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·TomeNota
• Os comerciários de

Santa Catarina, reunidos na

XIV Reunião Regional, de
24 a 26 de fevereiro, em Ja

rag.uá do Sul, manifestaram
seu apoio à realização de e·

leições diretas para Presi-

,
dente da República enten-
dendo que o processo demo
crático brasileiro necessita
da realização de eleições [],
vres e diretas para escolha
do primeiro mandatério do
País.

• A dirétora Carla Seh
reiner, da Ferj, classificou
-eeme ."valorização do ensi
no' superior jaraguaense", o

recrutamento de trainees
por parte da Weg,. formados
em estudos sociais, para o

departamento de
. treiname ...-

to e clesenvolvimento da em-
'

presa. A Fàculdãde de Estu
dos Sociais, por enquant«>, é
a única de Jaraguá do Sul e
este ano forma a última tur;
ma.

• Estão abertas na Di·
visão Municipal de Espo'rtes,
com Raul Rodrigues, até 30
de março, inscrições gratui.
tas para a Prova Ciclística
50' Anos do Município de
Jaraguá do Sul, a ser dls
putada dia 1.0 de abril, nas

categorias livre com blcícle
tas passeio pare maiores de
14 anos e especial para ci-.
Glistas federados, não jede-

'

rados e convidados.
. • Nos dias 17 e 18 de
�arço, em Nereu Ramos, na

Igreja ao lacto do Centro
Shàlon, festa em' ,louvor a

��ssa Senhora do 'Caravag-
910, com funcionamento dos

. serviços de bar, cozinha,
churrasco e boa musrea.
Missas dias 17 às 19h e dia
18 às 9 horas. .

• O Grupo Musical. "Três
do Rio", de brasileiros com
fama internacional, estará
s: apresentando no próximodle 16 no Beira Rio Clube
de Campo, em Jaraguá do
Sul e no dia 17, no Tabaja
re Tênis Clube, em Blume
nau. O grupo é composto
,P�r Clóvis Spates Suete, Ja.

,
4e Américo Sestini e Miguel

, "{�sé Maimone.
-

'

Amin abrirá a Feira
Agro-Industrial

Divulgar o município e os do Estado; dia 28/4" às 16h,
produtos da terra ê por con- desfile' de carros alegóricos
seqüência a sua potencíalida- com motivos agrícolas e, às

de e aS próprias empresas 23h, baile social com elei
são as finalidades da la. . ção da Rainha. da Feira, na

Feira 'Agrq..lndustrial
.

de . Socledede Diana; �dia 29, às

Guaramirim, que aconteceré 15h, Show Canto Canil, a

de 27 de abril a 1.° de 'maio, cargo de escolares, do Mu-
em três balões ínfláveis que nidpio, no Ginásio de Es-

já começaram a ser arme- portes e, às 2Oh, o Grupo '

dos defronte o 'Ginásio de Teatral Guará encenará no

Esportes '''Rodolfo Jahn". A Sal.ão Paroquial São José ci
promoção é da Prefeitura peça "Os Filhos de Lenon",
Municipal; Associação Co- vencedora do IX Emobresc

mercial, lndustrlal 'e Agrí- realizada na cidade de ltu-

cola, Câmara' de Vereado- poranga; . di,a 30./4, às 22h,
res, Indústria, Comérclo e baile do trabalhador com

Comunidade como um todo, show da escola de samba

segundo os organizadores campeã do carnaval de FIo-
em entreviste coletiva com rianópolis, no Diana e, dia
a imprensa. 1.° de maio, no. encerramen-

A exposição, de antemão, to, das 8 às 18h, rodada do
'

é sucesso, segundo o prefel- Campeonato Municipal Varo

to José de Aguiar, também zeano
-

de Guaramirim, no

presidente da Comissão Oro Estádio"João Butscherdt".
ganizadora e o presidente Além da Comissão Cen-
da Associação Comercial, trai Organizadora, 'desde no-

Francisco Schork, pois to- vembro as Comissões' Seta-
dos os � .500m2 da Feira fo- riars vêm trabalhando em

ram vendidos a empresas torno da Feira. À testa da

guaramirenses, 'divididos em Comissão lndustrlal está A·
sessenta estendes, onde os clino Feder, na Cemerclal

.

produtos, além da exposl- Osmar Klein, na Agrícola
ção, poderão igualmente Tamio Kida, na Social Lur-
ser comerciaI izadbs. des Thomé e' na Comissão

O Governo do Estado, a· Cultural e Esportiva, Esme-
través das Secretarias q� A- raldo Chiodini.
gricultura, Indústria. e::Co- No último dia 29, aconte-
mércio, Cultura, Esporte e ceu reunião com os exposl
Turismo está dando amplo teres, para a análise e aproo
apoio a Feira, que será aber- vação conjunta das medidas
ta dia 27, as 19h30" com a a, serem tomadas para o

presença do gO'lernador Es- bom êxito da Feira'. E para
perldião Amin, Até 1.° de a abertura, além do Gover
maio, das 10 às 21 horas nadar, já confirmaram par
estará aberta a visitação pú- -tlcipaçêo �_secretárips Vil·
blica, gratuitamente, e a son Kleinübing e Etevaldo
programação oficial é esta: Silveira, da Agricultura e In-

27/4, 19h30, abertura com dústria e Comércio, respectl
a presença, do Governador vamente.

POUCAS OCORR�NCIAS DURANTE O. CARNAVAL
A área policial esteve tranquila em Jaraguá do Sul 'du

rante o período de carnaval,. 'não tendo registrado casos

de maior gravidade. Os foliões divertirem-se � comportada
mente, segundo 'o Dr. Celso Roque dos Santos, Delegado
de Polícia da Comarca, que destacou a civilidade do povo
que brincou bastante, princlpelrnente nos salões, mas sem

exagéros. No entanto, disse que houveram alguns acidentes,
como por exemplo o Passat de . Balneário Camborlü que
chocou-se centra o canteiro que a prefeitura constrói de
fronte o Bradesco, na madrugada de 3a. feira, com danos
'materiais e outro no Jaraguá Esquerdo, já na 4a. feira de \

cinzas, quando um Fus!=a colidiu·se num poste, deixando o

Juventus às escuras, onde se realizava baile carnavalesco.

.. B�ocos terão apoio
oficial em' 85

Mostrando-se contrariado com o carnaval de rua, on
de a única escola, apesar' do âpoio oficial, ainda que mo

desto, nada apresentou, deixando a, desejar, o prefeito
Durval Vasel declarou que para o próximo ano dará apoio
aos blocos, notadamente aos cinco que se destacaram no

carnaval de salão deste ano, para que também desfilem na

passarela da Marechal Deodoro. Para tanto, destacará no

crçamento do próximo ano uma' verba específica, pare a

pojar e incentivar o carnaval de 1985, para que tenha
maior expressão do apresentado na rua em 1984.

. Na opinião do Prefeito, o carnaval- de salão esteve
excelente e seu desejo é' transportar para a rua o' colori
do dos blocos, -apoiendo-os financeiramente, como o com ..

prometimento de, desfilarem no sábado e na terçs-felra,
pela Marechal Deodoro, sob o batuque da Banda Munici

pal de Jaraguá do Sul.

'NOVOS CAMINHOES
A munidpalidade está abrindo Tomada de Preços pe

ra aquisição de seis novos caminhões até o final de abril,
para serem adaptados com basculantes. O objetivo é au

mentar a frota' de veículos, numa etapa inicial e futura- ,

'mente, dependendo das condições financeiras, novos ca

minhões serão comprados. Para .esses caminhões e caçam-
bas, serão investidos cerca de CrS 135 milhões, de acor

do com ó Chefe do Executivo Municipal.
A prefeitura adquiriu também uma nova retroesca

vadeira, ao preço de Cr$ 32.350.000,00, pagáveis em 3

parcelas, da Massey Ferguson.
TELEVISAO

Aquarda-se para breve a extensão da energia aérea,
pela Engeco, até as repetidoras de televisão, no Morro da
Boa Vista, no trecho faltante de pouco mais de três qui
lômetros, já autorizada pela Cêtesc. A repetidora do Canal
5, de Jolnville, esteve fora do ar por vários dias, devido
a queima de �um transistor e é! demora pera volta deveu
se ao fato do carnaval e por não haver no comércio da
região 'a peça substituta, que foi buscada em São Paulo,
apesar dos esforços díspendldos.

Pomerode vai expor
'� .

'

carros antigos
Os interessados em rarl- tocicletas, carros de mola,

dades em transportes da re- carroções agrícolas, entre

gião -:- algumas inclusive outros meios usados para O

proceden tes da época da 1 a. transporte de pessoas e car-
. Guerra. Mundial - estão gas nas décadas! passadas,
convldados a visitar a I Ex· principalmente pelos des
poslção do Transporte A,ntT. 'cendentes de alemães. Entre
go, marcada 'para abril pró- as peças exibidas devem H
ximo, no município de Po- gurar até mesmo as conhe
rnerode. Haverá premiação cidas zorras (carro msls
pela originalidade e anti- 'baixo", sem rodas, para des
guidade das peças exibidas locar cargas pesadas) utlll
podendo participar pessoas zedas para transportar pro
também de outras cidades. dutos agrícolas' soltos em

cima de morros, percorren
do uma trilha especialmen
te preparada pelos agricul
tores" ainda' muito corrqns
na regíão.

.

A exposição, que está pre
vista de 19 a 22 de abril -
durante a Semana Sa.nta -
vai mostrar' bicicletas, mo·
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FEIRA AGro-INDUSTRIAL
- A gerente da Caixa Eco

nômica, Lurdes Thomé, res

ponsável pela _çórn!�são So
cial da la. Feira,�gtPAnd\Js-,
trial de Guaramirim, infor
mando que por; ocasião do

acontecimento, que será a

berto pelo goyer:n,;;tdor Es-.

peridião Amin,'dia 27/4, se

rá eleita a rainha .de Feira
e concorrerão candidatas
das firmas expositoras e do
interior. Além disso está

programado o ba fie . do tre

ba I hador, com show da es

cola de sambe" vencedora' do
carnaval florienopoliteno.
GiJaramirim trabalhe unido
-para o sucesso da Feira.

OS "3 DO RIO:' - Após o

sucesso do "Baile das .: -Dite
tas", que reuniu segunda
feira à noite muita genfe �o
nita, com ricas fantasias, o
Beira Rio Clube de Campo
traz na- próxima sexta-f�ra
"Os Três do Rio", de 'muito
sucesso nas paradas da mú
sica popular brasileira, que
animarão show e baile. Es
sa promoção foi eleita co'rrio
o '�acontecimento do ano",
pelo clube.

'

MOVIMENTO' BANDEIRAN
TE --_'. O Comendador: Alvim
Seidel, Relações Públicas do
Movimento Bandeirente Dis
trito "Edson Osni Oechsler"
deCorupé, por sinalum dos'
mels ativos do' Estado, in
formando que reinicia neste
dia 10as atividades e comu

nica que inscrições poderão
ser feitas a partir das 15h
e há .vaqas pare- todas as

idades, a partir dos seis a

nos completos. As cendlda
tas deverão comparecer' a·
companhadas dos pais ou

responsáveis, junto ao Gru
po Escolar São José.

CURSO DE MANEQUIM -
O C.A. Baependi abriu ins
crtções ,para� cursos de ·.roa..'
nequim. Começa dia 15 de

. março até 15 de abr.iI e 9a�
)·ra jovens achna .dé-'13 anos

existem 20 vagas para aulas
das 14 às 17 e das 19 às 22
horas, ao custo dó! in'sc:rição
de Cr$ 20 mil, 'mais' duas·
vezes Cr$ 15 mil. Para me
nOres de 12 anos, no mesmo

período, das 17 às 19h, ins-
'

crição a Cr$ 1'S mili ma,is
uma vez Cr$ 10 mil. Nio se

exige nenhum pré-requisito
e está .aberto também para
o sexo feminino .como pára
o masculino.

ZIGUE-ZAGUE -- Hugo de
Mouréj Coimbra, Superinten
dente de Operações do Ban
co do Brasil, não .vem mais

!Oara o 9.° Encontro de Em-

"

1"
IRMÃO GERALDINO - No momento em que estamos

, _' :
H

"

.

;. ," reciigindo esta nota, 16h22min' de 3 de março de J 984r.nos"

. ,

-

invade uma grande apreensão:
'

É que é o instante em queInfo rmacoes ,br;,"o, um ,envelope d,t�do. de 1.' deste, '�$;n.do pelo
\

".'" I· -
.

Irmao Antônio Moretto, que Informa ter recebido um cha.
mado telefônico e, em conseqüência seguiria à Porto Ale
gre, onde está lnternado "o meu querido mano, o Irmão
Geraldino (Ernesto Moretto), no Hospital Universitário da.

PUc. O estado dele é gravíssimo". E neste momento, sé
bado de carnaval, brotam lágrimas de nossos olhos. Que
fazer? - perguntamo-rros, aflitos. Diante da' distêncía,
mas com a presença de seu mano Antônio, - marista serviu
do em Jaraguá do Sul, no Juvenato Marista, à Rua Ir
mãos Ma'tistäs, 513, a :medida rnais acertada e sensata se-
ria a de.seus antigos alunos, .ex-alunos do São Luís, arnl

gos e, admtradores rezarem seguidamente, formando unia

grande corrente positiva, pare 'aJiviarco' sofrimento do que
.rido professor .'ho seu leito de dor. É e-que estamos lnt-.
'elende ...

- . •

CASAMENTOS - Cesern
se neste sébedo, na Igréja
Matriz, às 17h, João Mar
catto Gezde /Roselt Lernmett
Lídia Ceppli/Mirian Ran�
ghetti e

. Mário Freibergerj'
Carmem Dallagnolo. às l8h,
Antônio 'Carlos Witkoski/
Maria Angelina Forlín e às
20h, Wanderley' Radüntzl

.

Lígia. da ·Silva. Ontem à noi� UMAS & OUTRAS' - Na
te casaram-se Leopoldo da Com. Evangélica', dia$ 17 e

R�ê�-a . Anacle-tofCiarice .

D'A-
.

18 próximos; curso de nel
maceno, Dilson Gonzaga dos vos, das 17 às 21h30 e. ,das
Santos/l,úda, l!:Inácio e Se-'

.

8 às 12 horas. Inscrições na

bastião Ayrosõ/ Martinha \ Secretaria. II Está' con.fir
Junckes. Parabéns! mado pará 14 e 15'de 'abril,

·

em Jaraguá do-Sul,' o Cam

peonato Estadual Adulto de
Atletismo, no Estádio Max

·

Wilhelm. // Airtda na .área
· esportiva, o pr. Murillo Bar
reto de Azevedo, Chefe da
Difid, pediu exoneração, do

cargo. Ainda não se conhece
o substituto. 1./ 'Bastante co

mentado o artigo do diretor
do CP, estampado na edição

M-ar�chall PO-11·mento'spassada, sobre a localização �
da segunda ponte.!I' No

Experiência, a certeza déum trabalho
Senac, -estio abertas 'inscri-

bem execulado:
ções para curso' de congela-
mento de alimentos. Infor- II Av. Getúlio Vargas, 210 - Jaraguá do Sul�SC
mações pelo fone 72-1044. .p

-:.,__..... .,.,..,...._----
"

'Bt", .

preserros 'de Jaraguá do
Sul, marcado para 3D de
março. _ Cercado de todas

.�9� ,g�ntilezas, a coluna, pér
. ticipou, sábado à noite, .ao
lado de diretores e esposas
da S.o. Acaraí, do jantar em
regbzijo aos 41 anos de e

xistênCia
..
da Sociedede, ne

"sua aprazfvel sede social. e

Estamos sabendo, que uma

vez, mais, empresários do
comércio e da indústria têx
til do munidpio, irão no

mês de male a São Paulo;
para visitar a Feira Necíonál
da Indústria Têxtil - FE.
NH, buscando as últimas
ncvidades.

CARNAVAL DE RUA
Mal orqanlzedo e demorado,
impacientando o público
que 'compereceu em "bom
número à Marechal Deodoro
foi o retrata do carnaval de
rua- de· Jaraguá do Sul. ' A
única escola nada apresen
tau, apenas' os ri ttn lstes eo

mandados pelo' Manequinha
rnostraremcadêncía. Na ter-

ça à noite; um bloco 'de su-
: .

ja é outros, é que deram o

colorido ao acontecimento.
TOQUES - Prefeito Dur

val Vasel prometeu para o

próximo ano ajuda financei-
ra aos blocos para o carna

val de salão e de rua. Pelo
jeito decepcionou-se com o

desfile de rua. e Terça-feira,
às lSh, na Ação Social, as

Dainas de Caridade remr-
.

ciam as ati·vidades. e Deverá
ser lançado ainda em março,
pelo governador Amin; o

projeto "Santa Catarina Flo
rida". 'Pergunta-se: e as nos

sas polêmicas "azáleas" ou

"azaléias"?
.

e A crisma de
adultos terá início dia 12/3,
às 19h30,. ne ;J�difício Cristo

. Rei. e O território federal
do Amapá, deverá passar' à
'categoría de Estado, ainda
este ano. '

'

WILLIAN MARSCHAlL
Com: 3kg500 grarnaSj nas

ceu dia 5, às 5 horas, no

Hospital' Jaraguá, em plena -

terça-feira . de carnaval, o

garotão WHlian MarschaiI,
filho primeiro do casal Raul
Marcos (Maria de Fátima)
Marschall e neto de Herbert'
(Relinde Mahnke) Mars
ehe I( e de Oscar (Ma'. Apa
recida de Souza. Aos, farnl
liares do pequeno Willian,
es nesses parabéns!

DO AZURRA - Presidido
pela Sra. Alvina Kreutzfeld,

. iniciou segundei-feira' as ati
vidades do mais nov� clube
de bolão do Baependi,' o Di
nâmica BC. que veio juntar
se ao Diana, Harmonia' e Tu
do .M:ul, mals o' 2 de Junho,
Guaquari, Az de Ouro, Senta
Púa e Bota Fora. /1 Com
uma bonita decoração, foi
sucessé) o carnaval no C.A.
Baependi, sexta-feira à noi
te, agradando em cheio . .//
De 19 a 21 deste mês, acon
tece no clube ii· Convenção
Nacional de Assistentes Téc.

, nlees d.a Kohlbach. // E ho.
je e amanhã,' competições
internas de atletismo da Ar

weg.

NO JUVENTUS ..:;_ Foi das
mais concorridas as noitadas
de carnaval no Juventus, a.

pesar do custo do ingresso,
que' a galera reclamou.-No·
sábado, no concurso de blo
cos' de fantasia, oito inscri
tos concorre.ram e a éomis-

.' são julgadora premiou, pe
la ordem, os blocos "Os
Marcianos" (cuja fantasia
foi muito bonita e ori:
ginal), "Bafinho", _"Pharra
pos", "Os Banhista-s 1950"

.
,e "Ula-Ula", que abiscoita

,

ram 0$ prêmios em disputa.

POETISA MAURA DE SENNA PEREIRA - A poetisa ca

tarinense Maura de Senna Pereira, radicada no Rio de Ja

neiro, envia cartão para dizer que continua recebendo re

gularmente o "Correio do Povo" que qualifica de "velen
te"; ao' qual saúda, àgradece e aplaude. Maura de Senna
Pereira já nos brindou com livros de sua autoria, desta-:
cando entre outros a "Ctiade e os Dardos", poemas que'
merecem nossas constantes consultas. No verso do cartão

- descobrimos um poema de sua lavra, que nos permitimos
transcrever a seguir:

"Não a que vem de mitos' nem de lendas
-a que traz resquícios do passado ,

nem mesmo dos bosques frescos do porvir,
em que por vezes me hei refugiado
A palavra que decerto jamais escreverei
pois a que tenho escrito - tenho rasgado
por imprecisa, inócua, atavia.da

'

Breve ou não, quero-a brava e exata

espelhando o homem do -meu' tempo
Busco a palavra em que lateje o presente
a hora que o relógio marca

'

,fim de centúria e de milênio
era superapocalfptica
Nem o transato nem o amanhã
.sö esta hora mesma .e conflagrada de agora
na palavra em que meu semblante veja a sua face
e nosso tempo em meu texto

edlqa: está certo; irmã.
Somos agradecidos à Maura pelas expressões eloqio

sas ao "rnais antigo semanário de Santa Catarina".

Com. e Ind,
Breithapt S.A.
lriforma o resultado do 3.!> sorteio
realizado dia 29.02.1984

Lo prêmio n.O 64.192: 1 Volkswagen zero km

Leopoldo �Iotz � Pomerode
2.° prêmio n;o 57.879: 1 refrigerador Consvl

. Silvestre Mannes - Guaramirim
3.° prêmio n.O 64.367: 1 máquina de costura Elgin

Antonio P. Vick - Guaramirim
4.° prêmio h.O 59.865: 1 bicicleta Monark BMX

Mario Schwarz, J,araguá dQ, Sul
5.° prêmiO n.O 43.410: 1 máq. de lavar roupa Mul(e�

Gladis �ank - Corupá .

.os pr.êmios' serão ehtregues dia 10 de março de 1984,
na Avenida Getúlio Vargas, 268, Jaraguá do Sul - SC.

Lavação, polimento, teto e estofamentos e limpeza em
- .

geral, é com a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Política, Políticos,
Folclore & Cia.

'CONVOCAÇÃO
Os Presidentes das Paróquias ApõstoloPedro, Apóstolo
Paulo e Apóstolo Tiago, da Comunidade Evangélica Lu
terana de Jaraguá do Sul convocam todos os membros
votantes para reunirem-se em Assembléia Geral Ordiná
ria, que terá lugar na Igreja da Comunidade Evangélica
Luterana de Jaraguá do Sul, à- Rua Esthéria Lenzi Frie

drich, n.O 18, nesta cidade, no dia 11 de março de 1984
com início às 8h em primeira e às 8:30h em segunda
convocação, para dei iberarem sobre a seguinte':

Oração ao Divino
Espírito Santo

Espírito Santo, Vós que es
clareceis tudo, que ilumi
nais todos os çaminhos para
que eu atinia o meu ideal.
Vós que me dás o dom di
vino de perdoar e esquecer
omal que me fazem e que
todos os instantes de minha
vida estais comlqo, eu que
ro neste curto diáloqo agra
decer por tudo e confirmar
mais uma vez que eu nun
ca quero rne separar de Vós
por maior que sele a ilusão
material, não será o mínl-.
rno de vontade que slnto de
um dia estar convosco e to- .

dos os meus irmãos na gló
ria perpétua. - Obrigado.
mais uma vez. - A pessoa
deverá fazer esta oração 3
dias sequidos, sem dizer o
pedido. Dentro de 3 dias se
rá alcançada a qraça por
mais difícil que seja. Publi
car assim aue receber a
qreca. Aqradeco qraca rece
bida. - (E.B.)

Nosso confrade O ESTADO, na coluna Informação Geral,
como sempre, traz algum caso acontecido no arraial polítlco
de Santa Catarina, provando que tanto de um lado como de
outro, aconteCiam fatos dignos de figurar no anedotário po-
pular. .

Eis mais uma pérola: "O fato tconteceu em meados da
década de 50. À época, a luta pelo poder em Santa Catarina,
entre o PSD e a UDN, era talvez a mais ferrenha e pessoal
de todo o País. No Vale do Rio do Peixe a briga política era

de vida ou morte.
Em determinado município da região estàva à frente da

Prefeitura um obstlnado partidário da UDN, que resolveu a-

.. brir concorrência pública para a concessão da venda de passa
gens e a prestação de outros serviços na rodoviária local. Pas
sado o prazo e julgadas as propostas apresentadas, o secre
tário entra no gabinete do prefeito para lhe dar conhecimen
to da pessoa que ganhara a concorrência e para pedir a sua

homologação na forma determinada pelo respectivo edital.
Ao ler o nome do vencedor o prefeito empalideceu, deu

um soco na mesa el depois de proferir alguns palavrões em

italiano, despachou:
'

-. .

"Não concordo. O sujeito não freqüenta a igreja, bebe,
�m aman� e ainda porcima é daquel� peuedistas'de cruz __��������������������������'���������

"ne testa".

ORDEM DO DIA:

Leitura e apreciação do relatório do Presbitério;
Leitura, discussão e aprovaçãço das contas relativas
ao 'exercício de 1983;

3 .. Eleição para os cargos vagos no Presbitério;
4. Assuntos diversos.

1 .

Jaraguá do Sul, Março de 1984

IVO OECHSLER - Preso Par. Ap. Pedro:
INGOMAR SCHÜNKE - Preso Par. Ap. Paulo;
SIDO DOERING - Preso Par. Ap. Tiago.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaragut do Sul

Como se vê, era uma briga de foice entre o PSD e a UDN,
ou melhor entre a UDN e o PSD.

Se abrir-mos o grande livro dos acontecimentos havidos
e� Jaraguá, São Pedro terla que folhear páginas e mais pá
gmas e a sua barba espessa e branca haveria de encobrir
muitos risos das coisas aprontadas pelos humanos, na con-
duta 'de sua vida política. .

_

No. Vale do Rio do Peixe era a UDN que brigava com o
PSD, por cause de uma concessão de serviços na rodoviária.

A nossa Rodoviária, que agora vai passar por uma refor
ma e pintura, guarda nas suas paredes muitos casos pitores
cos alí acontecidos, entremeados de tristeza e de alegria, por-
que era duro alguém de um partido lidar com o prefeito
que não dançasse pela·mesma música.

Mas já que falamos de rodoviário, vem-nos à lembran
ça um fato que envolveu a UDN e o PSD local, em que o
PSD cobrava da UDN, o que entendia contra a lei e contrá
rio aos interesses do governo que o sucedia, na Prefeitura.

As. eleições haviam-se realizado e a apuração dos votos
deu a vitória ao PSD, que se preparava para assumir o gover-
no no dia 31 de janeiro.' .

'

Artur Müller, fundador deste semanário, liderava a UDN
e por essa legenda elegera-se prefeito municipal.

No seu tempo adquirira- um automóvel Chevrolet da- 01.
queJes importados dos States e com ele viajara durante to-
do o seu mandato. .

Um dia a imprensa publica edital para alienar o referido 02.
veículo, mediante propostas que deveriam ser entregues até
data e hora, em envelope fechado, propondo preço e demais
condições .para abocanhar o já não mais reluzente veículo.

.

Abertos os envelopes a Comissão apontou cerno ganhador um amigo do prefeito, do partido deste e a alienação se

Operou com todas as formalidades.
Tão logo chegou ao conhecimento do PSD, este contestou NOTA:

veementemente a Irenseçêo. taxando-a de irregular e atenta-
tória aos bons costumes, dizendo-se até que a alienação ti-
nha por objetivo prejudicar o novo prefeito que iria assumir
dentro de dias.

. •

.
�e u� lado o jornal edeoutro a Rádio lo�� &o�vam ����������������������������������-.�gentilezas e grosserias, cada um defendendo, não sem algu-Imas vezes com insultos à parte contrária, para validar o ne-

gócio já realizado. .'
.

. I
E como não chegassem a um denominador comum a par

te erejvdicada acabou apelando à. Justi.J,a, fundamentando
razoes capazes de derrubar a concorrência .

.

- Longo foi o caminho percorrido pelas partes que pare
Cia não ter mais fim, apelando para todas as instânci-as.

Coube à Justiça dar o seu' veredicto: A transação não
dava margem à dúvidas - era legal a operação.

Acabou-se, assim, a guerra pela posse do Chevrolet ...
e as forças políticas recolhiam-se aos quartéls.

Evf SINSVAL • m�rço/84

- EDITAL
CONCORR�NCIA PÚBLICA N.O 01/84

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL faz saber aos interessados que en

contra-se aberta Concorrê�cia Pública N.o 01/84, para receber propostas com vista à

alienação de' veículos, máquinas e sucatas diversas, pertencentes à Municipalidade,
pelo prazo de 15 dias, com encerramento previsto para o dia 19 de março de 1984.
O Edital completo e demais informações poderão ser obtidas na Secretaria Geral, Av.
'MaL Deodoro da Fonseca, 247, no horário normal de expediente.

.

Jaraguá do Sul, 02 de março de 1984.
DURVAL VASEL

Prefeito Municipal
-,

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL
Assembléia Geral Extraordinária

,
Edital de Convocação

O Presidente da entidade supra, convoca os associados para participarem da Assem
bléia Geral Extreordinérle a realizar-se dia 26 de março de 1984, a partir das 16,00 h,
no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul a fim de deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA'
.

Leitura e discussão da proposta do Sindicato dos .Trabalhadores nas Indústrias
do Vestuário de Jaraguá .do Sul, para renovação da Convenção. Coletiva de Tra-
balho;' .

.

.

Delegação de poderes à Dlretorla do Sindicato para negociar os termos da citada
Convenção Coletiva de Trabalho, com a Diretoria do Sindicato Proflsslonal.

Não havendo, à hora mencionada, quorum legal para instalação da AGE em primeira
convocação, a mesma realizar-se-á às 17:00 horas com a presença mínima de vl /3 dos:
associados quites e em condições de votar.

Jaraguá do Sul, 1.0 de março de 1984.
.

DORVAL MARCATTO - Presidente
'" .

.São convidadas todas as empresas do ramos do vestuérlo pára participarem
da Assembléia de que trata esté Edital, visto que a Convenção Coletiva a ser

firmada com o Sindicato Profissional, obrigará todas as empresas, sejam Oll
não associadas deste sindicato patronal.

.

.

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

Farmácia Paraná
. Administrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 anos ele experiên
cia, sob a direção de Neila Maria da Silva- CRF-1402/SC, filha de Jaraguá do Sul.

Aviamento de receitas, medicamentos e perfumarias e os melhores preços da pra
ça estão aq_ui. Venha conferir! - Mantemos convênios com Sindicato,.

n.O 1.771 (perto da Ponte do Vailatti), Fone 72-16S9 � JS./SC.Av. Mal. Deodoro,
\.._--.....;;--'iIio.ii«, --......_----.--------
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I
ANIVERSARIANTES

Aniversariam hoje: 10
Sr. Roberto Funke
Sra. Paulina Morbis, no·

Rio Molha
Sra. Romualda Henke, em
Curitiba
Sr. Roberto Renato Funke
Sra. Alzira, esposa de Os
car Nagel
Sr. Nélson Pereira
Sr. José Nunes
Maria Luzilda Greqole
witzsch
Sra. Brunilde Boss Horn
burg

Aniversariam domingo
Sr. Fidélis Baratto, em.

Criciúma
Daisy da Costa, em São
Frco. do Sul
Sra. Ivete Stulzer da Silva'
Sr. Marcelino Bisoni
Sr .. Renato Tomaselli

Dia 12 de março
Sr. Helmuth Néltzel
Srta. Marilane Doering
Sr. HiláriOt Rosa
Sr. Dorival Duwe

'

Sr. Rovino Küster
Róger, filho de Luiz Celso
e Márcia Muniz

Dia 13 de março
Sr. Rodrigo Nlcoluzz!
Sr. Jorge. Ersching
Sr. Augusto Gesser, em

Concórdia'
Sr. Paulo Carlos Hoeft
Sr. Waldir Gerent,_ em As-

,

torga-PR.
Sr. Bento Nunes .

Sr. Elfonso Schramm
Sr. Ernesto Krause,
Vivian, filha de Irineu
(Rosane Beatriz) Schmõ
ckel Buerger

Di� 14 de março
Sr. Francisco Modrock
Sra. Adalzira, esposa dó
Dr. Murilo B. de Azevedo
Dr. Nélson Victor Pinto da

.

Costa, no Paraná
Sra. Anastácia Stulzer
Sr. Rodolfo Herbst, em
Porto Alegre
Sra. Ivone Voiqt

. Valdemir Cezar Pereira
Srta. Arlene Terezinha
Boos
Sra. 'Amália, esposa de
Eugênio Krügér

Dia 15 de mârço
Srta. 'Eliane Reimer
Sr. Salim José Dequêch,
ex-prefeito de Guarami-.

'

rim
.

Sra. Iracema Fusil
Sr. Antônio Pedro Martim
Céssia Behlfng
Marco Antônio RQfnnau
Filho, em Campo Bom-RS
Ir.ani Manske'
Jair Pedroni, em Ctba.

Dia 16 de março
Dr. Lujt de Souza, em RJ
Sr. Célio Rengel
Sr. Ivo Siewert
Sr. Rudólfo Brandt
lracl Barg
Daniele Luise Krause

. Proclamas de Casamentos
Áurea Müíler Grubba, Oficial do Registro Civil 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 13.609 de 29.02.1984
AGOSTINHO VOLPI e M,,�
RIA DE LOURDES FILLA.

.

Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, natural de Massaran-.
duba, neste Estado, domici
liado e residente na Rua Ar

quimedes Dantas n.O 141,
nesta cidade, filho de Valen
tim Volpi e de Terezlnhe
'Volpi. Ela, brasileira, soltei
ra, costureira,' natural de
Jaraguá do Sul, neste Esta
do, domiciliada e residente
ns Rua

-

Victor Rosenberg,
nesta cidade, filha de Otavio
Filia e de Herrnlnle Ana'
Filia.
Edital 13.610 de 29.02.. 1984
QUERINO FEUSER e ISABEL
IGNACIO. Ele, bras., solteiro
industriário, natural de Var
gem do Cedro-Imaruí, neste

Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Joaquim Fran
clscofde Paula, nesta cidade,

. filho de Bertolino Feuser e'
de Leopoldina Hoepers. Ela,
brasileira, solteira, lndus
triária, natural, de Guara-

NASCIMENTOS
Dia 14 de fevereiro
Viviane, filha, de Wilson.
(Deonice) Rodrigues

Dia 16 de fevereiro
Paulo, filho de João (Deo
nira) Peixe

Dia 21 de fevereiro
Jonathan, filho de João'
(Zin ita) Berrís
Cirlene, filha de Hilberto
(Cirila) Lehn

Dia 25 de fevereiro
Monalisa, filha de Edgar
( I raei) Maurissens
Josiane, filha de Sérgio
(Ma ria) Setter
Sandra, filha de Harry
(VaniJori) Gumz

Dia 26 de fevereiro
Cristiane, filha de Anto
nio (Julia) Silv.a
Giomara, filha de Gerdi
(Gisela) Bihr

Dia 27 de fevereiro
Scheila, filha de Arquime
des (Odete) Felipe

Dia 28 de fevereiro
Juliane Arlete, filha de·
Silvino (Arlete) Voltolini

Dia 01 de março
Daniele, filha de Carlos
(Maria) Machado

FALECIMENTOS
Dia 26.02.84
Paulo Roberto Anacleto, ISa.
Dia 28.02.84
Inêz Geiser, 52 anos

Dia 29.02.84
Márcio Leandro Kinen, 22 d.

mirim, neste- Estado, doml
ciliada ,e' residente na Rua
José Teodoro Ribeiro, nesta
cidade filha de Pedro Julião
Ignacio Junior e de Hilária
Schmitz Ignacio.
Edital 13.611 de 01.03.1984
CELSO ANTONIO FRITZEN
e' LORI JARSCHEL. Ele, bra
sileiro, solteiro, industriário
natural de Iporã-Mondai, ni
Estádo, domiciliado e resi
dente na Rua Padre Alberto
Jacobs n.O 153, nesta cidade
filho de Vicente José Frit
zen e de 'Romilda Otilia
Fritzen. Ela, bresllelra, sol
teira, industriária, natural.
de Guerernlrlm, neste Esta
do, domiciliada e residente
na Rua Rio Branco, n.O 966,
nesta cidade, filha de Ger-'
hard Kurt Ja rschel e de I n
gride Ender Jarschel.
Edital 13.612 de 02.03.1984
VILMAR CATTONI e ROSA
NA CARDOZO DA SILVA .

Ele, brasileiro, solteiro, au

xiliar de escritório, natural
de Jaraguá do Sul, neste Es.\..

: tado, domiciliado e residen
te em Três Rios do Norte,
neste distrito, filho de Vi
cente Cattoni e de Ema Cat
toni. Ela, brasileira" solteira,
auxiliar de escritório, natu
ral de Jaraguá do Sul, neste

, Estado, domiciliada e resi
dente na Rua Fritz Vogel,
n.C 223, nesta cidade, filha
de Dari Cardozo de Silva e

de Cecilia Lelthold da Silva.
Edital -13.613 de, 02.03.1984
JOSÉ SBORZ e ELENITA SA
LETE PANSERA. Ele, brasi
leiro, solteiro, mecânico, na
tural de Nova Trento, neste

Estado, domiciliado e resi
dente na Rua' Rio Branco,'
nesta cidade, filho de Ber
nardo Sborz e de Teresa
Galvan Sborz. Ela, brasilei
ra, solteirá, do lar, natural
de Arubatã-Concórdia, nes
te Estado, domiciliada e re

sidente na Rua Jorge Lacer
da, nesta cidade, filha de
Isidio 'Pansera e de Onila
Ana Pansera.

Edital 13.614 de 07.03.1984 '

NELSON HUMENHUK e MA
RILIA DA ROSA. Ele, brasi
leiro, soltéiro, do cómércio,.
natural de Canoinhas, nes

te Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Epitácio Pes
soa, n.O 2527, nesta cidade,
filho de Sofia Humenhuk.
'EI�, brasileira, solteira, do
lar, natural de Corupá, nes

te Estado, domiciliada e re

sidÉmte na Rua Epitácio Pes
soa, nesta cidade, filha de
Sebastião da Rosa ,ce de

Mercedes 'da Rosa.
Edital 13.615 de 07.03;1984
ANTONIO DOS REIS MAR
TINS e MARISTELA APARE·
CIOA PARMA. Ele, brasilei-'
ro, solteiro" eletricista, na

tural de Joinville, neste Es
'tado, domíciliado e restden-
te na Rua

.

Epitácio Pessoa,
n.O 242, nesta cidade, filho
de Jacinto Martins e de An"
tonia Fernandes Martins.
Ela, brasileira, solteira, ope
rária, natural de Jaraguá do
sor. neste Estado, domici
liada e residente' na Rua A
délla Fischer, n.? 174, nesta

cidade, filhe de
.

Sebastião
Parma. e de Teresinha Bol
lauf.

Edital 13.616 de 07.03:1984
JUCELINO LUIZ PEDRO DAS-

SI e ELIANE SUELI PETRI.
EI.e, brasileiro, solteiro, ope
rár,io, nascido em, lté, nes
te Estado, domiciliado e re
sidente em. Ilha da figueira,
neste distrito, filho de Gui
lherme Dassi e de Jovelina
Dassl. Ela, brasileira, soltei
ra, operária, nascída em Ja
raguá do Sul, neste Estado,
domiciliada e residente em

Ilha da Figueira, neste dis
trito, filha de Bortolomsu

.

Petri e de Relnílda -Schmi.tt
Petri.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, man:
dei passar o presente edl
tal.. que seré publicado pe
la imprensa e em cartório,
onde será afixado durante.
,15 dias.

A V I SO

""'I'

.fl. AS MELHORES SUGESTOES PARA
PRESENTES ESTAO AQUI!

.

Na Joalheria A Pérola, você encontra artigos pa
ra presentes e decoração, peças de joalheria, relojoa
ria, objetos em prata, cristal Ei 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.
"

Visite-nos

JO'alheria A Pérola
,

,

Otica Moderna
Rua Reinoldo Rau; 289 - Fone 72-1823

MPAS
lAPAS/Instituto de Ad'ministração Financeira da

Previdência e Assistência SOCial

,
,

LOCAÇAO DE-IMÓVEIS

A Agência da Previdência Social em JARAGIJÁ DO

SUL, torna público que necessita locar em Jaraguá dó
Sul, uma -área aproximada de 600m2, para instalação
de sua sede, lAPAS e INPS, observando o que, dispõe a

alínea "s" do § 2.° do artigo 126 do Decreto-Lei 200,
dc 25. de fevereiro de 1967.

As propostas deverão conter, além do seu prazo,
c'c validade, os sequintes dados: descrição minuciosa do
imóvel, área, instalações existentes, valor locativo, as

sim como se fazer acompanhar de croqui com planta
baixa do imóvel.

"
'

As' propostas deverão ser entregues na Agência da
'Previdência Sociál, a rua Barão do Rio Branco 72, até
às 16;00 horas do dia 20 de março de 1984, onde os

proponentes poderão tomar conhecimento do modelo
do contrato a ser lavrado.

.,

A locação reger-se-á pela Lei 6.649, de 16.05.79 e,

dessa forma, o lAPAS somente se responsabWzará pelos
pagamentos dos encargos constantes do inciso V do er

tigo 19 do referido diploma legal,. isto e, . taxas remu

neratórias de serviços de água, esgoto e lixo, bem co-

mo as despesas ordlnárlas de condomínio.
.

'

O registro do contrato de locação no Cartório de

Registro de Imóveis será obrigatório, correndo as res

pectivas despesas por conta exclusiva do locador.
O lAPAS reserva-se o direito de optar pelo imóvel

que melhor atenda as suas necessidades.
O preponente deverá apresentar, quando solicitado,

c título de propriedade do imóvel, devidamente regis
trado no Registro de Imóveis assim como os demais
elementos nécessérios à 'aprovação da proposta e for

malização do contrato de locação (CPF, Identidade, CGC
eND, contrato Social etc.)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Página 5

"'ÇÃ�TAZ"D� clNEMA }, O 9,i�e;"Jaraguá está apresentando desde

�'-6nt'erh, diifC)·e-até·áp(óxiriiã-séxféi:feirâ,dia.16, "O Retorno de Je.

"'1Jy", fi'lme da' sérié GúérH'�na�s�ts'trê'las .:

I
I
I
I
: .

!

"CONHECE·TE A
TI MESMO"
O primeiro elo de

uma cadeia sem fim
constitui um mistério.
A partir do momento
em que se une ao elo
seguinte, deixa de exls

tir o prinieiro e o úl
timo. Até o homem
que fez a corrente não -

saberá dizer qual foi
o primeiro ou o últi,.
010 dos elos. A Iden
tidade dos elos 'se per-

· deu na unidade da
cerreute integral.

Podemos comparar
o Homem a um elo de
uma cadeia interminá
vel, da qual Deus r�
presenta o princípio e

o fim e à qual o Ho
mem se encontra eter
namente ligado pela
Unidade. Como elo de
uma cadeia interminá
vel, o Homem só pode
conhecer o Todo após
conhecer a si mesmo.

Para conhecer a ------------_;.---------

Deus temos, primeiro,
de nós conhece� a nós
mesmos e para que
possamos nos conhes.
cer a nós. mesmos te�
mos. de conhecer a

Deus. C�hec",t. a' ti
mesmo signiftcq, prl
meíro, Pensar em sl:

· mesmo�'

Todas estas possibi
lldedes se encontram
em nosso próprio inte
rior.

, .

AUREA MÜLLER GRUBA, Tabeliã Designada de Notas e Oficial de Protestos de
Tftulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santá Catarina na forma
dâ lei, etc. ..
r;a:z; saber a todos quantos este edital virem que se acham neste Cartório pa
ra protesto os títulos centra:

ANTONlO ALVES MOREIRA� nesta. COMERCIAL KLEIS' LTD4, Rua Barão do
Rio� Brancoj. 732; nesta. FRANCISCO TOMAZONI, Rua João Fnnzner, 626, nes�
ta •• GJJIDO.SOHMAUCK, a/� Auto Viação Catarinense, nesta. HILARIO SCHUH
E$trada,Gari�ldi., Tif-icda Mosca, nesta.'KILO MALHAS·COM. MALHAS LTOA.,
Av; Mat•...Deodore- d.,Fons�(:a� 320, nesta. MAJOLI CONfEtÇ��<I,.TDA., Av.
Mal. Deodoro d. ;Fonse�a, 65, fundos, nesta. NELSON AMO�I.-Nt R"�,<280, casa'
24a� nest.a. ROGERfO.,ERSCHING, Rua Poref. Jose B.•uer, s/n., 'n"ta', ,

E, como os ditos .devedores não foram encontrados ê ali se reclisaram a acei
ter il devida intimação faz por intßrmédio do presente edltàl patá�qúe.os mes

mos compareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller-; 78,'n,o prato da lei a

fim de 'liquidar o seu débito ou .então dar rezão por .que não ofaz, sob pena
de serem os referidos títulos prot-estados na forma da lei, étc,

ns/ Jaraguá do Sul, 08 de março de 1984.'
"

.

Aurea Müller Grubba
Tabeliã Designada de Notas e Oficial de Protestos de

Tttulos da Comarca de Jaraqué do Sul

Extraído de-Revista "O
Rosacruz''', publicação
da Ordem Rosacruz '
Amore - Cx . Poste],

· 307. - 80000-Cvritiba.

Leia,
assine,
divulgue e

anuncie no

"Correio do Povo""
- Fone 1�-0091.·

assistência técnica autorizada

@KDHLBACH
�l (o POTENCIA SEM LI1V1ITES

-=-=� ,

"

Instaladora .Elétrica
CONTI Ltda.

, RUI Guilherme leege, 18 • fant. 12-8011 '

'ANG'IOLOGIA CLrNICA E

CIRURGIA VASCULAR

DR. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA

Doenças da circulação, varizes, .artereoesclerose
. trombose, embolia, eresipela, flebite, etc.

Rua Guilherme Weege, n," 34 - 1." andar

Fone 72-1366 - Jaraguá do Sul - SC. .:

ESCANCINAVIA A NOVA OpçÃO
COPENHAGEM 'COM 30% DE DESCONTO.
Na tarifa Ponto a. POJ1to.
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGEM OU

Nórdí.ca Bepresentaçêes
-R'ya' Padre Jacobs, n.O 23 - Fone, 22-a47T'� Blumenau

--.""-.

CANÂtUNHO- .

"". ':""�'''-VIAÇÃO

.I.

TRANSPORTE URBANO, INTERÚRsANO�';t�XCURSOES
,A "Canarinho" preocupa-se com . á sua "Iccomoçêo,
colocando à disposição' rnodernfsstmos ônlbus, com

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

Programe bem! Programe Canarinho,
o transpo�te carinhoso.

EDITAL

/
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal. de Jaraguá do Sul

Autóriza Aplicação de Recuhos em Operações de
"Open Market e Overnight".
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ Ç>O SUL, no uso,;Ia.s atribuições que lhe

são conferidas;
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmera de Vereadores

aprovou e ele sanciona a segu in te Lei:

Art. 1.° � Fica o Chefe do. Poder Executivo Municipal autorizado. a 'aplicar e

ventuais recursos financeiros municipais em' operações de "Open Market e Overniçht".
'

Parágrafo Único - As aplicações preferencialmente devem ser. realizadas atra:
(és de instituições financeiras oficiais, não podendo interferir na execução orçamentária
e nem no cumprimento das obrigações financeiras da Prefeitura.

Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua .publlcação, revogadas as
.

disposições em contrãrlo.
.

r

LEI N.· 948/84

Jaragu� do Sul, o 1 de março de 1984.

DURVAL VASE(_. IVO KONELL

Prefeito Municipal Secret." de Administração e Finanças

• I

ZBESC Q

-

Dos Jornais do 'Estado
Março/84

'Produto que, teve notável expressão na década de 20,
a erva mate começa il reconquistar posição de relevância
na economia brasileira, especialmente nos Estados de Santa
Catarina', Rio Grande do' Sul e Paraná, pela ordem de im

portância. Se(J consumo aumentou consider:avelmente, atra
vés do chimarrão, e o seu preço é altamente compensador,
Em virtude dessas circunstâncias, vastas äreas de terras

catarinenses estão sendo reflorestadas com ervatelros. So-

.
mente no Oeste e Vale do Rio do Peixe já foram, planta
das 18 milhões de árvores. O cultivo e industrialização da
erva mate nessas duas regiões proporciona a absorção de
2.500 pessoas, apenes em empregos diretos.

Segundo '�anchete", na praia dos Pinhos "a nudez é

explícita e total", garantindo a revista que é ii primeira e

única do Brasil a ter tal atraçãQ, até mesmo "oficialmente
autorizada pela municipalidade local". 'E já vinha "funcio
nando" há cerca de 5 anos, na maior... Até que a indis

eriÇa0 do Luiz Càrlos, o popularíssimo "Tigrão" da Rádio
Cambo.riú teria dado a dica. Ainda segundo "ManchC!te", o
Prefeito Schultz estaria rQlando de contente, com' a nova

atração da sua praia, que; peJa repercussão da matéria,
poderá virar atração nac;iof!al e at�, internacional. Mas, por
aqui, há quem garanta que o negócio é pura "cascata".

Segundo eementärles generalizados q"e eerrem em Itajaí,
a reportàgem teria sido "fabricada" per i um tal de Mário,
dono de um bordel do riço balneário, que, além de fazer.
propaganda nacional da sua "casa", teria interesse em va

lorizar terrenos da praia dos Pinhos.

Um novo aparelho que destrói, sem cirurgia, os cél
culos renais, será tsstedo em seis 'centros' médicos dos Es
tados Unidos, dentro de alguns' meses. O aparelho, que foi
desenhado pelo dr. Christian Chaussy, da Universidade de
Munique; é o Litotripto de Ondas �de Choque Extrecorpóri
ca e emprega ondas de choque de alta pressão que são
transmitidas através de água, onde o paciente fica imerso

por uma hora. As pedrac do rim são reduzidas ci areia,
que; então, é eliminada pelo organismo.

O Porto de Imbituba -.- único explorado pela iniciati
va privada do País - pOderá 'ser encampado pela Portobrás.
Quem admite � o Almirante José Uzeda de Oliveira. A con�

cessão, para exploraçijo do Porto de Imbltuba vai atê o ano

2012, mas a legisla5ão prevê que após 10 anos da assina
tura do contrato, firmado em 1942, o' Governo pode en

campar. No ano passado a Companhia Docas de Imbituba
bateu seu recorde de movimentação de carga, embarcando
3 milhões 100 mil toneladas de carvão, e suas açõés apre
sentaram valorização de 2 mil 357,1 ,.or Gento na Bolsa
de Valores de Rio, no período de Janeiro a Novembr.o.

"Eu me recuso a usar a polícia para conter pessoas
f2mintas. A polícia de Alagoas s6 tem ordens de prender
.essesslnos e ladrões" __:_ disse na Ssdene, com o apoio dos

,

demals GOvernadores do Nordeste, o Governador de Ala-
,

goas Divaldo Suruagy. Ele iniciou no plenário do Conselho
Deliberativo u'1)a seqüência de pronunciamentos dos Go·,
vernadores sobre a situação da seca nos seus Estados que
.se agrava de Norte ii Sul da região, poupando apenas os

Estados do Maranhão e Piaüí.

A Secretaria da Fazenda vai promover, de 12 de março
a 27 de abril, o recadastramento de todos os contribuintes
de ICM com estabelecimentos existentes ne Estado. Nesse
sentido, foi elaborado uma tabela fixando as datas cie com

parecimento dos contribuintes às Exatarias de seus res

pectivos domicílios fiscais.

Do Presidente do PT, Luiz Inácio (Lula) da Silva, a

uma pergunta sobre o melhor governador di atual safra:
- Olha, eu acho que muitos desses góvernadores, ou a

. maioria, não vão conseguir cumprir suas promessas com o

povo. Da Oposição, acho recuperável, por exemplo, o Bri-
zola. Ele é muito esperto i: 'se for inteligente sua recupe
ração se dará errf seis meses. Agora eu tenho medo de Ro
berto Magalhães, de Pernambuco, e de Esperidião Amin, de
Santa Catarina. Esses dois vão dar um banho em todos os

gover�adores dá oposição.
' ,

"Sexo é bom e salutar ... �té mosquito 'gosta".

i
i,
1,

ii
I
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Fundado em 10/mai6/1919. CGC 84.436.59110001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jorn. Prof. ORT-SC
n." 729 e Diretor de Empresa Jornalística n.O 20. Mem
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca
tanna. Redator: Flávio José Brugnago - ORT-SC n.O 126'
80. Redação, Administração e Publicidade: Rua Coron�1
Procópio Gomes de Oliveira n.O i90 - 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: .' e-s 6.500,00
Outras cidades: .. , e-s 8.ÓOO,00
Número atrasado: ., ( Cr$ 200,00
Número avulso: , Cr$ 300,00
Representantes credericiados: Pereira de Souza & Cia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda, e Pro
pai Propaganda Representações Ltda.
Este jornal é asso�iado a ADJORI/SC e ABRAJORI.
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Veículos à álcool
Corcel II Hobby, bege 1981
Corcel II L, verde met. :....... 1980
Pampa L, ci nza 1982
Belina II LOO, prata met. : .. 1981
Bel i na II L, verde met. -.. 1983
Chevette Sl., prata met. 1983
Fiat 147 L. 'branco , 1981
Volks 1300 L, amarelo � 1981

Veículor à gasolina
Corcel I L. branco '. . .. 1981
CorcelIl L azul '. 1981
Corcel ,II Hobby. bege 1980
Corcel II, vermelho 1978
Opala Comod. cupê, azul 1981
Opala cupê, branco ,.... 1980
Opala 4 portas, bege ' 1976
Ch_evette Hatch, verde met 1980
Fiat 147 L, marron , 1979
Volks 1300 L, vermelho, 1980
Volks 1500, marron ,., 1971
Volks TL. branco

, .. : 1970
Passat TS Ar Cond., bege met. .. 1980
Passat Surf, bege. , 1979
Passat. branco 1975
Brasilia, rnarron 1977

Dodqe Polara, bege. . . . . . . . . . .. 1977
Jeep, azul 1965
F-100 diesel, azul... 1972
F 400 ..

.

- O ; .. . 1980

FK-10�0,. rnarron 1981
ombl, furqão, diesel, branco .. 1981

8ATE�IAS NOVAS, USADAS, RECONDICIONAMENTOS,
RECARGAS, E CONSERTOS EM GERAL.

Verifique nossos serviços e o nosso atendlmente.
RUa Pastor Ferdinand Schluenzen, n.O 295 - fone 72-0755

Jaraguá do Sul - sc.

�-------------------------------------------------------.,

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

... HÁ 40 ANOS'
-- Em ,11 de março de 1944 eram

!)ubficados na imprensa os requerimentos
.

despachados 'no dià 21 de fevereiro pela -

Prefeitura Municipal
.

de Jaraguá do Sul.
Naqueles constava um do sr. Roberto Mau
rício Horst, farmacêutico estabelecido com

a Farmácia Nova, que requeria licença pa
ra uma construção de sobrado, conforme
plàntas, em seu terreno à !'ua Mal. Deodo
ro da Fonseca,. deferido à vista da informa
ção. A construção ficou apenas ne funda
mento e foi, posteriormente, adquirido por
Wolfgang Weege. Hoje localiza-se a edifi
cação que abriga o Neto Hotel.

_

- França Vosgerau era o Tesoureiro
,da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

. Sul, que avisava, por edital' que no mês de
março irii! arrecadar o Imposto de Indús
trias e Profissões na . Prefeitura Municipal
:.e na Intendência de Corupá. Aqueles que
,não fizessem o pagamento no referido
mês ficavam sujeito a multa de 20% so

bre o 'imposto no primeiro mês, sendo, en
tão, feita. a cobrança judicial.

- A Prefeitura de Jaraguá do Sul re
quisitava em �ão Francisco do Sul, ,100
sacos de açúcar refinado, que serii! entre
gue aos varejistas do muniéípio a Cr$
l3�,OO o saee, ,posto naquele porto. Era a

-época do 'racionamento ...

'" HÁ 30 ANOS

te, convidando-se o Presidente do D. Pedro,
,

sr. Willy Guessner para descerrar o pano
que cobria a fotografia.

... HÁ 20 ANOS

- Nilson Bender visitava 25 munter

pios sulinos, na ,sua caminhada para dis

putar o Governo do Estado na convenção,
do partido, fazendo ampla exposição da
situação política do E.stado relativos às

eleições de 1965. Neste infcio do ano de
1984 e político joinvillense prepara-se pa
ra postular uma vaga à Câmara de Depu
tados em Brasília, já tendo realizado vá
rios contatos com os municípios ,da re-:_
grão.

'

� Carlos Lacerda era O Governad.r
da Guanabara, em grande evidência e a

turma de economistas da Mackenzie .e es

colhia para paraninfo. O orador das tur

mas de Ciências Contábeis e Ciências -Eco
nômicas, bacharelando Sérgio Natal Ribei
ro D'Aiuto, depois de ter feito críticas de
erros das administrações, explicou o por
que da escolha do sr. Carlos Lacerda. "Sua
eleição, .,.disse o orador das turmas - "foi
uma decorrência natural da ação realiza
dora, e eminentemente mor.)lizadora do

, Governador da Guanabara, e de suas pa
lavras constantes de, �stínilJlo, a uma açi�L
democrática, palavra 'que se tornou il1spi-,
ração para os estudante.s da-Universidade
Mackenzie".

'

Vá na Loja do Guarda-P6,
onde você encontra aventais, jalecos, macacões, camisas, calças brancas e pretas, pa
letós de garçon e mais toda linha de uniformes para indústrias, hotéis e supermerca-
dos. /

Rua Padre Jacebs, n.O 23 - Fone 22.8477 em Blumenau e Rua do Príncipe; n.O 789
Telefone 33-5660 -:-' em Joinville.

- Na manhã de 26 de fevereiro de
1954 falecia o Rév. Pastor' Ferdinand Sch..

luenzen, Presidente do Sínodo Evangélico
de Santa Catarina, residente à rua Emílio
Stein, aos 73 anos. Por 40 anos exerceu

seu apostolado réligioso nesta cidade e por
,
mais de 25 anos foi prefesser na -Escola
Jaraguá. A via pública onde residia hoje
levá o seu nome e a escolinha que serviu
por tantos anos, transformou-se hoje no

Centro Educacional Evangélico. Em vida
prestou ao município inestimáveis servi
ç�s, inclusive na sua pesqulea hist6rica, em
companhia de João Batista Crespo e Artur
Müller. _

- Com à presença de 9 presidentes,
de clubes filiados e sob a -presidência do
dr. Murillo Barreto de Azevedo, tinha hl'-

, gar a Assembléia Geral da, Liga Jaraguaense
de Desportos, ocasião em que foram apro
vadas as contas, do exereícle 'findo por
unanimidade. Na oportunidade, por inicia
tiva do Conselho Diretor e dos Presidentes
das Entidades filiadas, procedeu-se a inau
guração d" retrato -do, sr. Artur Müller,
fundador da Liga e seu primeiro presiden-

Guàrda�Pós? '

... HÁ 10 ANOS

- A municipalidade,decidia comemo

rar o 40.0 ano de emancipação política de
Jaraguá do Sul. O acontecimento era assi
nalado no dia 8 de abril, data da instala'
ção do município, com programa de inau
guração do Centro Turístico, retreta em,

praça ,pública e lançamento do 1.° Livro
do Jaraguá, em banquete, quando se rea'U
zou a noite de aut6grafos. O Rotary Club,
os músicos e as autoridades estavam tra

balhando febrilmente, para ver se pode-'
riam apresentar, já pronto, o' Hino à Ja

raguá do Sul.
'

- A Câmara Municipal de Jaraguá,
a exemplo ,das demais Casas Legislativas,
reiniciava as suas atividades, elegendo os

membros que deveriam integrar as várias
Comissões .permanent�s. A ARENA desig.
nava seu líder na Câmara na pessoa do Ve
reador Fidélis -Carlos Hruschka, através
ofício' firmado pelo Presidente E.V. Schmö
ckel, enquanto que -o Prefeito Strebe de:.
sigrulva líder do Executivo o Vereador Jo-

, sé Alberto Klitzke.
'
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Entre noMonza4portas pOraqui.
E•• e •••erfer Comércio
�e VefcHIIS' lt�l.

r

Jardim .São LuizI

,COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SAO LUIZ POR APENAS
. Cr$ 31.200;00 'POR MaS: .

.

.

� JARDIM SÃO I,.UIZ A SUA orcxo DKMORADIA NO
JARAGUA ESQUERDO.
EMPREENDIMENTOS' IMOBILIARIOS

MARCATTO LTDA.
CRECI·Q93 • � �•• REGIAO

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 7�.1136

Ganhe 4 vezes mais
COMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHROEDER E ECONOMIZE GASOLINA E DINHE,IRO.
VERIFIQUE NOS�OS PLANOS DE· PAGAMENTOS E A NOSSA LINHA DE PRODUTOS.

TEMOS TAMB�M À VENDA MOTOS USADAS.

Revendedor Autorlzado

RONDA.

.

., Estado de Santa Catarina _

Prefeitura Municipal 'de Jaraguá do Sul

LEI N,.o 949/84 ,

Autoriza alienar Equipamentos, Veículos 'e Sucata. "-

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

aprovou e ele' sanciona a seguinte Lei:
_

Art. 1.° - Fica o Chefe do poder Executivo Municipàl autorizado a alienar, a-

través de Concorrência Pública, os seguintes equipamentos,· veículos e sucata, pertencen
tes a Municipalidade:

.

1 --:-" Duas Cabines Chevrolet.
. 2 � Uma Caçamba. .

3 � Um Veículo ChevroletjOpala ano 1977, Placa CM-30l,
-

Chassis 5N69EGB148134,4 portas, 4 cilindros.
4 - Oito Tambores Óleo Queimado � 1.600 Lt.
5 - Quatro Pneus - 1.300x24
6 - Sete Pneus - K-15 ..
7 - Quarenta e quatro Pneus - 1.000x20
8 - Oito Câmaras - K-14

. 9 .....:. Vinté_ e cinco C-âmaras � 1.0OOx20 .

10 - Cinqüenta e cinco Colarinhos (Protetor)
11 - Um Motor Jeep, marca Willys, 6 cilindros, 90 HP.
Parágrafo Único - Os preços rnínlmos" para a alienação dos bens constantes

deste artigo serão fixados por uma Comissão especialmente designada pelo Prefeito Mu-

�icipal.
.

.

Art. 2.° -'- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
-

Jaraguá do Sul, 01 de março de 1984.
.

I PURVAL VASEL - Prefeito Municipal
IVO KONELL - Secret." de Administração e Finançes

.J

COMERCIAL FLORIANI
REVENDA E ASSIST!filCí,A T!CNICA autorizada d.

cale. SHARP e DISMAC para Jaraguá do Sul e regiio.
Temos toda linha de máquinas de escrever

OLiVETTI, manual e elétricas.
Grande quantidade de máquinas USADAS:. OLiVEnl

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

.

Relógios de Ponto Rod Bel.
ACESSÓRIOS EM GERAL.

Rua VenânciC? da Silva Porto, 331 - Jaraguá do Sul·SC.

RELOJOARIA AVENIDA

Presenteie com jóias e as mais finas

sugestões da RELOJOARIA AVENIDA.

) Marechal e Getúlio Vargas

�

FUNILARIA JARAGUA LTDA•

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

condições de atendê-los
eficientemente.

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

TERRAPLENAGEM VARGAS'

Retroescavadeiras e' Tratores de Esteira.

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

TubQS de concreto' para suas obras
Rua Joinville, 1.016 Telefone: 72·1101

,

--------�----�--�--�--------------

A moda certa em roupas e calçados é com íl
_

CINDERELA, onde estão as melhores opçõai
para cäda estação.

CINDERELA ,

Veste bem. A moda certa, na
. Gumercindo e, na Getúlio Vargas.

DESPACHANTE ViCtOR.

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

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodoro, 557
. (iunto a firma Emm.endoerfer)

.

Telefones:'72.oo60, 72,0327 e 72.0655
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CITÀDINO ADULTO OlA 23 __: O 'Campeonato Citadino
, Adulto de Putebol ê:le Salão, da Liga Jaraguaense de Fute
bol de Salão serä inäuqurado dia 23 de março, às 19 ho
ras, no Ginásio de Esportes Artur -Müller. Oito clubes par
tiéipar,ão: Urbano, Jar�guá Fabril, Brelthaupt; Metâlúrgica
Wiest, Arweg, Coneza é Mirtes,· sendo, Fabril, Wies-t e Co
nezá estreantes; novos filiados. O. certame terá turno e re
turno e a rodada lnàugure] marca para o dla '23, as par
tidas entre Jarequé ,

Fabril x AABB; Cóneza
"

x Urbano e

Wiest x Mi'rtes, folgando o Breithaupt e a Arweg. O Besc,
que foi campeão ano passado, não está participando.

PELADAO - FASE ,FJNAL - Tev� in{cio dia 2,. a' fase
final do Campeonélto Âbe'rto d.,futebólJ, de,.sálãO ...:,_ -Pela.
dão, da DME/LJFS, �o "Artur Müller". ,Confecções Neuza
4xl Ajax, Fini",v��t �� I"d., ReqnJdjs � S..!éI4té:A,4 Moitas
foram es resultados da' primeira rodédà, ao -pàsso que en

tem à noite, pela segúnda rodada, jogaram Conf. Neuzà x

Ind. Reunidas, Moitas x Ajax e Fininvest x Sat�lite. No dia
16 prêxlme, ..sexta.feira, a partir da,s 19h15, 'jogarão Saté.
lite x Conf. Neuza, F.ininvest x Moitas e Ind. Reunidas x

Ajax. As duas rodadas finais, serão displ.,ltadas' nos sábadós
à tarde.

','
,

SESI: NQVO CONSELHO - No. dia 29 çle fevereiro, à
noite com a participação de- 18 empresas, das 55 convida
das, foram eleitos os novos integrantes do CÓnselho

-

Des
port-ivo Sesiano. Na'presidência, Anísio. Galvan, da Meta
lúrgica João Wiest,. substitui a Sldlo Müller '(Malwee), na

vice-presidência, Sérg.io Luiz. da Silva, ,da Ind. Com .. W.
Weege, secretário. Adotar ' João Bertoll, da Marcatto Ind.
Chapéus e tesoureiro, Eduardo Ferreira Horn, da. Met. Er
wino Menegotti. Na -quinta-feira',' dia 8, a Conselho reu
niu-se <:om representantes das empresas, quando foram' a
bordados assuntos ligados, ao calendário deste. ano e so
bre o certame de futebol de campo, que será a primeira
,competição do Sesi, deste· ano.

FCF E A. 2a.,DIVI$AO - A'Federação Catarinense de
,Futebol marcou para o dia 13 de março, uma reunião com
as Liga!!, un:a �rbitral e uma, Assembl�i& Geral, par� tratar
sobre os cel'�l'I1es ',de 84. Äjn,�ilçãoi segundo Pedro. Lo·
pes� será a implantaçãó dil segunda divisão e têm partici
paçao garantida, por serem 1icenciados, ,Q Ferroviário de
Tubarão, Barresc de Itàjaí;' Cãçádorense� juventus' de Jara.
guá do-Sul, Mafra, Guara!'!i d� S. Miguel do Oeste, Palml-

, to� e Baependi. Barroso, Palmitos e Baependi 'fiéarão li

mlt�dos às competiçõe� amadoras e, os sete restantes pe
dera,o vo!-:ar ao futebol profissional" conforme os planos
da Federação, que quer realizar jogos �omente aos domin.
�s. O campeão da 2a. Di'visão voltará a divisão principal
fi o segundo colocado terá sua chance, numa melhor de
trê.s contra o ,penú'ltimo e:lassificado da la.' Divisão.

MOLLÊR ASSUME' CME - O despor,tist!9 José'Norber·
t� MUller, assumiu no final ,da semana passaqa, a presidên
CI� ,da Comissão Municipal de .Esportes de Corupá, substi
tu�ndo a Herrmann Suesenbach. Na mesma oportunidade,
.fOI entregue ,a premiação, a Associação Atlética Klassic,
campeã da temporada passada do salonismo corupaense.
Por outro lado, Corupá confirmou sua: ·participação nos

JogOS Microrregionais, nas ,modalidades de bocha, futebol
de salão e volibol.

JUVENTUS: TERRAPLENAGEM LOGO - A, terraplena
gem e levantamento

_

do campo do Grêmio Esportivo Ju..
�entus deve começar nos próximos clias, assim que o pro
!eto estiver concluído. O.alambrado, vestiários, cabines de
IInprensa e o ,bar do campo já. foram retirados, possibili
tando a retirada dó barro aos' fundQ's do estádio e-o levan·

tam��to do clunpo em'um metro, o que melhorará sobre·
maneIra o escoamento das águas, através da drenagem a

�r, feita. Concluídos os trabalhos, que terá apoio da mu·

hlclPalidade, que ceclerá o Q1aquiriário (combustível e ope.
.r-!or por conta do élube)' a arquibancäda' de concre�o
�tnoldado será deslocada para uma das laterais do cam·

po,

FESTIVA!- DO CRUZ QI;,MAL
TA·'__;:_" CõrneçQu,ontem�à"noite
(sexta-feira), com partidas en
tre veteranos, o festival espor
tivo do Cruz de Málta, em Río
da Luz, que reúne 34 equípes
do nosso futebol menor. Con
finua neste sébadó, com jogos
entre firmas e conclui-se do
mingo, com a partida' Cruz de
Malta x Seleção Amadora de,
Jaraguá do Sul. Essa partida,
cerno o festival em sí, vem mo

nopolizando as atenções do pú
blico amante do futebol. No lo
cal funcionará completo servl
,ço de bar e restaurante.

·

Bumz Irmãos S.Ä., 1índ., Demércic 'e 'Ag'ricultura
CGC/MF N.O ,84.430.636/0001.63

ASSEMBLtlA GERÃL ORDJNÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
c

CONVOCAÇAO
'

BICICROSS rÉ' ATRAÇAO' ..;_
Foi inaugurada sábado, com

muito sucesso, a segunda pis�
ta de bicicross de Jaraguá do
Sul, em terreno dà firma Mar.
catto, na Marechal 'Deodoro,
com competições em nove ca

tegorias. Esse esporte que está
bastante difundido, vai reunir,
a garotada em torno do 3�0
Campeonato Jaraguaense' de
Bicicross, que ,inicia dia 1,7,
próximo sábado, com término
previsto para outubro. No to

tal são oito etapas' e as lnserl
ções poderão ser feitas nas Lo·

jas Brehhaupt da Getúlio' Var··
'gas, Gumercindo da Silva e da
Barra do Rio Cerro.

São convidados os Senhores ACionistas de Gumz Ir
mãos 3,A Ind. Com. e AgriCultura, para -a Assembléia
Geral Ordinárià e Extraordinária, que será realizada no

dia 27 de abril de 1984,'às 16;00 horas, na sede social,
à Rua GUstavo Gumz, 488 no Bairro Rio Cerro II, nas"
te Município de Jaraguá do Sul�SC,

.

para deliberarem
'sobre EI seguinte:'

' ' .

ORDEM OODIA
'1.°) - Apreciação, discussão e aprovação do' Rela

tório da Diretoria, e as Demonstrações Financeiras, re
lativas ao exercício, social encerrado em 31 de dezem-
bro de 1983. '

'

2.°) __:' Deliberar sobre a destinação do Lucro lí
quido do exercício e a distribuição de dividendos.'

,

3.0) - Eleição da Diretoria e fixação das respec-
tivas remunereções.

'

4.oy � Aprovar a correção da expressão monetária ..

do Capital Social e aumentá-lo de Cr$ 349.920.000,00'
..

para Cr$ 1.(150.000.000,00 mediante a capitalização da
Corr'�çãq MOhetária do, Capital reallzedo e ge o�tré!.s� re.
servas legalmente existentes.

'

5.°) - Alteração -do A�tig0 5.0 do Estatuto Social.
6.°) - Outros assuntos de Interesse da Sociedade.

A V·I SO
Achem-se à disposição dos Senhores Acionistas, na

sede, social da empresa, à Rua Gustavo Gumz, 488 -
Bairro Rio Cerro lt, na cidade de Jaraguá do Sul-SC, os
documentos a que se refere o Artigo 133 da L.:ei n.O

, 6.404 de 15'.12.76, relativos ao exercício encerrado em',

31-12-'1'983. ".'
•

Jaraguá do Sul, 02 dé março de 1984

EDELTRAUT BAUER GUMZ
_ Diretora Presidente

CPF n.O 066.570.959.5'3

. ',-'

CONVOCADA SElEÇAO A·
MADORA - Para á disputa da
partida de honrá do festlvel
esportivo do Cruz de Malta, a

manhã à tarde, centra o pró
prio, no Estádio "Eurico Du

we", em Rio da Luz, foi convo
cada'a 'seleção de jogadOres de
diversos clubes, que disputa
ram os últimos. campeonatos .e

que são os seguintes: Oswaldo
(João Pessoa), João (Juven-.
tus ); Carlinhos (Estrella},
João Marcos (Vila Lenzi), Gil
mar (W��), Braulino (Figuei
rense), Néldo (S: Luzia), Fio
rianl (Weg), Renato (Juven
tus), Maurício (Juventus), Ma-
lica (Botafogo), Carlito (Sel�'
to), Toninho ·(S. Lu�ia), ZiZél

(Estrell?), Cizo (Seleto), Mô
Ie (Estrella) e' Nêgo (Rio Cer-',
ro). O técnico' será Pedro Gar2
cia (Estrelfà) e a delegação
parte às 14h, defronte o Posto
Màrechal, rumo a Rio da Luz ...

CURTAS ESPORTIVAS - Es
tá confirmado para 1.0 de abril,
em Jaraguá do Sul, a abertura
do Campeonato Catarinen$.e de
Motocross. • A Junta, Discipli�
nar Desportiva da Liga Jaragua.
ense de Futebol agora está com·

. pleta. O auditor escolhido foi, o
dr. Osmar Graciola e o secretá·
rio é

....
João Gilmar Staheling. .,

Secretário Artenir Werner, de
Cultura, Esporte e Turismo, so·
licitou junto: -ao MEC, auxílio
para construção de ,quadras f$e
esporte polivalent� para 105
mUntClplOS <atarinenses, nO,

montante de Cr$ 105 milhões;

.0 FUSCA SI.MPLES

• SIMPLES DE COMPRAR

,

,

• �' .•
' • SIMPL'ES DE 'DIRIGIR' ,

.' SIMPLES' DE ESTACIONAR

SIMPLES DE MANTER
','

•

• SIMPLES DE CUIDAR

SIMPLES DE VENDER. '-\.

Agora com motor 1:.6
-

MAIS DESEMPENHO
MAIOR ECONOMIA

...

, '

,

..

Venha conhecê,;fo. na'

MenegóttiVéículos
li
I
I

o 'Jeu revendedor, Volkswagen.
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Jaraguá aguarda Junta'
de Concllíação

_
A Junta de Conciliação 6 Julgamento de Jólnvllle, 'qué

atende toda a região 'Norte do Estado, atendeu no ano

passado a 1.592 reclamações e 2.464 reclernentes.. porém,
este ano, em apenas um mês e meio, atendeu a' 550 re

clamações e 730 reclamantes, número anormal creditado.
a euto-falêncles das malharias jaraguaenses Cyrus e Jari
ta. O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12a.
Região/Santa Cetarlna; José Fernandes da Câmara Canto
Rufino, informou esta semana que no Brasil são 278 no

vas juntas a serem criadas, das quais dez em nosso Esta
cio, sendo a 3a. ein Florianópolis, 2a. em Joinville, 2a. em
Criciúma, Araranguá, ,Jaraguá do Sul, Mafra, Canoinhas, .

Curitibanos, Xanxerê e São Miguel do Oeste.
Com a instalação da segunda Junta em Joinville e

com a de Jaraguá -do Sul, este Mtiino passaria a jurisdi
cional os municípios de Vale do Itaporu, cujo número de
processos é bastante expressivo.

De acordo com o Presidente do TRT, os processos;
encontram-se em Brªsflia, na Casa Ci,<!l, que deverá enca

minhá-los ao Presidente da República' e este ao .Congres
sc Nacional, para aprovação. A partir daí, até a instalação
de fato das juntas, é necessário um prazo de cerca de 2
'anos, para viabilização de recursos, complementou Canto
Rufino.

. .

Empresários irão. a Feira
da Mecânica'

A Bolsa de Negócios deSsnta Catarina e o Centro de
Apoio à Pequena e .Média Empresa «tIe Santa Catarina es

tão coordenando o. dia de diversos grupos de empreséríos,
técnicos e elementos d� empresas catarinenses para par
ticiparem da Feira da Mecânica, em São Paulo, como vi
sitantes. Segundo o presidente da SN/SC, engenheiro O
màr Cardoso, os ônibus fretados saleão de Blumenau, Jo
inville e Jaraguá do Sul nô dia 15 do corrente, retornando
di� 17.

Com isso, a Bolse' de Negócios e o Ceag objetivam
com essa iniciativa que o maior 'número possível d.e em

presas -catarinenses possam, através de seus pertlclpantes,
colocarem-se em contato com as últimas novidades do se

tor metal-mecânico, . detectar potenciais compradores e

fornecedores, bem como promover uma maior integração
entre os partlclpantes .. São ônibus-lelto com ar condlcio
nado e serviço de bordo, que ficarão à dlspõsiçãó dós
participantes para os trabalhos necessários, em S. Paulo.

Prêmio ao talento brasileiro
Premiar Jnvenções de operários brasileiros que sejam

inéditas e tenham aplicabilidade prática à realidade indus
trial brasileira, é.' o obletivo ,do Concurso "Prêmio Talen
te Brasileiro", réáliiadp êm todo território nacional pelo

.

Sesi, Jornal do Brasil e com o apoio do Correio do Povo.
As inscrições estão abertas. desde '1.0• de março até 30 de
abril e são restritas a, trabalhadores da lndústrla.. exceto
"dlretorla e er,esidência:

-,

O Coordenador' do Centro de Atividades do Sesl- de
Jaraguá do Sul, Ralf Egerland, disse qÚE! inscrições de in
ventores desta régi�o poderão ser feitas junto 'ao Centro
de Atividades, na rua Walter Marquardt. A nível nacional
existem prêmios de Cr$ 4 e Cr$ 2 milhões, respecitvamen
te, ao 1.0 e 2.0 colocados. Os desempreçedos, desde que
comprovem SUa condição de industriário, mediante a apre
sentação da carteira profissional, têm acesso também ao

concurso.

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

.

ocasiões é com o

LANZNASTER
O SEU RELOJOEIRO

. c;r1Je tudo lhe faz para servir bem. c

Fica na Mar�chal D!odor9f�

:'Weg agora no ramo de pescado
CORREIO DO POVO

o. Grupo Weg acaba de
dar uma recente demonstre
ção do seu forte objetivo de
diversificação industrial, ao

assumir, em fevereiro últi
mo, o controle acionário da
Indústria e Comércio de
Pescados Penha Ltda, consi
derada uma das mais atuan
.tes empresa do ramo em

Santa Catarina: A empresa,
que tem sua' sede no muni
clplo de Penha, passará a

denominar-se Weg Penha
Pescedos S.A. e já tem esbo
çado um plano 'de investi
mento da ordem de Cr$ 630
milhões, que inclui a

-

am

pliação de suas instalações
fabris e aquisição de novos

equipamentos.
A principal atividade da.

nove empresa do Grupo Weg
se concentra atualmente no

processamento mecanizado
de camarões, mas o objeti
vo básico da expansão na

área produtiva e a maximi
zação também na lndustrie-
lização do peixe. .

Atualmente a Weg Penha
. Pescados está capacitada a

processar 100 toneladas de
camarões e 50 toneladas de
peixes mensalmente, núme
ros que, com os novos pro
jetos' de expensão, subirão
para 150 toneladas de cama

rões e 600 toneladas de pei
xes mensais.

A demanda de pescados
pare os mercados interno e

externo é excepcional. Com
o �umento da produção_e a

Prefeitura embarga
terraplenagem

,GN"reforma o posto
de saúde

.

utilização da estruturà mer

cantil do Grupo Weg, que
comercializa motores elétri.
cos com cerca de 50 países,
espera-se um substandàl au
mento nas vendas internas
e um importante incremento
nas exportações de pescados,
que em 1983 atingiram a

cifra de 1 milhão de -dóla
res, e com uma previsão de

exportar em 1984, 3 milhões
de dólares.
Com a ampliação da' Weg

Penha Pescados S.A. e a ex

pansão de suas atividades,
.

inúmeros serão os beneHcios

O Comandante do Grupa
mento de Rádio Patrulha,
Sargento Afonso Paulo ·Baa..
de, informou esta semana as

ocorrências de 198:3, bem
como as notificações e acl
'dentes aténdidos em Jaraguá
do Sul. As ocorrêncles teta
llzararn 632,. como agres
sões, auxílios diversos � co

munidade, auxílios ao juiz
de Direito, auxílios ao Dele
gado de Polícia, desordens,
embrlequês, furtos,' vadia
gens e vandalismo.

No mesmo período, ain
da, a Rádio Patrulha apreen
deu 110 veículos e 3 cartei
ras de habilitações e, tam

bém, aplicou 55 multas no

Grupo 1,. 1 .683 no Grupo 2,
.

899, no Grupo 3 e 2.569 no

Grupo 4, totalizando, em 83,
5.206 multas. E quanto a,

acidentes, registraram-se ..

,38-7, seja através de atrope-
lament " abalroame.nto, co

lisão, ou atra)lés d.e choques,
capotamento e tombamen
to.

_-._.

Por ferir .0 artigo 31.3 e

�eguintes do Decreto-Lei Mu
nicipal 73/40, do Código de
Obras, 1'1 Prefeitura Munici

pal de Jaraguá do Sul em-,

bargou os trabalhes de reti
rada de barro no morro da
rua Adélia- 'Fischer, BI<-280,
aos fundos d'a Meto Schroe
der e a emp.resa Dalmar,

. como infratora, foi notiflca
da a apresentar o croqui do'
que pretende realizar e a

"devida licençã, bem como

as devidas providências com

relação a terraplenagem e

aterro, sequnoo informou o

Secretário de Plane.emento,
Aristides °3.,stein -.

O Código de Obrar. ape-

. Em convenlo Prefeitura'
, Municipal: de Guaramirimj
Secretaria da Saúde, estão
sendo executadas reformas

junto ,ao Posto de Saúde da
quel.e município, que recebe
rá também pintura. _

A Se
cretaria repassou. Cr$ 2,5
milhões pare a .restauração
do prédio e os valores res

tantes serão cobertos com

recursos da municipalidade,
segundo informou o prefel-

, to José de Aguiar, ao divul
gar que já se encontram em

Guaramirim os equipamen
tos necessários para o fun
cionamento do minfi..posto
de saúde, em São Ped'ro de

sociais gerados junto a co,
\

munidade local. Possuindo
hoje 140 colaboradores, a

nova empresa do Grupo Weg
admitirá em breve mais 40
pessoas.

O Conselho de Adrninls

tração da empresa é' consti
tuído de Eggon João da Sil
va (presidente), Geraldcr

.

Werninghaus e Vanäelino
José Santana. Vandellno 0-

cupará o 'cargo de diretor

superintendente da área 0-

peraclonal, tendo em Ru
bens Nicoluzzi o diretor .

sar de antigo. e IJEm claro
. quante a proteção !'!c mero

ernbleute e proíbe a derru
bada 'de mata e c'esrrulçêc
de érvorr.s em todo o terri
tório do município, a não
ser 'par::! construçêo, estra

das ';' cutras do L tilldade
pública. Reza ainda que em

Circunstância alqurna per
mitir-se-á a derrubada das
coroas das .matas do perl
metro urbana e suburbano.
A notificação aconteceu

no dia 1.0, após' várias de
núncias apresentedes e ou

tros .embarqos poderão a

contecer, segundo Ar istldes,
se feridas' as especiflcações
do referido Código.

Alcântara; anexo a Escola
Básica' São Pedro.

RP aplieou 5.206
mU,itàs' em 83

Aguiar Informou ainda
que foi concluída a sala pa
ra funcionamento do pré
éscolar na EERR Alfredo
Zimmermann; no Bairro A

vaí, onde .serão . atendidas
mais de 50 crianças. Acres
centou que no setor viário,
�a Prefeitura procedeu a ma

eadamlzação das Estradas
Bananal do Strl e Guamiran

ga, além de alargamento e

revestimento primário da
conhecida Estrada Coelho,
que interliga as localidades
d� Barro Branco e Jacu-Açu-

[ V�AIG HiH±)( CRUZEIRO)
,

Passegens �éreas e serviço de carg'as e encomendas
Varig/Cruzeiro para a região da Grande Jaraguá do
Sul, é com a Organização Contábil "A Comer.cial" SiC
Ltda. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 290 - Fone
72-0091 -, anexa a redação' d�s�� jornal. l.
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