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dicaçãO. seja eensiderada e

O. desejo. é de que a instala

ção. se dê dentro. do. prO.gra
ma festivo. do. cinquentená
rio., juntamente CO.m a ins

talação. da, 23a. Subseção.
RegiO.nal da Ordem des Ad
vO.gadO.s de Jaraguá do. Sul,
que já é certa.

A COMITIVA
A eemitlva que entregO.u

O. pedido. ao. Presidente do.
Tribunal de Justiça era. CO.m

pO.sta das seguintes perse
nalidades: Dr. Humberto. Pra
di, deputadO.s OctacíliO. Ra
mes e' RO.land Dernbuseh,
Durval Vasel, Albano. Mel,
chert e Ernesto' Felipe Blunk

( CO.rupá ), Jesé Gilberto. Me
nel, Dr. Sérgio. Luiz RO.sa de'

Bem, Dr. frineu Bianchi, Dr.
Jesé Alberto' BarbO.sa, Dr.

Humberto. S. Vieira, Dr·. Pe·
drO. Sérgio. Steil, Bruno. Brei.
thaupt e o.s advogadO.s Rui
A. de Carvalho., Dimas T.

Vanin, Friedel Schacht, Alte.
vir A. FO.gaça Jr., Gilberto
Cassuli e OdilO.n Raizer.

Comarca será .elevada a quarta entrância Comércio sem horário
especial: na PáscoaUmjl eemltlva integrada per

-

representantes des 3 pO.de-
.

res dO.s municípiO.s de Jara

guá do. Sul e CO.rupá, feram
recebidos _quarta-feira à tar

de, pelo. DesembargadO.r E
duardo. Pedro. da luz, Presi-

-. dente do. Egrégio. Tribunal de
Justiça de Santa Catarina,
quando. fO.i peticiO.nadO. a e

levação. da CO.marca à cate

gO.ria de quarta entrância,
que traduz O. anseio. das duas
comunidades, ne anO. do. cin
quentenário. de instalação. da
CO.marca de Jaraguá do. Sul.
Além do. memerlal, entregue
pelo Dr. Humberto. Pradi,
Presidente da AssO.ciaçãO. dO.s
AdvO.gadO.s, feram entregues
as sinepses históricas dO.s
municípiO.s de Jal'aguá do.
Sul e CO.rupá e a descrição.
da pO.tencialidade e estru
tura existente, assim eeme
a existência de um Fórum
CO.m gabarito. para abrigar
instalação. de quarta entrân
cia, entre eutres.

O argumento' de maler :

-peso relaeiena-se a$i eeme

mO.rações do. cinquentená
rio. de emancipação. do. mu

nicípio. de Jaraguá do. Sul e
de instalação. da CO.marca,
cuja prO.gramaçãO. festiva se

rá cumpr.ida de 26 de mar-
.

çO. a 10 de male. De aeerde
CO.m Humberto. Pradi, O. Pre
sidente do. Tribunal de Jus

tiça mestreu-se receptivo., a

reivindicação., afirmando. que
da sua

-

parte era certa a mu

dança de categO.ria, mas que,
a decisão. caberia a CO.mis
são. Permanente de Organi
zação. Judiciária, presidida
pelo. DesembargadO.r Rid
Silva, que analisará O. pedido.
e decidirá em sessão. plenh.

A quarta entrância é O.

grau máximo. dentro. da er

ganizaçãO. judiciária e traz

muitas vantagens, CO.mO. per
exemplo. maler

.

número. de

pesseal e a fixação. de juízes
e premeteres na CO.marca.
A elevação. da CO.marca é ti
da CO.mO. certa, pels tO.dO.s
têm certeJa de que a reivin-

Faltam verbasà Cadeia
.,

e Delegacia
o deputado Heitor Sché, adequado ao trabalho poli-

secretário da Segurança Pú- cial.
blica do /" Estado, ratificou Acrescenta Sché que in-
em offcio ao prefeito Durval formou ao governador Es-
Vasel, sua decisão favorável peridião Amin sua posição
a permuta do imóvel da a- favorável a permuta, escla-
tual Delegacia e Cadeia pú· recendo que a SSP não dls-
bliea, por outro mais amplo, punha de recursos financei-
no entanto, descartou a pos- ros suficientes para as obras
sibilidade da construção do de construção. Ratificou o

novo 'prédio, Pelo menos Secretário a sua posição fa
por enquanto, devido a fal- vorável a permuta, pois re

ta de recursos.
.

conhece qUe tanto a Cadeia
Diz o Secretário que no como a Delegacia da Comar-

final dó _ano passado, o pre- ca ficarão melhor instala-
sidente da Associação Co- das em outro local.

.

mercial é lndustrlal de Ja- E conclui: "No entanto,
raguá do Sul transmitiu ao informou também que per-:
Governador. a preocupação rnanecern os óbices financei-

daquela entidade sobre a si- ros, imposslbilitarido, a cur-

tuação precária das instala- to prazo, o início de quais-
ções da Cadeia Pública e De- quer obras de construçâo,
regacia de Polícia da Comar- principalmente as de grande
ca e solicitou providências. porte como é o caso em

No documento, sugeriu-se a questão. No momento em

permuta do imóvel atual- que houver disponibilidade
mente ocupado. por aqueles de recursos, terei o maior

órgãos, por um terreno em prazer de retornar ao assun�
oufro local, mais amplo e to".

Os di retores loj istas, reu-

nidos esta semana, decldi
- rem-não prorroqar os horá
'rios de expediente facê as
. festividades de Páscoa, no

entanto, alertam que além
da Sexta-Feira Santa, as lo
jas 'e supermercados perma
necerão fechados também
no sábado, 21 de abril, por
ser feriado nacional. O pre
sidente Mauro Koch, teve

lou . que deseja implantar
durante o seu mandato a

galeria dos ex-presidentes do
CDL, bem como, disse que
a placa existente na BR-10l,
sentido Joinville-Sul, próxi
mo ao .. trevo de acesso a Ja

raguá dó Sul, estará restau

rada em 30 dies, aproxima
damente.
Mauro lembrou também

da importância da partici
pação na Convenção Esta-

Turismo via férrea começ� na -. terça
Da idéia ao projeto idea

lizado por Jaraguá
-

do Sul,
pela Secretaria Municipal
de Turismo, apresentado a

.

Superintendência da, Rede
.Ferroviária Federal, em Curi
t'ba, atinge a consagração
cem a realização da viagem- .

teste dias 20 e 21, terça e

quarta.feira, com saída - de
Curitiba às 8 horas, passan
do. pela Lapa, Rio. Negro/
Mafra, .Rio Negrinho, São
Bento do Sul, Corupá, Jara
guá do Sul, Guaramirim, Jo
inville, Araquari e S. Fran
cisco do Sul.

Trabalho de oito meses,
o projeto turismo via fér
reá, a ser operado pela Jara
guá Turismo, foi explanado
s�gunda,.feira aos empresá
nos pelo secretário Balduí
no Raulino.r quando foi soll

c�tado apoio para a impres
sae de 50 mil folhetos e 5
mil cartazes para serem dis
tribuídos em todo o Brasil
e que terão um custo de
cerca de Cr$ 7 milhões. Des
te total, as Prefeitvras en-

volvidas no trajeto assumi- ma, além do conhecimento

rão-Cr$ 4 milhões. do nosso potencial tur(stico,.
O projeto é inédito no também o industrial .

e co-·

. País e o roteiro será percor- mercial que é bastante ex-

rido semanalmente, pois pressivo.
que serão vendidos pacotes O otimismo pelo sucesso
turísticos_ no Rio de Janeiro do empreendimento é gran-
e São Paulo, principalmente, de e as perspectivas de re-

o que deve despertar inte- torno melhores ainda. Para:
resse, considerando ser uma a viagem-teste, foram convi-

viagem de oito dias, com a- dados diretores e técnicos
trativos variados em um da RFFSA,· Paranatur.

/

[or.
Brasil diferente do conheci- halistas aspeclallzados ou

do em roteiros tradicionais. não em .furismo, além de
Em Jaraguá do Sul, cida- outros, para anélise do tra-

de idealizadora do projeto, jeto, cronometragem do tem-
.

a permanência dos turistas po de permanência da llto-.
será 'de dois dias, com visi- rina em cada parada e cor-:
tas a Blumenau e Pomero- reção de eventuais falhas de

,

de, possibilitando, desta for- roteiro.

HOJE, FEIRA DE ARTE E ARTESANATO
_
Jé consagrada no ano passado ao longo das suas su

cessivas .edições. volta neste sábado, dia 17, a Feira de

Arte e Artesanato, na rua Artur Müller, 'a partir das 7 h.
Devido as férias escolares e ao veraneio, não fqi -realizada
nos meseS de janeiro e fevereiro, no entanto, os ar·tistas
e artesãos voltam à ·rua, para· mostra e venda aos seus

trabalhos, durante todo o dia.
De acordo cOm a Secretaria de Educação, Cultura,

Esporte e Turismo, haverá também programação de palco
e esporte no decorrer da Feira.

dual do Clube de Diretores

Lojistas, de 21 a 24 de ju
nho, em Itajaí e solicitou
dos empresários do comér
cio apoio para o patrocínio
de folhetos e cartazes tu

rfstlcos, para distribuição
em todo o Brasil, referente
ao projeto turismo por via

férrea, que começa a ser

executado.
Da mesma forma, o pre

sidente da Associação Co-
-

mercial e Industrial de Gua
rammm, coordenador da
Feira Agro�lndustrial, expôs
os trabalhos da comissão

. organizadora, solicitando, ao
mesmo tempo, apoio pare a

divulgação do evento. Fran
cisco Schork disse que nos

60 estandes, exporão igual
mente empresas dé Jaraguá
do Sul que têm lnvestlrnen
tos em Guaramirim.

Para refletir:
MUITA GENTE QUE SERIA INCAPAZ DE" NOS ROUBAR DI
NHEI RO, SEM ESCRÚPULOS NOS ROUBA O tEMPO INDIS
PENSÁVEL PARA GANHÁ-LO. (Jacinto t3enavente)'.
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ç�s sociajs' ,

pará' 84. II Já Délicia.s, ali na Reinoldo Rau,
existem candidatas inscritas o administrador Jaime Gon.
e outras' contactadas para o çalvés de Jesus, que assumiu
Ci)ncurso MjsscJa�aguá" qye 'as a�'las -dá' administração e

acontecerá dia 4: dê 'inàio,
',

controle do Co!égio' Holando
com Erinho e sua Orquestra. Gonçarves. Avante! // O
A .eleita participará do Miss Grupq Folclórico "Bumba
Santa Catarina, dia 12 de- Meu Boi" tem apresentação
maio, em Bhimenau. II Fa· marcada para hoje à �arde,
zendo, sucesso com a Jaquel em Pomerode. II

CARTAS TÁMBI:!M FAZEM TURISMO?'_ Esta a' exata
'idéia que se faz, quando a 'gente recebe 'cartas 'que só �he
gam ao seu, destino muitos e muitos, d(ªs de entreques ao

"Correio". Mais uma vez somos obrigados a levantar a

questão, porque ela revela que alguma peça do conjunto
,ainda não se ajustou aos serviços que deveriam' ser os mais
rápidos e precisos, para a correção por parte de quem de
direito. Dona Odlla B.P., do bairro de Santa QUitéria' (o
mitimos o nome e ,o endereço, pelo óbvio ululante) -

,

CURITIBA-Pr. postou na Agência do' Correio uma carta,
dirigida ao "Correio do póv6","à rua Cél. Procópio G. de
Oliveira, 290 _ 89250 '_ JARAGuA DO SUL _ SC, escri
ta ne dia ,30-01-84 e o Centro de Triagem de CURITIBA
aplicou sobre os selos o carimbo com a data de 3,1 JAN 84
e foi entregue na nossa Redaçãç no dia 8 de Março de 84.
De Curitlbé, pasmem I Por, onde' teria andado esta bendita
carta? Fellzmenté a matéria para ser publicada pode ser
àproveitada para uma, outra oc-asião. E se não fosse? A
quem caberia a responsabilidade? .

Notamos, também, que o selo aplicado fo'i de .

e-s �2,00, i.é., um selo de 45, outro' de 5 e um de 2. De-
'

ve ser do tempo em que a taxe- mínima era 45,00, quan-
,do hoje vai a Cr$ 65,00. Por isso estamos admirados 'de
não terem cobrado do sernanérlo a diferença de selagem,
como aliás ,,' aconteceu .em .sete,rnbroj83 com o

•

sr. Arlete
Natividade Perfeito, ne Capital do, Estado, que teve que
pagar e-s 60,00 de diferença de selagem por uma carta:

ma] taxada pelo expedidor, pára 'receber uma mensagem
cio Sindicato dos Securitários ao seu filiado, de 'tumpri
mentes pelo seu natalício. Assim mesmo veio 3. dias de-
pois d�, e��méride. .

,,' "

'

_ ,
..

Por ISSO voltamos novamente, ao assunto, pera lem

brar os 'senhores agentes' do monopólio estatal, na quali
dade de exclusivos no transporte do correio, que avisem
'ao!: seus 'usuários de que vão piHrocina:'" um merecido, tu-
rismo a certas cartas selecionadas, pare que remetente e

destinat�rio fiquem tranqüilos e certos de que a missiva
será "algum dia" entregue, Iqgq �pós o término do longo
p�sseio patrocinado, pela EBeT. Tá na hora de melhorar'o
serviço, não tá?, ...

"

,

<
"

r \

] Gente, &
..

Informações I
'---------------------,;_.1

ORQUIDÓFllOS _ Tendo
à frente Laurita Franko.'
wiak, a precursore do movi
mento que culminou com a

.. ,;:. "

real,izaççao, .ano _' pas.s�dp,
.

com enorme sucesso aliás,
,da Exposi.ção .de . Orquídeas"
e, Plantas Ornamenteis. no

Agropect,ládo,. foi flfndaq.a
sexta-feíra, a Sociedade crr-'
culo de Orquidófilos de Ja
raguá do Su1, de cuje dire
toria a coluna participa.
Uma série de planos .estão
em mente!

TURISMO - A viagem-teso
te do projeto turismo, viii
férrea, saindo de Curitiba e

atingindó São Francisco do
Sul., acon�ece dias 20 .• 21�
Sem dúvidas, o róteiro será
sucesso e o entusiasmo é
muito grande. Como convi. ,

dados, . também participare
mos

- da viagem-teste e dé
póis contaremos tudo a ve

cês.Okei?

ZIMMERMANN _ Tendo"
.

a testa o prefeito José de
Aguiar, de Guaramirim, li
deranças governistas do V?J
Ie

'

do' f tapocu ofereceram
, dias átrás jantar a Renato
Zimmermann, da Celesc, a

quem apóiam para o cargo
ele administrador

-

regional,
em substituição a Alsione
GOl11es,.de Oliveira, que apo
sentou-se.

GIRO AO SUL _ Emílioe .

Máreia da Silva, '�Itair Au- .

gusto e Marli Marlene Pie
per, Augusto e Théa Scll
midt, Victor e Júlia Emmen.
doerfer, são alguns dos ca·

sais da nossa soeiedade que
empreenderam um giro a

Porto Alegre - e Caxias .do
'Sul, pela Jaràguá Turismo,
no final·éle·semana passado.
SCHUNKE _ o ex-prefei

to 'de Jaraguá do Sul; Sigolf
Scnünke, que aó lado de Ca
dlda forma um ,casal sim

pati�íssimo; é o novo como

doro (presidente) do Capri
Iate Clube, da histÓrica São
Chico. Colocando em campo
sua larga experiência admi
nistrativa, está moralizando
a administração do Cle.

IDADE' NOVA --- Quem
ainda recebe cumprimentõs

'.

pelo seu natalício, completa
do ontem, dia .16, é o Secre�
tário' de Planejamento da

_ Prefeitura Municipal, Eng.o
, AristJdes Panstein. Já no dia

.

20 quem troca idade é a sua

esposa Mà,rltne. Aliás, mar·

Jo"é-festivo-; para Ó'
.,

casl,l,
"

que. dia -6 comemorou ani
ver�ário de casamento. Nos
'os parabéns!

AOS STATES _ 120 mil
canecos de chopp é o. que

. Pomerode está exportando
'pers os Estados Unidos. Os
canecos de meio litro serão
utilizados durante 'os jogos
.Olímptcos de .Los Angeles e,

levam o emblema dos Jogos
e o.sfmbolo da. competlção,
um bonequinho represen
tando o "Tio Sam".

CASAMENTOS - Hoje-1',
na Matriz S. Sebastião, às
-lOh,' Osmilrino de Souza!
Márcia Klein; 16h-Ademir
Correa/Arlete Marcelino; 11
h-Osvaldo - Michala�/Dirce
Alves Teodoro, Marino Sa.
cht/Maria Aparecida %oz,
Valdir, Dias/Luzia Leitem
pergher, Francisco EgerIJú
lia Cândido Medeiros; 1811.
Almiro SetterIRosane Sch
warz e às 20h-Miguel D'Ar..
tagnan Buchmann,/Márcià
Tomazelli. E ontell1,' às 20h,
Rooaldo Raulino/Stela Ma-
ris de (>liveira.

NEREU RAMOS _ A co

munidade de Nereu Ramos
.esté em festas, neste sába
do e, domingo, com a festa
em louvor a Nossa Sra. do
Caravaggio. Além das mis
sas às 19, e 9 horas, respec
tivamente, uma série de a

trativos. Também na Barra
do Rio Cerro realiza-se a

Festa de São Marcos:
. DA SCAR - A SCAR,

.

se

gundo o presidente Mario
, Sousa, está'"contratando um

professor de violão, Cle Jo.
inville, para a Escola d. Mú-,
sica, que hoje conta com 67
alunos. Informou ainda a'

prefensão da, Sociedade em
, adquirir 'um piano usado.
quem poss",ir' pode entrar,
em confacto com o próprio,
no Laboratório.
AINDA DA SCAR -.- Está

programado para julho, um

encontro de corais em Jara-.
guá do Sul, para maréar o
décimo arliversário do Coral
da'SCAR, que agora ensaia
às quar:tas�feiras e dispõe de

. vagas., E quanto ao te(!tro,
dentro de um mês, mais ou

menos, será encenada a 1 a.
peça do grupo, teatral, que
vem ensaiando ativamente.

'

TURIS HAUS ..;_ Numa ini-

_) ciàtiva do amigo Francisco
Schork, presidente da ACIAG
e coordenador da la. Feira
Agro-Industrial de Guarami·

"

rim, , o vizinho· !:!,unicípio
deverá, ganhar em maio o

Tutis liaus, com' venda d.
cohservas," geléias e pinga
pura, a preço de fábrica, às
tn;rgens çla BR·280. A Turis
Haus terá estande t,la Feira.

DOIS TOQUES � Aniver-
saria hoje (17), o querido
jornalista, escritor e pro
fessor Augusto Sílvio Pró- .�,

döhl, a quem desejamos fe-,
licidades.• Trocou idade
dia 15, ° Dr. Luís Carlos Bo

nilauri, da Clínica Santa Ce

cília, que com Esther for
ma um casal realmente ba- ,

cana .• O casal Ralf e Sô
nla Marq1,1ardt recebeu quer
ta à noite, um grupo de ca

.sels para jantar. '. E no

mesmo dla, a Jane, esposa
do dr. E�son Schulz, rece

beu amlqas pera um lanche.
". Já na quinta-feira,' o tra-

,

dicional café das primas lai
na residência da Sra. Sílvia
Marquardt Fructuoso.•Tro
ca idade dia 17, o Steffens,
filho de Irineu 'e Nilda Sta

heling. • O Roterv Club
realizou terça-feire," jantar'
festivo no ltejara, bastante

, ccnc'orrido,'

"BOTAFORA BC _ Afili�.
do do C.A. Baependi, o Bota
forá BC elegeu a novà dire
toria. Guilherme Neitzel é o

presidente de honra,
;

José
Flávio Uhelski é o preslden
te, Altair Pieper e Flávio Ri
beiro ' �ão' vicEI-presidentes,
,Waldemar"Rau, Wilso" Re-'
belõ e Roberto de Olí�eira
os secretários, Milton Maio·
chi e <?eraldó Martins os ,te·

soureiros,. Ariberto Bartus·
chek e Ahtônié) Gonçalves os

, relações públicas: e como 0!

radores 'Fidélis Wolf" Rai�
mundo Emmendoerfer, Die·
trich Hufenuessler' e A. GOn·
çalves.
PRONAV _ As integrantes

do Núcleo de Voluntárias do
Pronav, de Jaraguá do Sul,
tem reunião marcada para
O dia 21 próximo, segundo
a coordenadora Maria LUlza
Vasel, que informou 'o iní
cio, 5a. feira, do . Clube de
Idosos e dos Clubes de
Mães, estes junto as comu�

nidades do Rio Molha, Ilha
da Figueira, Vila Lenzi e

Nereu Ramos. Nos Dróximos
dias começam as �tividades
do Clube das Gestantes, na

Ação Social, que é atividade
nova do Pronav, aqui.

Lavação, polimento, teto e estofamentos e limpeza em
,

geral, é com a' ,,'
,

FLUTUANTES _ De malas
prontas ao Congresso Bra·
sileiro de Cabeleireiros, dia
19 próxim., a Celína Cabe
leireira,' que na volta pro-
'mete muitas· novidades. Il
'A diretoria da APAE, sob a

,

"presidência de Janete Mar·

catto, reúne-se ,dia 19, às
.' 11h, para defipir as promQ-

Marschall Polimentos
Experiênâa, a certeza de u� trabalho

bem executado.
-

_/

Av. Getúlio Vargas, 21'0 _ Jaraguá do Sul7SC

- JARAGUÁ MOrOR CLUBE
Assembléia Geral Extraordinária

,

Edital de Convocação ,

'.
,

A Presidente da entidade supra, convoca seus assO

ciados para partidparem d<;! Assembléii:! Geral ExtraQr�
dinária, a realizar-se no próximo dia 27 de' março de
1984, às 20 horas, no Centto Empresarial, sito a Aveni
da Getúlio Vargas, para defiberar sobre a seguin'te

ORDEM DO DIA
.

1. Alteração dos Estatutos Sociais da entidade;
.

2. Eleição'de novos membros p!'o Cons. Deliberativo;
3. Assuntos de interesse geral da entidade.

Não havendo qlJorum legal a 'hora a.cima mencio
nada para funcioname'nto da Assembléia em primeira
mão, éÍ mesma re.alizar-se-á .na mesma da.ta e locãl, as

21 horas, com a presença de qualquer númer:o de asso-
.

ciados quites e em condições de votar. '

�

Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 1984.
JEANETE. MIRIAM PISKE

Presidente

......_---.......Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá do'Sul - Semana de .1'7 a 23 de março de 1984 CORREIO' DO POVO

Amvali assiste o governo da-Paraíba
o ex-prefeito de Massa

randuba e secretérlo-exe
cutivo da Associação dos .

Municípios do Vale do ltapo
cu - Amval], Dávio Leu,
pêrcorreu todos os municí

pios mantendo contactos

com os prefeitos, pare o le
vantamento de problemas'
relacionados com .o assesso

ramento técnico e -edmims
tretlvo que a Assodação
presta á seus afiliados. Co
mo elo de ligação na artl

coleção Estado! Municípios,
através do Gaplan foram en

tregues formulários aos mu

nicípios objetivando' o for
necimento de elementos ne

cessanos' para análise .de
capaddade de endlvldamen
to e que . servi rão de base
pera o Gaplan faze·r uma

. realevaliaçêo da situação e

conômiCa-financeira das u

nidades- municipais catari
nenses,
Dávio Informou ainda que

o valor do-I.cM que foi_ra-

teadó aos murucrpios ca ta
rinenses referente a arreca

dação da segunda quinzena
de fevereiro e distribuída
no dia 9, de março, atingiu
o expressivo valor de Cr$
3.820.207.460,00, sendo que
o valor da cota do retorno

do Fundo de Participação
dos Municípios _:_ FPM, pa
ra março, prevê um

_

cresci
mento na ordem de -102%
'sobre a cota de fevereiro, o

criação de associações di)
gênero no-Sul . do Brasil e

onde 'Santa Cãtarina foi o

Estado pioneiro-
-

(a Fidesc,
que' reunia mumcrpios do
norte/nordeste e alguns do.
médio e baixo Vale do Ita

jaí foi' a primeira do . Bra-
.

sil). A Paraíb'a tem apenas
dez associações microrreçlo
nais e deseja incrementar a'
constituição e' 'estruturaçêo

, desses órgãos de apoio aos

'municípios.
. .

.

. .1Ä Amvali, 'que goza 'do
conceito de ser uma das es

sociações mais orqanizedas
do Estado, através

.

sua se

cretaria-executiva, contacta

rá com Ó Prof. Flávío Velo-'
,

so, da Subchefia de Articula
ção com os Municípios,. vi
sando o fornecimento

-

de
subsídios; informações e o�

rientações ao qoverno parai
bano ,púà a dinamlzação
dos trabalhos que neste sen-

'

tido vem desenvolvendo a

quele Estado.

que representa um

mo substancial aos

acréscl
cofres

Formado 'Comitê para Crédito" Fundiário
Instituído pelo Governo.

do Estado em outubro do a

no passado, numa iniciativa
inédita em termos naclcs
nais, o Fundo de Terras de
Santa Catarina foi cri�do vi
sando dar condições de com

pra e venda de terras ru-

.rais, desenvolver o progra
ma de assentamento rural e

promover o reordenamento
-fundlérlo. Funciona àtravés
de comitês e em Jaraguá do
Sul foi fundado no dia 02
de março, o Comitê Muni
cipal- para Crédito Fundlá
ri6, a qüem compete, em

primeira instância, exami
nar as propostas de fina-n
ciamento, fazendo a .primei
ra seleção dos agricultores'
interessados e subsidiar a'

Comissão Estadual no tre
bal�o de enquadramento de
finitivo dos pretendentes, na
fixação de preços unitários
pela terra, além de outros
aspectos.

Para a presidênda do Co
mitê Municipal foi escolhi
do o engenheiro-agrônomo
Laurinda Goedert, da Aca
resc, e é integrado, ainda,
pelq presidente do Sindica
to dos Trabalhadores Ru
rais, Heriberto Fritzke, pelo
�erente da Cooperativa Ita
Iara, Curt Weller,· pelo re

presentante da juventude ru

r�,I, Orlando Gruetzmacher,
e, também, por um membro
do Sindicato Rural, a ser in
dicado pela FAESC.

" ..Segundo Laurinda Gó�
/ de�t, existem condições pré
·V!.s ao candidato ao crédito

municipais.
AMVALI: Assessoramento
à Paraiba
O Governo do Estado da

Paraíba, através dá Secreta
ria de Planejamento e da
Coordenadoria de DesenvoL
vimento Local,' solicitou a

Amvali, em offclo a presta
ção de assistência no que se'
'refere a informações e ori

entações .sobre associativis
mo municipal, em função
do sucesso alcançado

-

pela

'fundi�rio. Deve ter experiên
cia nà- agricultura, não pos
sua terreno em seu nome,
residir pelo menos cinco a

IlOS no Estado, entre outros,
sendo que o terreno a ser

adquirido' não poderá ter

área superior a 15 hectares.
O pagamento poderá ser fei
to em até 10 anos; com 3
anos de carência, podendo
ainda financiar até' 25% do
valer do imóvel para inves

timentos; senão 19m moeda
corrente, o financiamento·
pode' ser quitado com pro
dutos agrícolas (grãos).

Ern Jaraguá do. soi. pelo
menos cinco produtores ma

nifestaram interesse em u

sufruir ço crédito fundiá-'
rio, formalizando propostas.
O Comitê, que vai 'se reunir
mensalmente, na última se

gunda-feira, .aquarda a libe
ração da cota destinada ao

. município, para aprovar ou

não as propostas, conforme
os objetivos especfficos do
Fundo de Terras, voltado a

valorização do pequeno pro
dutor rural na compra do.
seu' próprio imóvel pera a

lavratura do terreno,

Discutida a, democratizacäo"

I

,da educacão
,
I· •

O Encontro tevê por finalidade refletir sobre o pro
cesso de democratização da educação, através da palestra
do Prof. Naspolini, pera uma maior compreensão do que
se entende por democracia e democratização dá educação;
discutir e analisar o resultado, dos trabalhos realizados
pelas várias entidades -no processo dê elaboração do j:ila�"
no Estadual, de Educação e organizar a participação dos

�epresentantés Regionais no Sem1nário Estàétual, de 16 a

18 de março corrente.

Círculo de
Orquidófílos é
realidade

No dia 8 passado, com a participação de representan
tes da rede estadual, corpo administrativo, corpo docente;
APP, CCE, secretarias municipais de Educação .de Jar,agu�
do Sul, Corupá, Guaramirlm, Schroeder _e_�Mass6randuba,
além de representantes regionais das instituições queInte
gram a Comissão Estadual, foi realizado no, Centro Em

presarial, o Encontro Microrregional do Vale do I tapocu
sobre "A Democratização da Educação - Uma Proposta
Catarinense", que contou com a participação impÖrt�nte
do Prof. Antenor Naspolini, da, Secretaria da

. Educação,
palestrante sobre "Democrettzeção da Educação � Antes,
Durante e Depois da Escola".'

'.

"'Incen'tívar o interesse peló .' cultivo de orquideas,
bromélias e outras plantas ornámehtais, estimulando ·0

seu intereâmbic e apoiar iniciativas que visem -, a SUa

preservação ,'em seu "habitat" natural ou fora dele",
,

são as finalidades da Sociedade "Círculo, de Orquidófi
los de Jaraguá do Sul", fundada no último dia 9, com

aprovação dos estatutos fi escolha da primeira diretoria.
Co�êluzi'dos pelo Secretário de Educação, Cultura, Espor
tê e Turismo Balduíno Raulino, os trabalhos contaram
com a participação ativa dos sócios-fundadore� e no fi
nal os cargos de diretoria foram preenchidos, ficando
assim:' Presidente Laurita Frankowiak, Vice-Presidente
Terezinhá Murara Lenzi, la. Secretária Miriam Schmidt,
2.'" Secretário Flávio José Brugnago, 1 r Tesoureiro Ro
n'aldo Frankowiak, 2a. Tesoureira Lilly Maier Mar,quardt
e Conselho Fiscal - Augusto Schmidt, Ewald Zellmer' e
Ana Maria Von Atzingen. Balduino, por -escolha unâni
me, foi 'eleito presidente de honra da novel diretoria,
pelo' trabalho e apoio demonstrados.

.

O COJAS realizará dia 9 de abril-, às 20h, na SECET

a, prrmeirà reunião de trabalho, com assuntos vários a

serem abordados. A maior realização anual ·da Socieda
de ,será a Exposição de Orquídeas e Plantas Ornamen
tais e que em 1983 foi sucesso ·absoluto. A Exposição,
que integrará o calendtirio da Embratur acontecerá no

mesmo 'período da Exposição de Flores de' Joinville.

S6CtOS-FUNDADORES

São sócios-fundadores do COJAS, os presentes a

assembléia de fundação e que são: Terezinha Murara
Lenzi, Irma Li�senberg da Sil.va, Lilly Maier Marquardt,

> Norberto Marquardt, Laurita Frankowiak, Ana Maria
Von' Atzingen, . Manoel A .. Silva Filho, Ewald Zellme",
Balduíno Raulino, Flávio José Brugnago, Augusto Sch.
midt, Ronaldo Frankowiak e Miriam S�hmidt.

Bombeiros celebram
-' convênio com· Estado

Com vistas à manutenção permanente centra lncên-
.

dies e o atendimento a casos de calamidade pública na

cidade de Jaraqué do Sul e região, foi assinado dia 28

passado, termo de convênio entre o Governo do Estado de
Santa Catarina, através da Secretaria da. Fazenda e o Cor

po .de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul, visando
a concessão de subvenção.' que corresponde a 40 vezes o

valor do vencimento do salário-referência do quadro de
'

pessoal civil da administração direta.

O ato foi asslnado pelos senhores Nélson Amâncio Ma- .

. dalena e Edmundo Kloscwski, titulares das entidades con

venentes. O convênio terá vigência até 31 de dezembro
de 1984, retroeqindo seus efeitos a 1.° de janeiro corrente.

Consultor palestrará sobre
"desperdício"

A Associação dos Admlnístradores de Pessoal de Jara
guá do Sul, r�alizará sequnde-feira, dia 19, no auditório
.do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, uma. palestra
com o renomado consultor de empresas Victor Regattieri,
com o' tema "Desperdício O". Será das 19h30 às 21 h30,
não havendo taxe, tampouco inscrição e é aberto a dire
tores .e pessoal ligado a área. de recursos humanos.

O' palestrante é consultor de empresas na área orga
nizacional e comercia!., matemático formado pela Univer
�idade Católica do Paraná, com cursos de aperfeiçoamen- .

to" em comportamento humano, matemática e física na
, Franxa e de administração de empresas no Instituto dé
Administração Pública de Minas Gerais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Proclamas de Casamento
Áurea Müller Grubbe, Oficial do Registro Civil do 1.0

Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil. Fez saber. que compareceram em Cartó
rio, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar, os seguintes:
Editel.N." 13.606 de 23.02.1984

,
.

ATRIZ SCHOLEMBERG e MARCIA MARU 8ALLOCK .

Ele, brasileiro, solteiro, dlvorcledo, nascido em Luís
Alves, neste Estado, mecanico, domiciliado e residente na

Rua Antonio Carlos Ferreira, nesta cidade, ·filho de Pedro

Schalemberg e de Maria Scholemberq, Ela, brasileira, sol
teira, do lar, nascida em Jaraguá do Sul, neste Estado,
domiciliada e, residente na Rua Antonio Carlos Ferreira;
nesta cidade, filha de Gerhardt Waldemar Bellock e de
Elia. Benetta Ballock.' �

.

Edital N.o, 13.617 de 12.03.1984
ANTONIO CARLÇ)S GAIEUSKI e DENISE TANIA FODI

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, nascido em Pon
ta Grossa, Paraná, domiciliado e residente na Rua Rio

Branco, nesta cidade, filho de Pedro Kortjenski e de Doraci
de Lima Konjrndki. Ela, brasileira, solteira, professora,
professora, nascida em Jaraguá do Sul, neste Estado, do
miciliada e residente na Rua Rio Brancor nesta cidade, fi-
lha de Erwino Fodi e de Maria Leoni Fodi.

"

Edital N;'" 13.618 de 12.03.1984
MIGUEL JOACIR PAUPITZ E MAR"A MARLENE PEREIRA

Ele, brasileiro, solteiro, mecanico, nascido em Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua Luiz Kienen, n,?
252, nesta cidade, filho de Heinz Paupitz e de Sibila Mül
ler Paupitz. Ela, brasileira, solteira, costureira, nascida em

Lu'is Alves, nesre Estado, domiciliad�J'-e residente' na Rua

Henrique Marquardt, n." 575, nesta cidade, filha de Osmar
Pereira e de Reinllde Machado Pereira.
Edital n.b 13.619 de 13.03.1984
WALlER JANUÃRIO PAUPITZ e MÖNICA NORILES '

.Ele. brasileiro, solteiro, comerciante, nascido em Ja

raguá do Sul, neste Estado, domiciliado e 'residente na

Rua Luiz Kienen, nesta cidade, filho de Heinz Paupltz e de
Sibila Müller Paupitz. Ela, brasileira; solteira, industriária,
nasclda em Jaraguá do Sul, neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Alfredo Mann, 97, nesta cidade, filha de
Albino Noriles e de Elia Campregher Norlles ,

Edital n.'" 13.620 de 13.03.1984
ALFREDO DIONIZrO'CANOVA e ELVIRA'SARDAGNA

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, nascido em Jacube
Arealva-São Paulo, domiciliado e residente na RUâ João Ja
nuário Airoso, em Jaraguá-Esquerdo, neste distrito, fiJho
de José, Ca nova e de Benedita Oionizia Canova. Ela, brasl-

.Jelra, solteira, operária, nascida em Massaranduba, neste
Estado,' domiciliada e residente na Rua Rio Branco, nesta

cidade, filha de Serafino Sardagna e de Veronica Pauli.
Sardagna.

.

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei
passar o presente edital, que será publicado pela' impren
sa e em cartório, onde será afixado durante 15 dias.

'i

I
I
I
I:,

'I

ANIVERSARIANTES

Aniversariam hoje: 17
Sr. Augusto Sílvio Prodöhl, jornalista e escritor; Sra.
Cleide SyrleneGonçalves Laudo, Sr. José de Ávila,_Sr._

Adalberto Bertoldi, Gerson Luedérs, Edlnara Adelaide Boss,
e� Arthur Nogueira.SP; Ivan Roberto Marquardt, e,ln Jlle.;
Karine, filha de Leomar e Rosilene I.:eier.

Aniversariam domingo
Sra. Yolanda Nlcoluzzi fv\otta, Sr. ,Itamar, da Silva,
Sr. Hall? Beyer, Sr. Walmir João Medeiros, Sr. Waldir

Fodi, Sandra, filha de Mário e Irani Ristow; Sra. Waltraud
Schmidt Xavier.

.
Dia 19 de março

Sr, Alfredo Lange, em Corupá; Sr. Renato José Wun·
derlich, em Piçarras; Sr. João Carlos Lange, em Coru

pá; Sr. José Bruner, em Bela Vista do Paraíso-PR; Dr. '

Paulo Roland Unger, em Jlle ,

,Ola 20 de março
Sr. Inocencio Silva, Sra. Cecília, esposa de Arno Be

,

netta; Sr. José Wat:z:ko, na Ilha da Figueira; Sr. Edgar
Piazera, em Rio do Sul; Sra. Milda F. Schíitze, Sra. Araci
Winter Schmidt, Nélson Lipinski, Dr. Paulo Roberto Bauer.

NASCIMENTOS
Dia 27 de janeiro
Gilson Gilberto, filho' de
Daudí (Osvaldina) Pereira.
Dia 27 de fevereiro
Marlene, filha de Mário (Eu-
elides) Lennert.

'

Andréia, f. de 'Vlno (Ruth)
Rassweiler.
Dia 28 de fevereiro
Tscharlene, filha de Luís
(Maria) Volpi.
Dia 29 de fevereiro

_

Allan Roberto, filho de Air
.ton (Cecília) Mafezzoili
Dia 01 de março
Jonas, filho de Valéria (Ma
ria) Sehremonski.
Dia 02 d. março � .

Ricardo Aluizio, filho de
Wilson (Undamir) Bruqna
go.
Luc:imar, filha .de Adão (Ro
sa) Kalecki.
Andreia Janaina, filha de Os
ny (Berna rdete) Franz.
Alexandre, filhó de Arlindo
(Carmem ) Schwambech.
Dia 03 de,março
Aline, filha de Gilmar (Va
nir) Gomes.
Wagner Luís, filho de Val
dir (Carmem) Soares.
Djeison, filho de Gervasio
,( Ren i ta)

.

Klatkowskl.
Fábio Ingo, filho de Fidélis
(Áurea) Blunk.
Elemar, filho de Alex (Ger
trudes) Geisler.
Cláudia Roberta, filha de
Raul (Marli) Zappelini. ,

Ricardo Henrique, filho de
João (Maria) Ressele..
Dia 05 de março
William, filho de Raul Mar·
cos (Maria de

.

Fátima)
Marschall. _

Fernanda Jackeline, filha de
Aércio (Iraclldes ) Pereira.

,

Andreia. Dutra, filha de Ma
neei (Natalina) Oliveira.
Dia 06 de março
Fernando; filho de Lino (Do
ris) Minatti.
Dia 07 de março
Valério, filho de Valmor
(Marlí) Fischer.
Emanuelle, filha de Ademir

'. (Lori) Cunha.
Gilson Ric�rdo, filho de Val
mor (Joenlta) Gadottl.
Dia 08 de março
-Joslana, filha de Joslrnar
(Ana Marià) Conzatti.
Elaine Neyes, filha .de Ilda
(Ana) Atmeida.
Dia 09 de março
Crismaira, filha de Raimun
do (Luzia) Perei ra.
Dia 10 de março
Viviane, filha de Umberto
(Ceisa) Klitzke.
Patricia Cristina, filha de
Osni (Florinda) Krutszch.
�----------------.

FALECIMENTOS

06.03.84: José Bertl, 58 a.:
07.03.84: Emma Prust, 17 a.

Ariste do Amaral, �3 anos.
08.03.84: Odilio Joaquim .ela
Costa, 77 anos.

Museu do Contestado.'
aberto à visitação

pública' -
'

Depois de dez anos - foi criado ii 18 'de mar.ço de
1974 _,_ será finalmente aberto à, visitação pública o Mu
seu Histórico e Antropológico da Região do

.

Contestado,
com sua Sala de Exposições recém construída na nova

Ala Administrativa da Fundação Educacional do Alto Vale
do Rio do Peixe, na ru. Itororó n:O 800, em C�çador.

A inauguração oficial' está marcada para dia 25 de
março, data. em que o Município de Caçador '. comemora

seu 50.0 aniversário de emancipação; entretanto, desde a

noite do dia 19 o museu esta:rá aberto ao público, prin
cipalmente aos estudantes da região e a visitantes, turis
tas e estudiosos, que acorrerão a-éaçador, aproveitando os

festejos do seu jubileu de ouro.

Depositário, da cultura regional, com o propósito dê
preservar a memória histórica da gente' do Alto Vale do
Rio do Peixe, o Museu da Região do,Contestado não abre
suas portas ao público como empreendimento concluído,
mas sim, cO,!!o uma instituição ainda em implantação, ou
seja, como obra não acabada, desenvelvende-se como a

própria cultura: de forma contínua, crescente e cumula
tiva.

O museu é mantido pe'a FEARPE, que ao longo destes
dez anos tem investido recursos materiais, humanos e fi
nanceiros no setor de- pesquisa e documentação, seb a di

reção do Prof. Nílson Thomé, jornalista e pesquisador de
história. Com relativa independência, a instituição vem

conquistando o reconhecimento de ser 'centro polarizador
e irradiador da cultura regional.

Uma das mais interessantes seções do museu é da
"cultura indígena", onde, através da exposição do acervo'
de material lítico de pedra lascada e pedra polida, escul
turas antropomórficas e zeemérfleas, utensílios de cerâmi
ca, vime, palha, madeira,e fotografias inéditas,

.

tenta-se

preservar alguns traços -das antigas civilizações da região
do Contestado; referentes aos índios Jê, Kaigang, Xokleng,
Botocudo, . Guarani é outros grupos - com material cole
tado em exaustivas pesquisas arqueológicas.

Com o apoio do PRESERVE - Programa de p'reserva
ção da Memória Ferroviária do Ministério dos Transportes
e da Rede Ferroviária Federal S;A., através da SR5 de

Curitiba, outra seção das mais ricas em valor histórico é

'da "história ferroviária", nela, o museu expõe dezenas de

peças, utensílios, equipamentos, material ligado à antiga
Companhia Estrada de Ferro São Paule-Rle Grande, depois
Rede Viação Paraná-Santa Catarina, utilizados, pela. ferro.
via desde o ano aé: 19.1b, quando foi inaugurada ao longo
do Rio do Peixe, 'co.nstituindo-se numa élas causas que le
varam à deflagração 'CIa C,ampal1ha do Contestado.

'

Na seção de "história de Caçador", para a qual'o ,mu

seu espera mai9r participação, da ,comunidade caçadoren
se, através da do'ação e/ou empréstimo de objetos, fotos e

documentos, são expostos materiais intimamente ligadoS
'ao desbravamento da região do Confestado e ligados aos

primeiros habitantes de Caçador, numa tentativa de re

construir a fase pioneira de colonização e ocupação territo-
rial. ' "

Razão do nome da instituiçäo, ii seção da "c:ampanha'
, do contestado" expõe material reçolhido j'unto aos antigos
cabodos, usado no período 1913-1916 na fase mais san

grenta do episódio histórico 'diretamente vinculado às fa

mílias da ,região. O acervo é valioso e lmpcrtente para o

resgate da cultura do chamado "homem do Contestado",
destacando-se nele o grande n'úmero de documentos escri
tos, utilizados em pesquisas posteriores, bem como a ex

posição de fotografias da época dos combates.

O trabalho de pesquisa, que visa ampliar os acervOs

do museu, não pára aí: neste ano serão desenvol_vidos
também" os projetos de implantação das seções de preser- .

vação da 'flora e da fauna da região do Contes!ado, en

quanto a FEARPE espera integral apoi,o do Governo do

Estado para a agilização das j,*squisas em torno' da Cam

panha do' Contestàdo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Política, Políticos, Folclore" & Cía,

r--------------------------·--�-----

l:
I

Uma pesquisa feita no 'Sul

do Estado, entre prefeitos,
vereádores e chefes políti
cos, por' influente jornal da
reglao; indagou quais os

governadores mais honestos
do Estado desde 1935, pe
olndo que os entrevistades

apontassem também os mais
desones tos.
O jornal que fez a pesqui

sa não quis depois -divulqé
Ia, mas o assunto foi larga�
mente comentado numa reu-

nião da ADJORI. ,

O resultado teria aponta-
do 03 senhores Nereu Ra

mos; Antônio Carlos Konder
Reis e Colombo. Machado.
Salles como os mais "hones
tos.

Comentou-se também que
Nereu Ramos e Konder Reis
distlnqulrerri-se pélo seu

saber, que decidiam por si

próprios, sem comer pelas
mãos de seus secretários,
como acontece frequente
mente.

O governador Esperidião
Amin; que está agora· com

pletando o seu primeiro ano

de governo - e�vai bem à
bessa - na opinião -geral
está se firmando por sua in
vejável competência, não se

deixando ele também sub
meter a onisciência dos se

cretários, agindo. por sua

própria cabeça.·
-

Não foi ci tado o nome dos
que não passaram no exame,
mas sabe-se com certeza

quem ganhou o epíteto de
.desonesto.

-000-
"Correio do Norte", na

edição n.O 1.756, confrades
de Canoinhas anallseram co

.mo nós a 'catarinização de
Porto União, e tiraram tam
bém as suas conclusões: "O
recente entrevera campal 0-

'

corrido em Porto União, en
volvendo o prefeito Alexan

d.re Pvzzins (PMOB) e pra
ticamente toda a cúpula do
governo estadual, pareceu
nos urna batalha saudosista
em memória das refreqas
travadas no início deste sé
Clilo, em plena époce do
Contestado, entre as . for
ças do coronel Amazonas e

os beligerantes mumqos.
Guardadas as devidas pro
porções e a repercussão des
ta refrega pouco prática e

muito retórica, esta briga
de foices representa uma en

cenação mais ou- menos mal
ensaiada de um novo contes

tado proposto inclusive por
um líder comunitário de
Porto União".
"O processo de "catarini

zação" 'desta cidade parece'
ir rio Iguaçu abaixo depois
dos combates, decisivos para
um rompimento deHnitivo
entre as partes conflitantes,
Erros de diplomacia à parte,
o que realmente faltou em

Porto União foi urna pesa
da falta de ética política e

respeito aos adversários. De
ambos os lados â palavra
"diálogo" foi extirpada dos'
dicionários, constituindo-se
então as arengas que todos
já conhecem".

"Puzzina, uma espécie de
Brizola em menores propor
ções, incendeia Porto União
centra Santa Catarina na ân
sia de melhores resultados.
Porém, a cetástrofe é emi
nente. Talvez sua vontade
fosse a de receber: em Porto
União o senher Jaison Bar

reto, mas sua visão a ação
. política deve ser (I de r�s
peito à vontade popular
que elegeu Amin através do
voto corno governador dos
catarinenses".
'"As denúncias de um go

verno paralelo em Porto
União e formado' pelo Con
selho de Admlnlstração Pú- ,

bllca pouco acrescenta em

favor do 'seu gove'rno oposl
cionista. Porto União pode
perder 'o pouco que ainda
resta de seu cetarlnerisismo
depois destes eprsoo.os, a

fundando-se ainda mais no

seu já evidente "paranasl
tismo".

De acordo COm o que lhe
foi contado, no plenário da
Câmara Municipal de certa

cidade, doisvereadores en

travam em violenta discus
são, um aparteando o outro,
o que aumentava ainda mais

'

o acirramento de ânimos.
Um des

.

vereadores apar
teia: - E fica Vossa Senho
ria sabendo que não passa
de um descalcificado ...
Ao que retruca o outro:

- Perdoa-me Vossa Senhd
ria aperteé-lo, pera retifi
car a palavra recém proferi
da. Não é descalcificado que
Vossa Senhoria por certo

queria dizer. A palavra cors
retarnente aplicada seria des
classificado. Por aí se vê o

quanto está despreparado o

Nobre Colega, para o exer-'

cício do mandato público,
o múnus de bem servir os

interesses da coletividade,
vivendo em paz com' a famí
lia e com o eleitorado que
confiou no meu preparo pa
ra as lídes públicas. '

Engana-se Vossa Senhoria
-- retruca o primeiro ve-

- reador - mais do que cer-
ta a colocação do vocábulo,
pois, quando digo descalcifi
cado, estou querendo me re-.

'-�----�---------------__:_

ferir a Vossa Senhoria, que
há tempos está sendo traído

. e' até hoje não nasceram os

apêndices duras de sua ca

beça de ruminante -.
Não se tem notícias de

como terminou o parlatório,
entre os dois salvadores da
pátria ...

Evi Sinsval
.

Março-84

futebol do Baependí dos a

no? 1949/1950, viajante co

merciai da Lever e Cica e

companheiro de trabalho
dos dias de hoje, passou
por esses "brasls" e reco

!heu no seu anedotário pas
sagens transmitidas oral
mente, que teriam aconteci
do' alhures.

-OO�
Esta coluna vem divul

garido os acontecimentos

que ocorrem extra-ata e ga
. nham notoriedade pela
transmissão oral dos que
participaram dos episódios.
Arlete Perfeito, ex-funcioná
rio do Inco, ex-jogador de

Anúncio não é despesa, é
investimento. Anuncie aqui

,

e tenha nt..:lrl1o garai�tldo.
For.e: 72-0091'

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

Farmácia Paraná
A.dministrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 anos de experlên
CIa, sob a direção de Neila Maria da Silva- CRF-1402jSC, filha de Jaraguá do Sul.

Aviam!nto d� receitas, med!camentos e perfumarias e os melhores preços da pra
ça estao aquI, Venha conferir! - Mantemos convênios com Sindicatos.

Av. Mal. Deodoro, 'TI.O 1.771 (perto dá Ponte-do Vaila-tti), Fone 72-1689 - JS./SC.

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N.o 923/84
Suplementa dotaç:ão do Orçamento vigente�

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL no

uso de suas atribuições, e com base na Lei Municipal
N.o 943/83 de 01 de dezembro de 1983;

O E C R E T A:

Art. 1.° - Fica aberto um crédito suplementar no

va lor de CrS 150. 000 . 000,00 (Cen to e ci nqüen ta m i

Ihões de cruzeiros) 'para reforço, do programa e verba

abaixo discriminados, constantes do Orçamento vigente,
a saber:

Anexo I - Qúadro A

'0702 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0702.16885341.021 - Aquisição de máquinas, motores,

veículos e equipamentos rodov. Cr$ 150.000.000,00

Anexo II -=- Quadro A

0702 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM'
0702.16885341.021 - 4.1.2.0 - Equipamentos e mate-

.

rial permanente
' Cr$ 150.000.000,00

Jaraguá do Sul, 13 de março de 1984.

Art. 2.° ..:_ O recurso para abertura do presente'
crédito suplementar, correrá por conta do excesso de

.

arrecadação verificado até o mês anterior do corrente
exercício, conforme demonstrative anexo.

Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor na data
de Sua publicação, revogadas as disposições em contrá
rio.

DURVAL VASEL

Prefeito Municipal

,

IVO KONELL

Secret." de Administração e Finanças

Instaladora Elétrica
C ON T I Ltda .

Rua Guilherme leege. "' - fane: 12·0091
Jaraguá do Sul- S. Catarina

AS MELHORES SUGESTÕES PARA
PRESENTES ESTAO AQUI!

Na Joalheri.a A Pérola, você encontra artigos pa

r� pres�;ntes e decoração, peças de joalheria, relojoa
na, 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. Vis i te-nós

Joalhe�ia A Pérola
-

Otica Moderna
Rua Reinaldo Rau, 289 Fone 72-1823

,�--�----------------��
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CARTAZ DO CINEMA - Estréia hoje no cine Jaraguá e vai até quin
te-feira, dia 22, "VIAGEM AO C�U DA BOCA", nacional, erótico, cöm
cenas ele sexo explícito. É superior a todos os filrnes do gênero "já
exibidos.

PONTE: :)

-Local ainda, não foi- oficializado�l;:

A Comissão Municipal de
Trânsito submeteu a apre
ciação da comunidade, dla
8 passado, na Associação
Comercial e Industrial, as 3

propostas para a localiza
ção da segunda ponte sobre
o Rio Itapocu, que já se tor

nou fato polêmico e alvo de
muitas discussões'. Os secre

tários A'fonso Piazera Neto e

Aristides Panstein, da Pre�
feitura e da Comissão Muni

cipal de Trânsito, expuseram
tecnicamente as vantagens e

desvantaqens de cada uma

das propostas, inclusive com

custos de desapropriacão,
movimento de terra, obr-a
de drenagem, obra de arte

Nínguérn
inscrito no

Concurso
Nenhum trabalho foi ins-

. crito ou apresentado refe
rente ao Concurso Histórico
Literário - 50 Anos da Co
marca de Jaraguá do SI"I, da
Associação de Advogados,
Prefeitura Municipal e Câ
rnara de Vereadores, que vi

sava a apresenteção da his
tória da Comarca, como cria

ção, instalação, época, go
verno, personalidades, pri
meiros processos, questões
pitorescas entre outros.

O presidente da Associa
ção de Advogados; Dr.' Hum
berto Pradi, lamentou pro
fundamente que ninguém te

nha apresentado um trabe-
. lho, pois acredita que mui
tas pessoas teriam amplas
condições, por residirem a

qui e por conhecerem a Co
marca desde a sua criação
e terem registros que da
ri.am amplos subsidias para
a elaboração de um trabalho
sobre, o cinquentenário. O

prazo para entrega expirou
se a 28 . de feverei ro e os

prêmios eram de Cr$ 100
mil, Cr$ 60 mil e e-s 40
mil aos três primeiros colo
cados.

- EDITAL -' JAlJREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No-
tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da r:
lei, etc ...

-Faz saber a todos quantos este edital virem qu
I se acham neste Cartório para protestos os títulos contra:
BERTOLDO HINCHING, E�trada Ano Bom, s/n, Corupá.
EUGENIO GUILHERME KRUGER, Rua Julio Tavares da
Cunha Mello, nesta. IVO TESTONI,

\
Rua Preso Epi.tácio

Pessoa, 11, apartamento 26, nesta. ISMALE VALENTIM
CAPRARO, Rua 314, Jardim Pinheiro, 03, nesta. KILO.
MALHAS LTDA, Rua Barão do Rio Branco, 455, nesta.

MAURI SILVA, Rua Duque d� Caxias, 223, nesta. NILO
FORUM, Rua Guilherme Guefner, 38, nesta. NERESI
GROSSL, Rua Amazonas, 165, nesta. PEDRO ZIMMER·
MANN, Rua' Joinville, 5270, nesta., ROLF HOPPEL, �/C
Ciluma Cozo Indl. nesta. ROLF DIETER HILLE, Rua Ade-
lia Fischer, 239, nesta. ROLAND WACHOLZ FILHO, Rua
Emilio Stein, 132, nesta. TEXTIL CYRUS S.A., nesta.
WALDIR RISTOW, Rio Cerro I, nesta. WILSON DRAE·
GER, Estrada Rio da Luz, s/n, nesta.

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

pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no'.._
prazo da lei a f.im 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 da lei, etc.

ns] Jaraguá do Sul, 15 de março de 1984.
.

AUREA MÜLLER GRUBBA
Tabeliã Designada de Notas e Oficial de Protestos
de Títulos da Comarca de Jaraguá do' Sul.

especial e acessos/pavimen
tação que se fazem necessé

I

rios.

da, próximo a Weg II, em

número de seis e duas ou
tras projetadas, além da
proximidade dos trilhos, o

que poderia comprometer a

segurança. Mas segundo os

engenheiros, há possiblllda,
des concretas de eliminação
de algumas passagens de ní
vel, que não são autorizadas
pela Rede. rApesar de opiniões conträ.
rias, a maioria das 21 �s.
soas presentes foram favt!,;í.
veis que se construa a ponte
paratela a da RFFSA. E "
base nesses levantamentos.
apresentados, o prefeito D.
Vasel já solicitou a marca

ção de eudlêncla com o Go.
vernador do Estado, para
discutir a construção da

, ponte e expor o projeto ao
Chefe do Executivo Estadual.
É de pelo menos noventa

por' cento a chance da ponte
ser construída ao lado da
ponte da estrada de ferre,

A alternativa do prolon
gamento da Reinoldo Rau,
até atingir a rua Max Wi

Ihelm, tem custo de Cr$ 700
milhões, a paralela a ponte
da RFFSA Cr$ 630 milhões e

a do prolongamento da rua

Rudolfo Hufenuessler Cr$
7]5 milhões. Os Secretários
defenderam a localização da
nova ponte paralela a da
Rede, mostrando as vanta

gens, no entanto, durante o

encontro foram muitas as

vozes discordantes, que se

manifestaram fayoráveis a

localização no prolongamen
to da rua Reinaldo Rau, on
de já existe o projeto final
de engenharia concluído.
Questionou-se muito o pro).
blema das passagens de ní
vel que cortarão a rua Ber
nardo Dornbusch, até a saí-

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

ORACÁO DE SAÓ JUDAS TADEU - Eu vos prometo, ó bendito Judas. lembrar-me deste
qrande favor e nunca. deixar de vos honrar com<;> meu. especial e poderoso patrono, e

'<'7(':- tudo o que estiver em meu alcance para íncentívar a devoção para convosco.

Amém. São Judas, roqal.por nós e por. todos o.s que vos honra� e Invocam o vosso

auxílio. Deve-se fazer essa oração tres dias, sequidos e rezar 3 Pai-Nossos. �,3. Ave-Ma
rias e 3 Glórias ao Pai). Dentro 3 dias se!a alcançada � qraça, 'por ma�s diffcil que s�-
ia. Publicar assim que receber a qraça. Sao Judas, qlorioso apostolo, fiel servo e arm

qo de Jesus, o nome do traidor vos honra � �nvoca universalmente como patr?no, nos,
casos desesperados nos neqóclos sem remedias, roqai por mim que sou tão miserável.
Fazei uso, eu vos imploro, desse particular priviléqio que vos foi concedido, de trazer"
visível e imediato auxílio onde o socorro desapareceu p_?r comple�<? Assls,te-me nesté

qrande necessidade, pera que eu possa receber as consolações de euxíllo do ceu et'!" todas
as 'minhas precisões, atribuições e sofrlmen to,

. alcançando-me a oraca de (aqul Faz-se
o pedido particulàr) e para que eu possa louvar a Deus convosco e com todos os elei-
tos porToda a eternidade.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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stado de Santa Catarina
refeitúra lYIunicipal de Jaraguá do Sul

DEÇRETO N.o 926/84
, Fixa' o preço da pavimentação à paralelepípedos
para o trecho que especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÃ DO SUL, no uso da'

, atribuição que lhe é conferida pelo item XXIX do artigo 70, da Lei
Complementar N.· 5, de 26 de 'novembro de 1975, e de conformi
dade com o disposto na Lei Municipal N." 699/77, de 22 de de
zembro de 1977;

DECRETA:
Art. 1 �IQ - Fica estabelecido que o preço por metro qua

drado, referente ii pavimentação à paralelepípedos dos imóveis es

pecificados no Edital de Custos N.· 01/84, de 10.03.84, será de Cr$
4.500,00 (Quatro mil e quinhentos cruzeiros), ó metro quadrado.

Art. 2.· - O preço fixado no artigo anterior obedecerá as

medalldades de pagamento fixadas no artigo 12, da Lei Municipal
.699/77, de 22.12.77, pela Lei Municipal N." 945/83, de 29.12.83
pelo Dec. N." 477/77, de 22.12.77 e pelo Dec. N.· 907/83 de 29.12.83.

Art. 3.· - Este Decreto entrará em vigor na datêl de sua

publicação, revogadas as disposições em eentrârle.
Jaraguá do Sul; 15 de março de 1984.

'

DURVAt VASEL
Prefeito Municipal
IVO KONELL
Secret." de Administração e Finanças
EDITAL DE CUSTOS N.· 01/84

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretaria de_
Planejamento e Serviços Públicos, divulga pelo presente Edital 05
custos relativos- as obras de calçamento num trecho da Rua Preso

Epitácio Pessoa, e esclarece <que' .os valores abaixo especificados
constituem tributos estabelecidos pelo Código Tributário Munici
pal e Lei Musicipal N .. 945/83 de 29 de dezembro de 1983, que
versa sobre Contr'ibuição de Melhoria, regulamentada pelo Decreto
N .. 907/83 de 29 de dezembro de 1983, e é devida por todos 05

proprietários de imóveis que venham a ser beneficiados por obras
públicas.
_" MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E CUSTO DAS OBRAS

.As obras compreendem os seguintes serviços tétnicos e com os

custos abaixo especificados:
'

Elementos quantidade p. unitário p. total
01. TERRAPLENAGEM: Locação

nivelamento, escavação,
carga, transporte, espa-
lhamento, compactação 12.847,00m2 822,25 10.563.445,15

02. PAVIMENTAÇÃO:
2. 1 Regularização e com

pactação do sub-
leito 12.847;oom2 242,20 3.111.543,40

'2.2 Base: Material de
Transporte e exe.

euçãe 12.847,00m2
2.3 Revestimento: Para

lelepípedos, meio-fio,
transporte e exe-

299,30 3.845.107,10

12.847,00m2 2.917,25 37.477.907,48cução
CUSTOS DE ADMI-
NISTRACÃO: 12.847,00m2 21=9,05 2.814.132,08

ott CUSTO TOTAL:
'"

Cr$ 57.811.496,73
(Cinqüenta e sete milhões, oitocentos e onze mil, quatrocentos
e noventa e seis cruzeiros e setenta e três centavos). ,

4.1 QUANTIDADE DE M2 NO TRECHO: '12.847,00 m2 ,

4.2 CUSTO DO M2: 57.811.496,73 + 12.847,00 = Cr$ 4.500,00
, (Quatro mil e quinhentos cruzeiros).

b ) DELIMITAÇÃO DO TRECHO BENEFICIADO
.

É benefielade o trecho formado pelos imóveis lindeiros às obras,
situado no trecho da Rua Preso Epitácio Pessoa, desde aproprie.
dade do Sr. BrUhO Breithaupt (lado direito) e Bruno Mahnke
(lado esquerdo), até o viaduto da BR-280 que demanda ao mu

nicípio de Corupá.
c·) CONTRIBUICÃO DA MELHORIA

A ecntrlbuicãe da melhoria será cobrada, por propriedade, le-
vando-se em conta a testiilda dos mesmos.

,

FÓRMULA: Testada' do lote multipliêado por 1/3 da largura do
leito da rua e multiplicado pelo custo do metro quadrado =',
Custo Total. O reeclhlmente do Tributo será diretamente ao

.Teseuro Municipal.
'.'..." É fixado o prazo de 30 (trinta) dias à contar da data de pubh.

-=ação deste Edital, p"r� solicitar_ por escrito ped�do._ de infor
�ação, contestação C?U Impugnaçao de um o,! !,"als nens deste
Edital, cabendo-lhes o onus da prova se neeessana.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÃ DO SUL, 10 de março/1984.
DURVAL VASEL ARISTIDES PANSTEIN, Eng.o Civil
Prefeito Municipal

'

Secret.O de Planej. e Servo Públicos

t
A Família de

Marcelo, Barbi
Convida os parentes e amigos para a Missa em sufrá
gio de sua alma, na passagem do 1 .. aniversário de seu

falecimento, que será celebrad\ na terça-feira, dia 20!
às 19h30min, na Igreja Matriz de São Sebastião-Centro,
em Jaraguá do Sul-SC.

Por mais este ato de religião e amizade,

antecipadamente agradece.

Botafogo Futebol Clube
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul

Edital de Assembléia Geral Extraordinária
O presidente do BOTAFOGO FUTEBOL, CLUBE, de acor

do com o que estabelece os estatutos da sociedade, con
voca os senhores 'associados para reunirem-se em As
sembléia Geral Extraordinária, dia 25 de Março de 1984

(domingo), às 9 'horas em primeira convocação, ou
uma hora após com qualquer número ce associados pre
sentes, para deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

- Anulação da Eleição verificada dia 04 'de Mar

ço de 1984, em função de irregularidades veri
ficadas na chapa vitoriosa.

- Marcação de data para nova eleição.
- Assuntos diversos.

Jaraguá do Sul-SC, 14 de Março de 1984

ass ) FAUSTINO DEMARCHI
Presidente

Alterados
prazos
para licen
ciamento,
Com a nova sistemática

de pagamento, da Taxa Ro
doviária Única - TRU, que
acumulou os prazos de ven

cimentos para veículos de
finais 1 a 5 e de 6 a O, criou
se um novo problema: o do
congestionamento dos gui
chês do DETRAN para reva

lidação do licenciamento, Por
isso, o DENATRAN mudou o

prazo de revalidação, que
era de 15 dias após o paga
mento total da TRU.

Estes são os novos pra
zos: carros finais 1 e 2, 30 '

de abril; final 3, 30 de maio
final 4, 30 de junho; final
5, 30 de julho; final 6, 30
de agosto; final 7, 30 de Se

tembro; final 8, 30 de ou

tubro; final 9,30 de novem

bro e final O, 30 de dezem
bro. Os prazos de pagamen
to da TRU continuam os fio,
xados em fins do ano passa
-do, em grupos de 1 a 5 e de
6 a O. Entende-se por "li
cenciamento" 'o ato ,pelo
qual o proprietéÍrio do veí
culo ou o seu representante
legal vai ao Detran ou eire
tran da cidade, para carim
bar a TRU.

Aguiar
obtém
telefones
públicos

VIAÇÃO CANARINHO

TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, E�CURSOES '

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

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

..

Programe bem! Programe Canarinho,
o transporte carinhoso.

No encontro que teve ter

ça-ferra com o Presidente da
Telesc, Douglas Mesquita, o

prefeito de Guaramirim, Jo
sé de Aguiar, solicitou o a

pressamento na instalação
dos novos telefones, quan
do recebeu a promessa que
os mesmos serão ligados
-juntamente com os 6 ou 10
orelhões (telefones públi
cos) que a cidade ganhará,
em vários pontos. Na Secre
taria da Educação, celebrou
convênio para reforma com

pleta da EB Almirante Ta
mandaré, valor de e-s 8,6
milhões e outro 'convênio
para construção de sala de
aula no CE Prefeito Lauro
Zimmermann.

E na Secretaria da Agri
cultura, assinou termo que
permite o repasse ao muni

cípio de Cr$ 4 milhões, co

mo auxílio para a 1 a. Feira
Agro-Industrial de Guarami
rim. E recebeu ainda os car-

,

tazes promocionais da Feir��

Doenças da elrculaçãe, varizes, artereoesclerose
trombose, embolia, eresipe.la, flebite, etc.

Rua Guilherme Weege, p,o 34,""':_ 1.0 andar

_ --Fone 72-1366 _:. Jaraguá do Sul - sc.

ANGIOLOGIA ClíNICA E
CIRURGIA VASCULAR

DR. CELSO'ORLANDO STORRER DA SILVA

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." 23 -.Fone 22-8477 - Blumenau

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COLUNA ROTÁRIA
AGUA SIMBOLIZA 'lIDA -:. Metade da população do mun
do não tem acesso à água potavel. - SERVI'ÇOS INTER-
:NACiONAIS - Durante a Década Internacional de água
Potável e Saneamento, proclamada pela ONU (1981-1990)
os problemas de áglJa e saneamento estarão merecen
do atenção especial por parte â� t080 o mundo, espe
cialmente nos países em desenvolvimento.

Durante a próxima década, 'repetimos, países em

desenvolvimento irão necessitar de toda a ajuda externa

possível se quiserem baixar o índice de mortalidade
infantil e epidemias causadas' por água contaminada.
Por exemplo, o Rotary Club de Clovis, Califórnia, EUA(
em colaboração com o Rotary de Oaxaca, Oaxaca, México,
doou bombas d'água áo vilarejo de Sto. Tomas Jalieza. Os
rotarianos ao Distrito. 965, Austrália, como parte de
um projeto F. A. I . M. (Quarta Avenida em Ação), con

seguiram melhorar o sistema de eliminação de lixo do

Hospital Gauvin em Papua, Nova Guiné:
" X.o ENCONTRO DA AMIZADE

Blumenau sediará nos dias 28 a 31 de março de
1984'0 10.0 Encontro da Amizade, através de escolha
realizada há dois anos em Belém do Pará. É um con

dava que reúne todas as esposas de rotarianos do Bra
si I, devendo transformer-se no maior encontro já reá
lizado no gênero.

.

A Sra. Elke Wiliecke, esposa do ex-Governador do
Ditr. 465 - Ruy Eduardo Willecke, é a Vice-Coordena
dora Nacional, escolhida por votação unânime na ma.

ravilhosa Capital do Estado do Pará e é ela que ,formu
la convites à todos os Rotary Club's do Brasil, para
que seus maridos lembrem as suas espesas de tão ma
ravilhoso movimento de congraçamento e' de apoio ao

movimento rotáriO.' Inscri

ções no Centro de Conven

ções do Teatro C. Gomes.

Companheiros rotarianos, V.
de que lê esta coluna, não

esqueça de lembrar a esposa
pera tão extraordinário En

contro à nível nacional.
.

24a. CONFER�NCIA DISTRI
TAL - O mês de abril está

chegando. Todo rotariano
deve participar da Conferên
cia Distrital que este ano se

realiza próximo de nós, na

acolhedora cidade de São B.
do Sul, nos dias 12, 13 e 1"4
de abril de '1984.

O Governador Jamil Salim
Amin é o Presidente da Co
missão Executiva, coadjuva
do pelos Companheiros An
tonio Affonso Figueiredo Jr.,
Egon Schulz, José Walme.r
de Oliveira, Cleones Velho
Carneiro Bastos e Vilson
Torres Fenner.

Você vai vibrar com os

trabalhos 'a cargo do R.C.
de Laguna, Blumeneu-Norte,
Rio Negrinho e São José.

E de lambuja um Concer
to da Orquestra Juvenil e

um coquetel.
Companheiro, não deixe

de comparecer!

COMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHROEDER E ECONOMIZE GASOLINA E DINHEIRO;

VERIF{QUE NOSSOS
-

PLANOS DE PAGAMEN TOS E A NOSSA LINHA DE PRODUTOS.
,

.'

TEMOS TAMBÉM À VENDA MOTOS USADAS.

Revendedor Autorizado'

RONDA

,/

COMERCIAL FLORIÁNi
REVENDA E ASSIST�NCtA TÉCNICA autorizada d.

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

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

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

,

Relógios de Ponto Rod Bel.
ACESSÖRIOS EM GERAL.

Rua Venâncio da Silva Porto, 331 - Jaraguá do Sul-SC.

Entre noMonza4portas poraqui.
Elleldoerre r Comércio
�e Ve!'culos lida.

Jardim São Luiz
COMPIlE O SEU LOTÉ NO JARDIM SÃO LUIZ . POR APENAS

-

. Cr$ 31.200,00 POR MaS.
.

JARDIM SÃO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO
'JARAGUÁ ESQUERDO.
EMPREENDIMENTOS IMOBIl 'ARIOS·

MARCATTO LTOA.
CRECI-093 - 11." REGIAO

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 71.-1136 '

.

�---�----�----�-----------------�

I-o
RELOJOARIA AVENIDA

Presenteie com jóias-e as mais finas

sugestões da RELOJOARIA AVENIDA.

Marechal e Getúlio Vargas

FUNILARIA JARAGUA LTOA.

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

condições de atendê-los
eficientemente.

Rua Felipe Schmidt, 179 - Telefone: 72-0448

TERRAPLENAGEM VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS. SANTA HELENA

. Tubos de. concreto para suas obras
Rua Joinville� 1.016 Telefone: 7�1101 _I

A moda certa em roupas e 'éalçados é com"
CINDERELA, onde estão as melhores opções

para cada estação.
CINDERELA

Veste bem. A moda certa, na

Gumercindo e na Getúlio Vargas.

DESPACHANTE VICTOR

.Emplacamentos - Tra�sferências - Negativas
Seguro Obrigatório - Carteira de Motorista e

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodoro, 557
(iunto a flrma Emmendoerfer)

Telefones: 72-0060, 72-0327 e 72.0655

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. Diretor: Eugênio Victor Schmöclcel - Jorn. Prof. DRT;.SC
n.O 729 e Diretor de Empresa Jornalística n:Q 20. Mem
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca
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Fone 72-0091 - 89250-Jaraguá .do Sul,- SC. CompõSi
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.
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.Este jornal é· associado a ADJORljSC e ABRAJORI.

[�*(.ji".·"·6"*.'61

·Gol BX 1.6 - cinza

Chevette -SL - cinza met. (5marc.) 1983

Pampa Luxo - cinza met. (5marc.) 1982

Del Rey GL - bege coral (5 marc.) 1982

Del Rey Ouro - branco nevo (gas.) 1982

Corcel GT- cinza (5 marchas) .. 1981

Corcel II Hobby - bege coral 1981

Opala Comodoro - azul .... " 1981

Kombi Dies, - branco, motor Okm 1981
,

.

Opala Silver Star - 1983,5 marchas,

direção hidráulica, cinza metálico, a ál

cool, com.22.000 km.

. •. HÁ 40 ANOS

CONFIRA A HISTÓRIA ...

,

- Com. um Cemunicadc à Praça, Ro
dolfo Kohlbach, avisava à ,praça de
Jaraguá ,do Sul e aos interessados em ge
rat, que acabava de montar uma bem apa
relhada oficina para Enrolamento de Mo·
rores e Dínamos e demals servleos do. ra
mo, estabeleida à Rua Cél Procópio'GolTles
de Oliveira, 11.° 856. Hoje o Comeodador
Heinz Rodolfo Kohlbach, sua esposa D. II-

'

se, seus filhos "Néco" e "Bibi" e noras
administra� o colosso da colin� - KOHL-

. ,BACH S/A. - INDúSTRIA DE MÁQUINAS,
ELÉTRICAS - que se alcança pelas ruas

23-B (Cél. Bernardo Grubba) e rua 4· ( Pre
sidente Epit. Pessoa), hesta cidade, na ou

tra extremidade da, u ..be e via pública em

continuação da antiga oficina e da Getúlio
Vargas. Obras do .acaso?

- No dia 19 de março transcorria a

data natalícia de Padre Alberto Jacobs '

bondoso Vigário da Paróquia. Dizia a im:
prensa: "É um dia de festa para os paro-

'

quianos e para a população de nosso mu

nicípio, que deve ao digno sacerdote ma

gestosas obras de caridade e educacão das
quais convem destacar dois Grupo; Ésco
lares e o Hospital São José. Ainda agora
está o rev. Padre Alberto empenhado em.

, mais uma grandiosa obra que é a constru

ção do edifício "Cristo Rei", paJrocinado
pelos Marianos de Jaraguá do Sul".. '.

I

Luiz Gomes (o Lula jaraguaense
da época) em vista de recente promoção
para a gerência,. da Empreza Auto VJação
Catarinense de It!ljaí, deixava em caráter
definitivo a nossa cidade. ".

... HÁ 30 ANOS

_: A Prefeitura Municipal de Jaraguá
�o Sul publicava o Decreto n," 5, de 26 de
fevereiro de 1954, assinado por Artur
Müller - Prefeito Municipal; OctacHio
,Pedro Ramos - Dir. do Departamento do
Expediente e Antônio Quadros � Escritu-
rário "U", decretando "luto oficial por 3
dias em todo o município e fazer expensas
da Prefeitura o enterramento do saudoso,
morto Pastoi' F. Sehluenzen", consideran
do os seus 40 a'nos de sacerdócio neste

, município, o cargo de professor e diretor'
d.a Escola Jaraguá, es rel�vantes serviços
prestados na educação da mocidade [ara
guaense .... - sua valiosa colaboração nas

pesquisas históricas' do município e em

todas as iniciativas levadas a efeito pelo
progresso da comuna e bem estar de seu

p.ovo.
- Waldir O ..Rubini ela coJut:la Es-

Barão de Itapocu

porres, comentava es jogos do Botafógo_
(2) - Ipiranga (,.1); XV de Novembro

(6) x João Pessoa (3), conc,luindo que
"antes, de iniciar-se a peleja, foi gaurado
um minuto de silêncio, pelos jogâdores,
como pesar pi!!a morte do Pastor F. Sch
luenzen. Mas a coluna Veneno sobre o Es

porte trazi�' a seguinte nota: "Fala-se que
o Segundo quadro do Botafogo, após ter

empatado domingo último com um sele
cionado Jaraguaense de futebol, formac;lo
por, e:ementos de clubes da la. Divisão
da L.J.D «, tais como: Turíbio, Eti, Baloqui-

, nho, Lalú e outros mais, vai 'pedir revan
che, "para ver o que é, que .hä", (como
�iz uma marchinha do carnaval! ... ), :

- Falecia· em sua residência, à rua

Preso Epit. Pessoa, o dr. Godofredo Gui
lherme Lutz Luce, médico radicado na' ci
dade há muitos anos, aos 69 anos e era

casado com dona Alice Luce.

... HÁ 20 ANOS

.

- O casal Alfonso' - Herta Mar

quardt, completavam no dia 25 de ma,rço
a sua boda de prata, alegrando o fato as

famílias Marquardt e Íienschel. Na época
residiam em São Miguel, localidade de

Campo Alegre, depois de terem residido
em Três Rios e Barra do Rio Cerro. As
felicitações eram dirigidas também ao fi
lho Armínio e à nora, Edir.

. � Leitor do CP, sr. Manoel.da Silva
. Pereira mandava, o seguinte pensamento:
"Los hombres que tratan de haeer algo y
fracassan, son infinitamente, mejores que

aquellos que tratan de no hacer nada y
triunfan!. .. "

... HÁ 10 ANOS

..;_ Aparecia um caso inédito na Itá

lia, mais precisamente em Roma, de ond,
procedia o seguinte noticiário: "ROMA -

Poderá Paulo VI ser citàdo para depor ee

me testemunha perante um trlbunal ita

liano? É p que se decide neste momento

em Roma, durante o julgamento de um

autor norte-americano, acusado de ultrajar
a memória de Pio XII. O autor sustentou

em livro que Pio XII nada fez para impe
dir 'a chacina das Grutas Ardeatinas, no

decorrer da Segunda Guerra Mundial".

- Cleidy Syrlene Gonçalves festejava
no dia 19 de março os seus 15 anos de

vida, promevende uma recepção ae seu

selecionado círcu,lo de amizades. Cleidy,
filha de Aristides Manoel Gonçalves e Eri
ca Horst Gonçalves, ele Coordenador Lo-

,

cal de Educação, acontecia Da sociedade

jaraguaense.

fGuarda-Pós?:
v� na Loja do Guar�a.-P�, .;

.

onde você encontra a�ent�is, jalecos, macacões, camisas, calças brancas, e pretas, pa
letós de garçon e mais seda linha de uniformes para indústrias, hotéis e supermerca-
dos.

.

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

,

,�ATERIAS NOVAS, USADAS, RECONDI.CIONAME�TOS, ,

.' RECARGAS, !: CONSERTOS EM GERAL.

Verifique nossos serviços e o nosso atendimento.

:j�u'a Pastor Ferdinand SchluerÍzen, n.O 295 - fone 72-0755
',' ,

'

,Jaraguá do Sul
\
- SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dos Jornais' do Estado
Marçoj84

.

A grande Escola vencedora do carnaval de Florianó
polis foi a UNIDOS DA COLONINHA, batendo tradicionais
escolas de samba da Capital. E tal foi a certeza da vitó
ria que a coluna do Cacau; trouxe horas antes do resulta
do o seguinte "avise aos navegantes": "O desfile da Esco
la Unidos da Coloninha no último domingo acabou com os

torce�ores indecisos ..Quem não era Copa e nem Protegi.
dos, acabou Unidos".. .

'

.

O Deputado Paulo Maluf esteve com o e""Governador
Aderbai Ramos da Silvai com quem manteve uma conversa

reservada, que duro,", exatamente uma hora. Nenhum dos
dois revelou o teor do diálogo, sobre o qual deverá mani·
festar-se ·oportunamente. 14 saída, Maluf declarou. que aca·

bara de se .,ncontra": com um grande homem público, d.
excepcional imagem, cujos exemplos aprendera a respeitar.
"Foi, sobretudo, a_ visita de um aluno que tem muito a

. aprender com o professo·r". Acrescentou ter sido recebido
cem muita hospitalidade em todos os contatos, manifes
tando sua esperança de que isso possa refletir-se em vO
tos na Convenção Nacional do PDS.

Por iniciativa do �ecretário Artenir Werner, as rodo-
-vias asfaltadas (federais e estaduais) ,de Santa Catarina
terão suas margens embelezadas com O plantio de flores
ou árvores frutíferas. Para a concretização da idéia parti
ciparão, sob a forma de convênio, o DER, Cidasc, DNER, Ibdf
prefeituras municipais, clubes de serviço e até mesmo em

presas do' setor privado. Sempre sob a supervisêo direta
de Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Os primeiros
convênios serão assinados 'em meadog do corrente mês e a

campanha, meritória sob todos' os aspectos, já tem nome

próprio: "Santa Catarina florida".

Em apenas 15 anos Israel já conseguIu fertilizar um

quarto da superfície do áspero deserto do Naguev, qu� aos

POu.cos vem sendo transformado num imenso canteiró de
verduras, frutas, legumes e flores. Israel, aliás, nasceu em

terras áridas e hoje possui vastas áreas irrigadas que lhe
possibilitam uma agricultura altàmente desenvolvida. Is
rael, como se saM, foi� -criado em 1947, isto é, há 37 anos.

A seca no Nordeste brasileiro é 'um flagelo que já se ar·

rasta há séeu'es, Se todos es recursos que para lá se des
tinou - sem contar os desviados -, fossem aplicados em

programas realmente científicos, a paisagem da desoláda
região seria certamente hoje bem diferente. Israel está aí

para comprovar.
Salvo acidente de .rota, Santa Caterlna será o único

Estado a receber recursos federais de imediato para in-'
vestimentos no setor ag·rícola. O orçamento monetário an

da tão apertado que todos os meios destinados a esse fim
foram cortados. Entretanto, após gestões da Secretaria da
Agricultura, o BNCC' (o malfadado Banco Nacional de Cré
dite Cooperativo gerido pelos Familieres do Min. Stábile)
destinou Cr$ 25 bilhões para aplicação no programa de
.I'troca-troca", cuja aplicação se dará através de cooperati-

.

vas catarinenses. Estado normaimente marginaHzado, a

concretizar-se' esta informação vale a pena levantar as

mãos para o céu.

Depois de ser apresentada ao Presidente Figueiredo, o

que.' acontecerá no dia 3 de abril, a réplicá da Taça Jules
Rimet fará um périplo por todas as regiões do País, per
correndo diversas capitais. No Sul, ela será levada a São
Paulo, a. Curitiba e a Porto Alegre. Florianópolis, mais
uma vez, fica de fora. O que, aliás, não é. novidade. o.
pois ainda há quem negue a imagem segundo a qual San
ta Catarina é CI miolo "'do sanduíche forf11i\do pelo Rio
Grande do Su.1 e Paraná. O tratamento que ainda se dis
pensa para Santa C,atarina continua sendo na base da dis
criminação. Daqui só se leva, na�a se traz.

'. O Almirante Heleno Nunes, que presidiu por vários
anos a Confederação Brasileira de Desportos, morreu na

cidade de Teresópolis., no Estado do Rio, em conseqüência
de problemas cardíacos e. foi sepultado no Cemitério dó
Cajú. Torcedor do Vasco da Gama, foi substitu.ídO por
Giulite Coutinho na reestruturação da Confederação, que
passou a chamar-se êonfederação Brasileira de Futebol -
CBF. Heleno, por sua- vez, tínha substituído na presidên
cia da CBD João Havelange, atual presidente da FIFA -

Federação Internacional de Futebol Associado ..

;."

I
I

I,
'Ii

I
PMJS· explora
15 seibreiras

A Prefeitura Municipal está
explorando na Barra do Rio

Cerro, às margens da Rua Ân

gélo Rubini, uma nova saibrei
ra que vem somar as 14 que
são utlllzedes p.ara. o material
necessáti� 'à restauração das
estradas municipais. Em razão
dos elevados gastos com com

bustíveis, a atual administra
ção extrai o. 'saibro

.
de quinze

saibreires, "Junto aos bairros de
Santa Luzia, Nereu Ramos, Ha

pocuzinho, Garibaldi, Rio da

Luz, Barra do Rio Cerro e no

Ji3ragllá 84, existente até a ad-
ministração passada. Desta for

'ma, .sequndo ,o prefeito Vasel,
além da economia, houve uma

maior rapidez na execução do
revestimento primário nas ro-

doyias municipais.
.' ,�

Ó:•.•

MORTE OU TRANSIÇÃO
A humanidade, geralmente, considera a morte "como

o fim absoluto de tudo e, portanto.' com desespero e

tristeza. A morte é defin ida cerno a total cess-ação de
todas as funções vitais. Esta definição contudo, se refe
re apenas ao aspecto puramente físlcc da vida.

Há outros' planos de vida ou existência, e cada um

deles tem seu, modo próprio dé consciência. Cada um

de nós deve evoluir e desabrochar para maior captação
e compreensão dos números e aparentes c

. segredos' da
natureza.

.' .

O amor universal de 'Deus e do homem é uma fun

ção espiritual, embora só possa ser compreendida men

talrnente. Deus é Amor e Bondade. E Ele não pode:Ser
O Criador da vida e depois destruí-)a"Ã vida: é, eterne..

Esta vida é uma escola de experiências, com mui
tas oportunidades para podermos 'aprender e progredir.
E quando estamos preparados passamos pera uma fase
mais avançadà da existência. Os místicos chamam' de
transição a esta passagem de um lugar ou' dondição pa-

.

ra outro, com a cessação das funções vitais do corpo.

Extraído 'da Revista "0 Rosacruz", publicação da Ordem
Rosacruz - Arnorc .- Cx. P. 307 - Curitiba-PRo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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dir: Amo Stticker: '.Os clubes, _-------...,..--------:----��---
em abaixo-assinado, ,solicita- , .. .' .

,

'

. ·1ram a.Strícker a' SU,à demissão Bumz frmâos S.Ä. I.

��a�a����i�!�te������r��t.:re�� .lmí, CO'márelo e -Agrl·c·U Itura I
sado para as funções. Comen-
tá-se nos bastidores esportivos CG'C/MF N.o 84.430.636/0001-63
que para o seu lugar estaria

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁR'IA E EXTRAORDINÁRIA
certa a presença do advogado
Dr. Altevir Antônio Fogaçä Jú
nior, atual presidente da JOD.

PROVA CICLfSTICA DIA 1.0 � Com ,largada nas ime- CURTAS ESPORTIVAS' � 'Ne,-
São convidados os Senhores Aci.onistas de Gumz Ir•.

diações do Supermercado. Breithaupt, seguindo poste�io.r- te sábado e domingo, no Autó- mãos S:A. lrid. COrri. e Agricultura, pare a Assembléia
mente pela Cabo Harry Hadlich/Walter Jenssen/Procópio .dromo de Rio Represo, em S. -Geral Ordinária e Extraordinária, que 'será' realizada 110
Gomes/Domingo!! da. Nova/Reinoldo RáU, ficou acertada Bento do Sul, a 2a'� Etapa do,' d�a 27 de abril de 1984, às 16,00 horas; na sede social,

, para l ," de abril a Prova Ci�lfstica "�O Anos d� Muni��pio Campebnato Catarinense de Au-
à Roa Gustavo Gumz, 488 no Báirro Rio CérroH, nes-

de Jaraguá do Sul", categorias passeio e especial, premo- temeblllsme. A Équipe /Kohl�
te Múnidpio de Jaraguá dó Sul-Se, 'pare deliberarem'

ção da Divisão Municipal de Esportes, �Orri su�erv,isão d_e baeh vái firme! '. O Unibanco, sobre a' seguinte:
"

.

Sílvio Ewald (pai e filho). ,A cateçorte pass,elo e para além' do patrocínio dos 'eam-
ORDEM DO .D'IA

maiores de 14 anos e o percurso.cserä de 25km, ao passo peonatos da Liga Jaraguaense 1.0) -'- Apreclsção, discussão e aprovação do Rela-
que a especial, com 55km, contera com a participaçã� ?e de Futebol' de Salão, desta tem- tórlo da Diretoria, e as Dernonstrações Financeiras, re-
clclistas federados, não federados e convidados especiais. porada, dará a cada atletá par- letivas ao exerclcio social encerrado em 31' de dezein-
, A largada da "passeio" acontecerá às 9 horas e o pri-

.

ticipahte, uma caderneta de bre de 1983.
.

.

,

meiro colocado ganhará uma.blclcleta Caloi, oferta da Her- poupançà no valor'
.

de Cr$ 1
2.0) _ Deliberar sobre a destinação do Lucro Lí-:

mes Macedo e até o 5.° colocado serão conferidos troféus mil. ,. Evânio Zimmermahn em, quido do exercício e à distribu'ição de dividendos.
,

e medalhas ate' 'o 10'.°.' Na segundá prova, prêmios em
.. '

7.°, Variderlei ZocatelH em 12." "3 EI
. -

d D'
.'

f'
'-

d
'

.

- .o) - el,çao a . iretcrta e .lxaçaO' ás respec-o

dinheiro 'até .a 3a: colocação. Inscrições e lnformações na e Marcos Vieira em 19.'; lugar, tivas remunerações.
DM!:, das 8 às l'lh30 e das 13h30 às Uh, com Raul Ro- foram os resultados da Equipe 4.;;) _ Aprovar a correção da,expressão rncnetérie
driques, até 30 de março., . Weg de Ciclismo, no 17.0 Cir- do Capital Sociál e aumentá-lo de' Cr$ 349.920. OOOiOO

TORNEIO DE nNIS. MARISOa. _;... Numa iniciativa da euito Boa Vista, .disputado do-
pera Cr$ 1 �050.000.000,OO rnedlante ii capitalização da

Marisol S.A. Indústria do Vestuário, com apoio do Baepen- mingo em Jelnvllle. Sílvio Ro-
.

Correção Monetária' do Capital realizado � de outras re-
,di e dó Beira Rio, . será realizado em JaraSl.lá do Sul, no . berto Ewald teve avariá na sua

servas legalmenfe existentes.
", ,

mês de junho, ci Torneió Marisol' de Tênis, em três eta- bicicleta e não complétou a pro 5.0) -, Alteração do Àrtígo' 5.0 do Estatuto Social:
pas, a primeira entre empresas, a segun�a para .tenistas va.• A la. Etapa do Campeo-' 6.°) _ OUtros assuntos de lnteresseda Sociedade.
de Jaraguá e a ,últíma, à nível estadual.

'

A prhicípio as nato Catarinense de Motocross," A V IsO'
datas estabelecidas são 9 de Junho. (�mpresas), de 11 a a ser disputado dia 1.0 de abril, Acham-se à disposição dos Senhores Aéioni'stas, ne,15/6 (de Jaraguá) e de, 16 a 17/6 (�sfadual L 'Os- detalhes' em .Jaraguá do Sul, foi inserida

.

sede, soci-al da empresa, à Rua Gustà�o Gumz,: 4'8� _,

ain�a estão séndo acertados.
. . .

na pr9gramação dos cinquenta' Bairro Rio Cerro II, nacidade de Jaraguá do Sul-Se, os :

COPA UNIBANCO NA SEXTA - O' Uníbanco, Agência
.

anos de emancipação do muni-' documentos a que se refere o Artigo 1'33' da Lei. n:o
�. de 'Jaragudá do Sul, pétrdócidnaraL'.. fin�né:ei�amented 0Fs 'tcab,m-I CcaíP.io•._eJadraa·ginUsa,tàdloaçsãUol,dqaUCeo�lnat:'. 6.404 de 15.12.76, reiatlvös ao exerckio encerrado en,, peonetos esta tempora a a' Iga "aragUaense e u e o. w- 31-)2-1983.de Salão, em cerca de Cr$ 1 milhãö, em gesto Inédito em 9'ra a quarta microrregião es-

JaraglJá do Sul, 02 de março de 1984
termos locais: O certame citadino adulto; que começa 6a. portiva, ao lado de Corupá,
feira, dia 23, chamar-se-á "Copa Unlbanco de Futebol de Sehreeder, Mas$aranduba, Bene- "EDElTRAl)J BA\JER�.�UMZ
Salão" ,e öl. primeira rodada .rnarce para o Ginéslo de Es- dito Novo e Rio dos.; Cedros, . . Diretora P:residente
portes Artur Müller, � partlr dasJvh, Jaraguá Fabril .x AA çleverá' ser a sede dos jogos Mi- CPR n.O 066 APo'. 959-5;3
BB, Coneza x Urbano..e Wiest x Mirtes, folgando, na ro- crorregionais, dada, a estrutura

'

......,_'__,.--. ---_----

�ada, a Breithqupt e aArweg. ,

'

.,

.

esportiva existente, segundo. __.,.--------- .,;_---_- ....,......._

FUTEBOL DE CAMPO SESIANO - Dia 8 passado, o Raul Rodrigues, da DME, que'
ConselhQ, .D�PQrtivo Sesiano reuniu-se CGo1." repr�sen.tantes . esta semana. foL a_ FIGrhu:tópo..
de:-el1lpresas/' para ana'li.sar' CI cah�ridário de 84 "e''estábele- - lis' registrar atle1as com "vista'$"<
cer datas para' o seu desenvolvimento,. A primeira compe� a estes jogos e aO$.,abertos.
tição será o Campéonato de Futebol. de Ca!l1po 'Seslario, f. ;FE'Sl,IVA-L FOI. SUCESSO -
cujas inscrições das empresas fOram encerradas dia 15. O Ápésar aa recessão e do difícil
Conselho reunir-ser.í novamente dia 20, para analisar as, momento por que passa o bra-
sugestões apresentadas e elaborar a tabela do Campeona- sileiro, foi sucesso o festival
to, que será concluído dia 1.° de maio, Dia Universa' do do Cruz de Malta, realizado
Trabalho. dias 9, ig e 11, no Estádio .Eu-

BICICROSS ABRE CERTAME � O Jaraguá Motor Clu- rico Duwe. Os resultados fo-

�.
be abre esta tarde, às 14 horas, o 3.° Campeonato Jarq- ram: Ponte. Preta 2x2 Juv. C;:ruz .

guaense de Bici,cross, pará ,garotos de 7 ,a l5 anos" na de Malta e Rio Certo 4x2 VeL
pista anexa ao MQtódromo Getúlio Barreto da Silva. Men- Cruz de Malta" Lombardi 5x1 :
salmente, no terceir� sábado, haverá etapa do certame. Maestri, Canarinho 2x1 Catto-.
Com relação a bicicross, air;lçla, no. dia 8 de abril/dentro ni, Cattoni 2xO Lombárdi, Veto

.

?a programação do 'cinquentenário do, h'luniSípiO, vai ser Gu,aramirim 4xl Tambrá-s, Asp.
Inaugurada a Pista. M\Jnicipal de Bicicross da Hermes Ma- Cruz de Malt'; Ox 1 Asp: Flores-

.

cedo/Caloi (a terceira de Jaraguá·), com competições, na ta (Pomeroc:le); Ma�vice 1xO-
rua Walter Marquardt, defronte o Sesi. Pinguela, Ponte Preta 1?<2 Sch-

PELADAO CONTINUA - Sa·télite x ·Conf, Neusa, Finin- roeder, Posto Mime 1x2 Flumi-
.

vest x Mortas e Ind. ReuniÇl�s x- Ajax jogaram oritem -à' nense; CO-rinthiâns 1)('0 Júv.,
noite, pela terceira' rGdadá 'da fase finál . (lo Peladão;- no Cruz de 'fV\altá; Flor�sta 3x'0 'Rio
"Artur Müller". No dia 9, a Conf. Neusa ganhoi,J da Ind. Cerrb, XV de -Novembro 'lx1
Reunidas, 7 a 1, Moitas 'bl Ajax e Filíinvest 3xO Satélite. Guarai1i (venceu nos pêhaltii'),As du�s últimas rodadas acontecerão áOs -sábados: DIA Ponte Preta 1 xO Rió Cen;d, 'San-24/3 .,._ Moitas -x fnd. Reunidas, 'Sat�tite � Ajax, e ConE. ta Luzia OxO 'Grêmio Garibaldi
N�u$a x_ Fininvest e, DI'A 31/3 ":'_'índ. Reunidas x 'Satélite:, (venceu nos p-ênaltis') e 'no 'fo-Ajax x Fininvest e Conf. Neusa x Moitâs�' .'

. go de fundo; Cruz de 'Malta -1'x1
� Ot:IEREM C�BEÇA DO STRICKER _:_ Ont�m à noite; na Seleção 'de Jaraguá, gols ,.'ano-
r Sede do Botafogo, clubes filiaolo's a Liga Jaraguaens'e de, tadbs por' Màneca é GHmar.

FUfebol' estiveram reunidos para uma tbmada de posíçãó Neste sábaab à noite, o Cruz
,.e�, vista dos rumos qu� os acontecimentos tomara'm, oca- f

de Malta joga- diarite do" Flu-
;� .�I� em. que tratou�se sobre a organização de um torneio niinense de Francisco de Pau- o seu revendedor Vol�swa�n:",;,·:, I'�'��>.PrJn�ipêl'lmente, SObr�)'l inércia do presidente .da LJF, Val- La, errL �eU _Está,diq. " . '" .. '_.......",_.......,._",..., ...." ......_,. .,..". ....":'''''.,,...._.,...._�

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

CONVOCAÇAO

FUSCA' É SIMPLESo

• SIMPLES DE COMPRAR

• SIMPLES DE, DIRIGIR
,

,. SIMPLES DE ESTACIONAR

• SIMPLES DE MANTER
j,

• SIM'P!-I;S DE CUIDAR

• SIMPLES DE, VENDER.

Agora c,om 'motor 1,.6
'_'_'-.-'

., .

MAIS DESEMPENHO
MAIOR ECOfl,iOMIA

.,'

1 .

Venha, conhecê-lo na

.

MenegottiVeíc�los
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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de

Serrinha poderá
ser retificada

outros tempos, com seu 1."
,

jornal escrito à mão - o

Jaraguá Bote -, por' Hugo
Schneider, guarda-livros de'
Georg Czerniewicz, apareci
do em 1901 também deu o

seu alô no entardecer do
dia 9 de março' de 1984,
quando o Júlio Carlos Fer
reira, neto do Coronel Júlio
Ferreira, se preparava para
receber alguns amigos mais
chegados que lá compare- O grupo festivo que foi
ceriam para cumprimentá- abraçar o aniversariante
'o pelo seu aniversário. Mal não deixou de dar o seu pal
sabia ele da sua invulgar pite com relação às próxl
popularidade que ele só no- mas eleições. Todos eles são
tou cerca das duas da ma- pelas diretas em 1988 e até
drugada, quando ainda res- chegaram a organizar a no

tavam as últimas 3 garrafas minata dos candidatos.
de cerveja, que as outras (e Salvo melhor juízo ou

eram muitas) haviam sido possível engano, apareceram'
consumidas dos refrigerado- dois presidenciáveis, cada
res espalhados por toda -a um representando uma mar

redondeza, tudo animado gem do Itapocu: da goiabei- ,

pela sanfona do suplente de ra sairá o Sapo e do outro
vereador Guido Schmitt e lado o Quilombo. Para se-

do sublime sabor que ema- nador: Tucano. Para depu-
nava da grelha de um foga- tado federal: o Asa; Para
réu armado' pelo Schramm deputado estadual: Viro; Pa-

Na Tifa da Pólvora, que à espera dos peixes que não ra prefeito: Picapaui Para

depois da última explosão vieram. Ademar Wagenkne- vereador: Mono e para Ins
da Pernambuco Powder Fac- cht contava aos muitos con- petor de Quarteirão, o Mo

tory passou a ser 'a rua 84, vivas e outros tantos pene- toqueiro.
C0m uma homenagem à pes- tras também, porque tudo Parafraseando o compa-
soa de João Doubrawa, onde era ámizade, a experiência nheiro Riomolhense: "dor-
habita o vereador Atayde pór ele vivida- na Amizade, mindo só conseguimos so·

Machado, o popular Dadi da quando o Nicácio e o Nery, nhos, nunca vitórias", está aí

bancada do PDS, também com uma vontade louca de' um bom começo, quando a-

chegou à sua maturidade, ferrar algumas louras gela- parecerem os seus verdadei

querendo, influir nos desti- das, fizeram a cabeça do ros nomes. Agora é ir à lu
nos do Município, do Estado contabilista, talqualmente o ta ... E os outros candida-

O Líder do Governo na mandato, haja vista que es- e. da Nação. A goiabeira, a Manoel de Menezes fizera tos que se cuidem!

Câma� de Vereadqr�, ÁI- �va incid�do em acumul.��·����������������������������������.,
varo Rosá; entrou com pedi- 'ção de cargos (Rosá é fiscal r -���--����������-����--��---�������_....

do de licença, a partir de da Prefeitura e vereador), o

I13 de março, por um perío- que não é permitido pela
do de 120 dias, pera trata- Constituição e pela Lei Or-
mento de assuntos particu- gânica dos Municípios. e A Prefeitura Municipal de corrigida logo.
lares e no seu lugar déve Jaraguá do Sul recebeu esta e O vereador Álvaro Rosá
assumir o primeiro suplen- Já Luiz Zonta, manifes-' semana, em doação, um Sca- (Brizolinha), entrou com

te do PMDB, Gustavo Ma-' tou aplausos ao fiscal geral nia Vabis da Receita Fede- pedido de licença, para tra-

thedi, representante de Ne- ,da Prefeitura, que determi- ral, no valor de e-s 40 ml- tamento de assuntos parti-
reu Ramos. Ao justificar a nou a complementação das Ihões, que será leiloado e Q culares, por 120 dias, assu-

sua licençe, Rasá -agradeceu melhorias na estrada de Pe- dinheiro aplicado na compra mlndo em seu lugar GUstavo
o apoio dos seus eleitores e dras Brancas, assim como a dos novos caminhões. Ga- Mathedi, de Nereu Ramos,
desculpou-se por eventuais tubulação no bairro Botafo- nha�do o Scania, a munici- que volta a ter, após anos,

,

falhas, assim como destacou go, indicações de sua auto- palidade comprometeu-se a um representante na Câmara
o comportamento das duas ria apresentedes no Legis.la- doar à APAE uma Kombi, de Vereedores..Rosé afastou-
bancadas, que apesar dos tlvo, Os vereadores aprova- para o transporte dos excep- se e agora dedica-se exclu-
desentendimentos, no ela- ram esta semana, projeto- clonals. A FERJ também ga- sivamente como fiscal ge-
mor . das discussões, sern- de-lei que concede subven- nhará veículo da RF. ral da Prefeitura.
pre procuraram ,buscar o ção .e Ação Social de 'Jere-
melhor para aqueles que os guá do Sul, no valor -de Cr$ e O vereador Errol Kretzer, e Com o afastamento de AI-

efegerarn. Citou e agradeceu 3 milhões e também o De- solicitou ao Executivo provi- varo, o edil Almiro Antunes
� nominalmente os jornalis- creto .Leqlsletlvo que altera dências para moralizar e re- Farias Filho (Peca), d,verá

tas que cobrem os traba.lhos a alíquota de cálculo da ver-. gularizar a asão dos vende- ser o novo líder do governo

legislativos é .disse que mes- ba .de representação do Pre- dores ambulantes, que in- na Câmara� Já para a substi-

rno fora da Câmara, tudo ,feito Municipal, que tem festam" a cidade, fazendo 'iuiSãõ de José Gilberto Me-

fará em benefício da cole- efeito retroativo a partir de concorrência desleal ao ee- nel na presidência, em feve-

tividade jaraguaense. 1.° de janeiro. Já Q veree- mércio e até mesmo inter- reiro de 85, pelo menos dois
O vereador José, Alberto dor-presidente José Gilberto pf!!ando de forma agressiva nomes já despontam, segun-

Kntzk. teceu considerações Menel, apresentou' projeto os transeuntes nas calçadas, do os bastidores políticos,
sobre a licença do Álvaro

_ denominando.' de José Kralf,- na ânsia de vender o seu COMO sérios candidatos: Lau-

Rosá, alertando, que, caso se � Albano Fechínl, ruas produto. Errol qu�r que es- ro Siebert e Marino V. Lenzi.

assim não tivesse procedido, do quadro via,rio urbano de ta situação anôfft'iIIa s,ja e A secretaria-executiva da

çorrerla o risco de perder o Jaraguá do Sul. �_�_,����....._��_�_

A sinuosidade no traçado
'

da' Serrinha, como é conhe
ciclo o trecho da rodovia
munlcipal que liga a sede
do município com as loca
lidades de São João-Vila
Chartres e Santa Luzia, po
derá sofrer profunda mu
dança, com a retificação do
trecho, segundo info.rmou o

prefeito Durval Vasel, que
determinou a sua equipe
técnica á elaboração dos
projetos para serem reme
tidos a Brasllia, onde serão
tentados recursos federais,
haja vista que existem boas

perspectivas, de consequf
los. O Prefeito não deu maio
res' detalhes, porém, anun
ciou que a transferência das
oficinais da municipalidade
para a Barra do Rio Cerro,
próximo ao Posto Km. 7 é
questão de meses onde tem

bém, numa etapa posterior,
serão construídas as gara
gens e a nova fábrica de tu

bos. Outra informação do
Chefe do Executivo refere
se a construção da nova es

cola da Tifa dos Monos, que
substltul a atual, em precä
rias condições. Será toda em

alvenaria, com uma sala,

, ;

sanitários e démais depen
dências. No Grupo -Albano
Kanzler, está em fase final
a construção de duas salas
para o pré-primário, onde
as aulas vão começar no mês
de abril. Atualmente funcio
nam 17 pré-escolares liga
dos a rede municipal de en

sino.

O prefeito comentou e ra

tificou o seu interesse em
construir pequenes unidades
sanitárias nos-bairros e na

periferia, sem período defi
nido, sendo que a experiên
cia-piloto' dar-se-á na Vila
Lenzi, onde uma dessas uni
dades será construída nas

imediações do Supermerca
do Lenzi, mas, para o seu

funcionamento, Vasel vai
pedir apoio ao Governo do
Estado, através da Secreta
ria da Saúde. O mandatário
municipal afirmou ainda
que vai incentivar a criação
de Associeções de Bairros e

confessou-se satisfeito com

o movimento que está ocor

rendo num dos bairros da
cidade, onde começa a ser

formada a Associação -de
Moradore!>.

Rosá cede vereança
a Mathedi

Aconteceu na 'Tifa da Pólvora
Enquanto'

os políticos se

recolhiam ao. mutismo,
tal qual o pássaro que
não canta na muda, a

comunidade está mais ativa
do que nunca, passando pa
ra traz os tradicionais caça
dores de votos. Há algum
ternpo o Rio Molha, deu
mostras de sua maturidade
.eo fazer circular em outu

,br-o/83 A GRUTA - O In�
formativo da Comunidade
Riomolhense. No número de

, Novembro/83 o Jango na

sua coluna Opinião encerra

o artigo com um pensamen-
,to: "Dormindo só consegui
mos sonhos, nunca vitórias".
Mas no seu artigo , há uma

passagem muito interessan-
.te: "Se muitas pessoas du
-vidam da nossa capacidade,
achando que tudo não passa
de um fogo de palha, tenho
a 'Certeza que estas pessoas
gostariam de estar no nosso

lugar, ou melhor, gostariam
de ter a fibra e as qualida
des que temos".

famosa Goiaben Seite na última campanha quando
encomendou ao melhor al
faiate seis das melhores fa
tiotas para usá-Ias quando
estivesse no Legislativo Ca
tarinense,

.

o que até agora
ainda não aconteceu, ,Mas o

Ademar perseverou, torran

do o seu dihheiro vivo e o

bloco de cheques, enquanto
seus bons amigos sorviam a

gelada bebida.

As .Anotações de Flávio José
Amvali, recebeu da Secreta
ria da Saúde, tnformaçêo :

dando conta que o Gover
nador do Estado autorizou
'a contratação,' através de
concurso público, de um

funcionário para a reativa
ção do aparelhe de abreu
grafia da Unidade Sanitária
de Jaraguá do Sul, paralt
zado há pelo I'menos dois a
nos. Uma ótíma notícia nes

ta quaresma.

e A pronta intervenção do

Corpo de Bombeiros Volun
tários impediu a destruição
total pelo fogo do Hotel
Centr�l, dia 8 passado, si
nistrado por um 'curto cir

cuito, seguido de explosão
de botijão de gás. Os bom
beiros gastaram cerca de
uma hora para debelar as

chamas e o tradicional ho

tel, de cerca de sessenta a

nos, foi bastante avariado
pêlo incênd��" infe,liz�ente.,1
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