de duas provas no Uru
quai, pera. em março, com todos o ciclistas, tomarem
perte noTorneio Norte Catarinense, em Joinville. .

O calendário da Federação Catarinense de Ciclismo
ainda não foi divulaado. No �ntarito, no mês de. abril,
a equipe principal da Weq tomará parte na Prova da In-:
confidência Mineira. em Belo Horizonte. onde Sílvio foi
o IS." colocado em 1982 e o 8.° colocado em 1983.

Fé em Deus e pé no pedal é o lema da jovem e

quipe.

. Rio da Luz e Santa
Luzia 'abrem temporada

A temporada futebolísti-
.

cá de 1984, foi aberta ofi
cialmente domingo último,
com os dois grandes .emlsto-
80S realizados em Rio da
Luz e em Santa Luzia, que
arrastaram um grande pú
blico. No . ��tádio Eurico

. Duwe, em Rio da Luz, o

Cruz de Malta local recep
cionou ao Blumenau EC, em
partida assistida por cerca

de mit e duzentas pessoas,
que sairam satisfeitas pelo
grande espetáculo e festival
de gols,' 4 a 1 para o qua
dro blumenauense, da divi
são especial do futebol ca ta

rinense, marcados através
de Jorge Luís, Pintinho, Zé
Luís e Márcão, descontando
·Maneca para o Cruz de Mal
ta.

A equipe anfltriã que jo
ga domingÓ. à tarde em seu

Est�dio diante do' Botafogo
de Pomerode, formou com

Renato; Cláudio, Celso, Sí
dio (Rudiberto) e Waldir;
.Ivenlr, Pomeróde e Ml'lneca
(Ivo); Cpli, Milton (Nílson )
e Curt (Néco ), O Blumenau
foi de Álvaro, Ronaldo, A
mi.lton (Marcão), Cbic&o,
'e César; Jorge Luís (Pinti
nho), �ubenval e Zeca (AI
demir); Pitico, Amauri (Ita
mar e Zé Luís. - O árbitro,
com bom trabalho, foi (vo
Aldrovandi, auxiliado por
!:uiz Scabury e Gilmar Fis
cher .

Os cruzmaltinos estão' de
parabéns pela grand pro
moção e recepção .

EM SANTA LUZIA

No jogo de entrega de
faixas peta conquista do r

Campeonato Municipal Var-
.

zeano de Futebol, na tarde
de domingo, no Estádio do
Caxias EC, o campeão San
ta Luzia derrotou a Sele
ção do Campeonato Varzea
no, integrada por atletas
das sete equipes semifina
listas, pelo placar de 1 a O,
tento anotado através de
Tonho, onde o grande des
taque foi o goleiro Bóca,
em tarde inspirada. A for
mação das equipes foi esta:

Santa Luzia - Bóca; Car
los, Neldô,'Arlindo e Pas
quali (Alemão); Aldo, Dê
ga e Nilo (Dido); Tonho,
Amari Ido (Rosá) e Cizo

(Alcides). Seleção do Var
zeano - Nél�\')n; Beto, Bas
tião; lehnder e Braulino:
Jaime (Geraldo), Jango e

Vanildo; Jair, thicão e Her
cílio (Elmo). O ,árbitro foi
Waldemar Malheiro.

JARAGUÁ DO SUL
PRECISA DE

UMA SEGUNDA
PONTE.

Deutsche

Ecke.
Bilder aus Luthers Leben

'.9. - Am 26: April 1521,
"nach dem Mittagessen",
fuhr Luther aus Worms wie
der ab. Das ihm zugestancl.e
ne freie Geleit galt noch
fuer21 Tâge, hernach war

ihm die Acht sicher. In dem
Waeldern bei Eisenach Hel
ein Trupp ,bewaffneter Rei
ter ueber den Wag�n her:
Luther wurde "unter Flue..
ehen" àus dem Gefaehrt ge
zerrt, geounden und fort
geschleppt. Die Kunde von

seiner Entfuehrung ging wie
ein Lauffeuer um. Albrecht
Duerer meinte, als er die
Nachricht vernahm: "Ich
weiss nicht, ob er lebt oder
ermordet ist; dan aber hat
er das erlitten um der chris
tlichen Wahrheit willen".

Es ist .ein Fehler, das AI
. ter als die Zeit des Verfalls

.
zu bezeichnen. Es gibt kein
Rezept _ .fuer Langlebigkeit,.

es sei denn fortgesetzte Ar
beit, geregelte Gewohnhei
ten und die Kenntnis

.

der
eigenen Schwaeche und
Staérke. Nutzlosikeit und
Mutlosigkeit sind die phy
sischen und geistigen Vor

bedinqunqen fuer den. Tod.
Zweifellos laesst sich durch
aerztliche Beobachtul'lg und
Kontrolle, durch eine richti
ge Ernéehrunqsweise, ein
harmonisches Gleichgewicht
der Kraefte, eine. Belebung
nachlassender Funktionen,
eine Staerkung der Wlders
tandskraft sowie eine gesun
de geistige Einstellung bei
gleichzeitiger sozialer Hilfe
und Pflege im weitesten'
Sinne aie durchschnittliche
um

.

viele glueckliche und.
taetlqe Jahre verleeqern,

(Dr. Martin Gumpert)

Wir altern zu frueh. Das
Mtern, gewiss, es ist' die
natuertichste Sache von der
Welt, aber doch nicht bei
Sec;hzig oder Achtzig, son

dern erst bei hundert oder
hundertfuenfzig vJahren.:

(Dr. Viktor Bogomoletz}

EMPREGADA
DOM'::STICA

Procura-se empregada
doméstica' que pernoite
no emprego, com boas
-referências. Tratar: na

Rua' CeI. Procópios Go-
mes de. Oliveira, 290,
junto ao Escritório "A
Comerciai" ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,1CORR�IO DO POVO

As Anotações . de Flávio' José.
• Deploráveis sob todos os aspectos, as acusações

feitas no programe "Boa Tarde Santa Catarina", da TV Bar
riga Verde, segunda-feira, pelo deputado Roland Dornbusch,
centra poutlcos de Jaraguá do Sul (do PDS), que teriam,
segundo disse, patrocinado na semana passada a ida àquele
programa, de ex-funcionários da falecida Têxtil Cyrus, com
a ttnalldede. de prejudicá-lo politicamente-na sua atividade
parlamentar.

,

• Se' que houve, realmente, o patrocínio d. viagem
com esses fins excusos, bastante condenáveis, próprios da

,política rasteira, merece o repúdio, pois em nada contribui
para o aperfeiçoamento democrático,. E o deputado, basta,.
Ie conhecido pela sua verborragia, deitou falação também
na Médio

-

Jarag"á, quarta�feira, fazendo graves acusações
contra Octacilio Ramos, Victor Bauer e companhia. uma
forma Insólita de voltar as manchetes.

• Mas, dizem, o que Dornbusch falou na Rádio, foi
"fichinha" perto do que realmente disse e que a emissora
nao divulgou, resguardando-se contra possívels-futuros des

aobramentos. Comenta-se que só O Papa 'foi poupado. E

assim, uma vez mais, Jaraguá do Sul volta a ser'manche
te negativa na grande imprensa, aliás;' e ,somente assim
que apàrece, infelizmente.. O caldeirão poltneo entrou em

ecuuçäo e, creiam, o caso chegará a Assembléia L.egislati-
va. Quem viver, verá. •

• Depois de um recesso de dois meses - de 1.°_ de
"âezembro/83 a 31 de janeiro/84 - todos os 15 vereadores
....: Jaraguá do Sul voltarão •• 'tividades, reunindo·se no

, dia U I de fevereiro próximo, qúarta·feira, ,iniciando um

novo período legislativo, segundo o regimento interno. Uma
QiUi primeiras, tarefas será a indicação dos líderes das res-

pectivas bancada.. '

-. Afonso Piazerà ,Neto, que já exerceu funções idên
ticas numa prefeitura do interi_gr do Paraná, filho de tra

dierenal família jaraguaense, assumirá dia 1.° de feverei
ro, quarta-feirai a Secretaria dos Transportes e Obras do

Munlclpio, tlcendo _Aristides Panstein com a Secretaria de

l"'iáneJamento e Serviços Públicos. Houve divisão de se

cretartas, para dar maior agilidade ao' setor, de acordo
com o prefeito Vasel.

• Da mesma forma, ingressará no serviço público
municipal, na área ,de fiscalização, o vereador lider do

,governo na Câmara, Alvaro Rosá. O vereador, inicialmen
te, prestará a sua colaboração, antes de se efetivar no car

go. fste setor, anãs" é bastante falho nil atual administra
ção.

• O município de Guaramirim, fazendo a política da
ooa vizinhança,' cedeu em duas opcrtunidades as instala

çoes do Estádio Municipal "João Butscherdt" para que o

JOlnville Esporte Çlube realizasse trelnamentos com vistas
a sua estréia neste domingo, no "Ernestão", diante, do In

ternacional de Porto Alegre. Na quarta-feira, tinha mais

gente assistindo o treino do que quando o Juventus dis

putava o Campeonato Estadual.

• 'o Grêmio Esportivo Juventus, esta semana; iniciou
os trabalhos' p.r. a retirada �o alambrado, vestiário e ca·

bines de rádio, pois com o apoio da. municipalidade,' irá
levantar o campo em pelo menos um metrô, o que elimi
nará futuramente o proJ:»lema da falta de escoamento das

,aguas, quando de períodos chuvosos.

• O governador Esperidiâo Amin poderá vir a Jara

guá do Sul no próximo dia 10 de fevereiro, segundo o

'que transpirou na quinta-feira. Viria para anunciar os re

sultados dos estudos da segunda ponte e, também; da con
tinuidade das obras de asfaltamento da rodoviá que liga a

BR-280 e Schroeder. A informação, por enquanto, é extra-

oficial.
'

• O Dr. Ivo Helmuth Gerl.ch, atualmente juiz subs
-tituto em exercício das Comarcas de Jaraguá do Sul, Po·

merode, São Bento do Sul, Rio ,Negrinho é Guaramirim,
respondendo ainda pela direção do foro das respectivas
Comarcas, ct,cretou a Rrisio cle seis apenados que não

• Na reunião de segun
da·feira, entre líderes coo

'p.rativist.s ligados á orizi· ',I
cultura, em Massaranduba, ---....,..--------
ficou acertado o pagamento 'A'I,v'ará policial a'téde Cr$ 8 mil ;. saca 'do ar...

�oz, à ,título de adiantamen-
.'

"

r.,'e"v'er'e'Iroto aos associados. Esse va� J..
Ier será pago até pelo me-'
nos quando se defina o pre
ço mínimo da saca; que pa
ra fevereiro deverá ficar em
Cr$ , 11.500,00.

cumpriram a condição de
"sursis". pentre os' apena
dos está um conhecido �Ii�
cial da cidade.

• Altevir Antônio Pogal.
ça Júnior, presidente da E"
xecutiva do PMDB de Jara;
guá do Sul, confessou que
é candidato a deputado es-

, tadual nas préximas elei
ções, ou" então, a prefeito
m'unicipal.�Fogaça disse que
só não sai candidato a de
putado caso tenha dois pos
tulantes ao cargo. E afir
mou estar em campanha
permanente, mesmo na sur

dina, acrescentando que ai
sua aspiração deve-se ao fa
to dê sempre, há vários a"
nos, ter batalhado pelo par
tido, sem nunca ter concor
'rido Q um cargo eletivo. A
gora ele quer ir e não abre
mão.

• A Secretaria da Recei
ta Federal alerta aos contri
buintes Sujeitos ao recolhl-.
mente do imposto de 'renda,
o chamado cernê leão, que
o prazo para o pagamento
referente ao quarto trimes
tre de 1983, vence no pró
ximo dia 31. A alíquota de
recolhimento é de 15% so'

bre 'o rendimento' bruto
igualou superior a Cr$ 330
mil auferido nos meses de
outubro, novembro e de-
'zembro pessados.

• O vice-prefeito Décio
Raul Piazera, qu'e continua
alijado do esquema do go
verno municipal, promete,
para breve, algumas declã.
rações acerca da atuaf admi
nistração, que sob a 'sua óti·
ca' vem pecando em alfJuns
setores. Ele ,não descarta' a

sua idé para outro partido
de oposição, menos ao do
socialismo moreno de Leo
nel Brizola: Político mode
rado, Décio é admirador de
Tancredo, Neves, governador
de Minas Gerais, que segui.
rá no partido em que este

vier a int�rar. Se é que is·
to vai acontecer.

o seu revendedör V�lkswagen.

o Fusca é Simples
..---------, --------------

• SIMPLES DE COMPRAR

SIMPLES DE DIRIGIR
_,

•

• SIMPLES DE ESTACIONAR,

'. SIMPLES DE MANTER

• SIMPLES DE CUIDAR

- . SIMPLES DE VENDER.

Agora 'com motor 1.6,
. '

,MAIS DESEMPENHO"
MAIOR ECONOMI�

ISA,�,
Venha COi1hecê-lo' na

Menegotti Veículos

.0 Delegádo, ,Regional de
Polícia de Jaragúá do Sul;
Dr. Adhemar Grubba, está
alertando i todos os pro
prietários de bares, lancho
netes, hotéis, pensões e si
milares, além de postos de
gasolina e demais estabele
cimentos sujeitos ao Alvará:
Pollcial, que O prazo para a

renovação do mesmo vai a

té o dia 29 de fevereiro vin
douro. Finda esta, data, os

faltosos pagarão uma multa
correspondente a cinquenta
por c_ento da taxa de reno

vação.
'

Grubba alerta também
aos própriétários de estabe
leclrnentos que possuem me-

,'sas de snooker e similares,
que é proibido menores de
18 anos participarem dos

jdgos, sendo cjue o isfretor
está sojelte as, cominações
da lei.

FORMAÇAO DE DELEGADO
A 19a. Delegacia Regional

de Polícia de Jaraguá do
Sul', .de acordo com' o seu

titular, comunica que a A·
cademia de Polícia Civil de,
Santa Catarina, abriu Ins
crições ao concurso seleti·
vo para ingresso no curso'
de formação de delegado de
polícia. As inscrições pode
rão ser realizadas na Acade
'mia de PoJ.ícia Civil, na rua

Max Schramm, 33, no Es-,
treito, Florianópolis e n,'

Delegacia Regional de Jarl'

guá do Sul, no horário co

merciaI, a' contar do dia
17/01, durante 45 dias.
O candidato deverá ser

bacharel em direito por f,·
culdade oficial ou reconhe
cida pelo govérno federal.
Maiore's informações na ,19a.
DRP, anexa, ao edifício do
fórum desta Comarca, ou

através do fone 72-1546;

Dr. Pedro P. Schütz

INBRAC
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