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JARAGUA DO, 'SUL CIDADE SIMBOLO DA FAMfLiA JOURDAN.

A
partir da próxima 2a. nardo Schmitt, do alto ',de Rio I.tapocuzinho, 'por este :

feira, dia 26 de mar-' seus 92 anos, lembra que abaixo até á sua foz no Rio

ço de 1984 até o dia ele próprio, mais Ricieri Itapocú e deste ponto até a

, lO de maio, desenro- Marcatto e Ártur Müller for- barra do Rio Figueira.
Iam-se em Jaraguá do maram a comissão pera dia- AO LESTE -'- Subindo ó

Sul uma série de datas mui- legar com o prefeito Ulisses Rio Piguerra até á sua mais
'to importantes Para o seu Costa, de Joinville. Desne- alta cabeceira, daí pelo di-
obreiro 'povo e adrninlstra, cessário dizer que o genro visor de aguas dos Rios

ção. de Abdon Batista não gos- Massaranduba e Jaraguá até
De um simples distrito tou nada da. idéia de sepa- encontrar a nascente do

passava à condição de '

mu- ração. Rio do Serro.

nicípio, que é quando a sua Lances. heróicos .

marca- A SUL - Seguindo o di-

incipiente mas coraj-osa co- ram a caminhada da eman- visor de aguas entre o Rio

rnunldade pode empreender cipação. O dlstrlto era alvo Jarequé e .os rios Testo e

uma caminhada que agora de constantes reivindica. dos Cedros até a' Serra do

completa meio século de e- ções entre Joinville e Parati, Mar.

xistência. com a maloqrada anexação A OESTE _:_ Pelos atuais

Nem sempre ao 'longo de à Barra Velha para formar limites entre o distrito de
seus cinqüenta anos a mis- o município de Glória. HBeanntsoa. e o Município de São Turismo ferroviário
são de administrar o terri- Em outras edições deta-
,tório, por conta própria, foi Iharemos aspectos outros ART. 2.° - A séde do MiJ- • , ntusiafácil� Testemunhos rnume- do hoje cinqüentenérlo mu- nicípio de Jaraguá será a a- Ja en sma
ros dizem o quanto é difícil nicípio. tual freguezia do mesmo no- Da espetacular reqrao a- na, com saída de' Curitiba,
prover as necessidades co- Hoje .trsnscrevemos do me, que é elevada á catego- gropecuana e histórica do passando por cidades como
'munais e todos os. prefeitos Diário Oficial do Esrado de ri� de vila. : Sul do Paraná, �o 'Planalto Lapa, Rio 'NegrQ/Mafra, Rio
acrescentaram aos seus re- Santa Cafarina O Decreto n�u ART. 3.° - Fica designa-_ Norte Catarinense, passando Negrinho,.São Bento do Sul,
latórios finais, um capítulo 565, constante ria primeira do O dia 8 de abril próximo por lugares exóticos, pelos Corupá, Jaraguá do Sul,
que conta o que deixaram página da edição n." 22 - vindouro para se 'proceder : túneis e pontes da exube-: Guaramirim, Joinville, Ara.
de fazer. Nenhum deles con- ano 1, de 27 de março de Cl instalação do novo mu- rante Serra do Mar, que quari e São Francisco do
seguiu realizar integraimen- 1934:.

'.

nicipio. mesmo coberta pela forte Sul, além de Blumeneu e,'

te as suas metas.
'

O qu� é DECRETO N.- 565
ART. 4.° ..lL. Revogam�se as neblina provocou uma vi- Pomerode, estes por: via ro-

bom e salutar. O Coronel Aristiliano Ra- disposições em contrário. são onírica à maioria dos doviária.,
De modo que nenhum 60S ,mos, Interventor Federal

Palacío
:

do Govêrno em participantes, descendo de Os integrantes .da delega-
'ildministradores conseguiu no Estado de Santa Cata. Florienópolis.. 26 de março uma altitude de 800 para 40 ção que fez a viagem expe-
fazer milagres: rina, no uso de suas atri.

de 1934. metros até o verdejante e rimental foram unânimes
Mas fizeram o possível, buições, e

ARISTILIANO RAMOS próspero Vale do ltapocu, em tecer considerações po-
porque todos quiseram o CONSlpERANDO que ,os ,Placido Olimpio ·de ?liveira atingindo posteriormente Jo- sitivas sobre o roteiro, dado
befn estar do seu povo. 'distritos de Jaraguá e Han- Este é o atestado de nas- inville e a não menos histó- o ineditismo da iniciativa e

Em, alguns casos os anos sa possuem território, po- .cimento do nosso murucr- rica São Francisco do Sul, as grandes atrações ofereci-
escondem nas SUi;lS rugas as pulação e rendas suficientes pio, cujos habitantes cum- Este o retrato superficial da das, em regiões distintas e

razões dos desapontamen- para se constitulrem em primentamos efusivamente viagem experimental do tu- bem deflnldas, �pesar da
los. E temos certeza de a- "rnvnicipios; e com. esta edição, formulan- -rlsmo ferroviário, reellzade distância não ser muito ele-
firmar que quase todos 'Ie- CONSIDERANDO que a do SI todos e a cada um em terça e quarta-feira, a pr i- vada. Cada qual apresenta-
varam pare q tranquilidade sua elevação a munterpro particular, os melhores vo- meira etapa, 'cumprida dia rá relatório com pareceres
do lar, decepções que às ve-- trará benefícios incalculá- tos de felicidades, aliado ao 20, de Curitiba a Jaraguá do da viagem e remeterão, a

zes nem conseguem" disfar- veis ao seu progresso e nunca desmentido espírito Sul, de 280 Km e concluída Prefeitura Municipal de Ja-
çar. maior desenvdlvimento de de luta e de trabalho, fazen- dia 21 até São Francisco, raguá do Sul, criadora e

Cavac,os do múnus públi-, sua vida economlce, do 'jús à legenda do nosso com o cumprimento dos promotora do projeto trans-:
co. 'DECRETA: brasão: GRANDEZA PELO 349 km do trajeto. -

. porte turístico via férrea,
Só a vivência do adminis- ART. l.0 � Fica' elevado TRABALHO. Diretores da Rede Ferro- conforme informou o pre-

trador pode determinar o á, categoria de ' Municipio, Parabéns, Jaraguá do Sul, viária Federal, da Paranatur, feito Durval Vasel que, co-

maior ou menor grau do com a denominação. de JA- pela passagem de tua data! Guias de Turismo, Jornalis- mo o Secretário Balduínó
que deveria ter feito e o RAGU.�, o território 'que Eugênio Victor Schrnöckel. tas, Secretários dê Turismo Raulino e os demais está
que deixou de fazer. compreende os atuais distri- N.R.: Leia, na última pá- deslumbraram-se com o ro- entusiasmado com as pers-
Nosso semanário parfiel- tos de HANSA e JARAGUA, gina, a programação oficial teiro e apostam no sucesso pectivas amplamente fsvoré-

POll decididamente no pro- no murucrpro d� Joinville, alu�iva ao. cinquentenário do pr9jeto, ql!e será viabili-, veis de desenvolver 9 turis-
cesso que culminou na e- com os seguintes limites: �o município e 'comarca, quti zado dentro de um prazo mo através esse meio, de
n1ancipação política. . AO NORTE - Partindo será cumprida de 26 de maxlmo de cinco meses. transporte, em r�gião, onde

o:> O veterano Arnoldo Leo�' da mais alta cabeceira do lIllarço a 10 de 'maio. Será feito através litorina o potencial tui-í�tico é poa-
� � �upKial,dur��uma�m. 00 up��do.

BOM DIA,JARÂGUÁ DO.SUl!
Parabéns pela data,Magna

------------------

Vasel com Amin: Za ponte
No dia 28 de março,

quarta-feira, à tarde, o

prefeito Durval Vasel, de
Jaraguá do Sul, será rece

bido em Palácio pelo go
vernador do Estado, Espe
ridião Amin, para uma

auçliência em que trata

rá excluslvamente sobre
a construção da segunda
ponte sobre o rio Itapo
cu. Acompanhado de Se-
cretários, o Prefeito fará
explanação ampla dos pa-

'

receres e decisões das di
versas entidades envolvi
das no processo da me

lhor localização da oera,
além de pareceres técni
ocos conclusivos das três

opções discutidas e que,
ao que tudo indica, deve-

rá prevalecer a decisão
da Comissão Municipal
de Trânslto, ou seja, cons
trução da ponte paralela:
a da Rede Ferroviária Fe··
deral, <

Ainda esta semana, os

empresários reunidos ve
taram favoravelmente a-

"Iocalizeção naquele pon-,
to, a partir dos 'dados
técnicos apresentados. -A
classe empresarial, dia 2
de abril, reunir-se-á com

c Prefeito e Secretariado,
para àbordagem sobre o

Manifesto dos Empresá
rios, intitulado "Suges
tões pare. um Plano de
Governo", apresentado
em de:zembro de 1982.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



_;.,...._- :.: ..
,'.l.. ,C._ ,..-

Jaraguá do Súl .:,;;_ Semana de 24 a 30 de março de 1984
.

," i .

CINQUÉNTENÁRIO....,.... Com
culto ecumênico às 19 ho
ras, seguido de sessão sole
ne da Câmara de Vereado
res, abrem-se segunda-feira,
dia 26, no Sq_lão. Nobre do
Sesi, as comemorações dos
50 anos de Emenclpação do
Município de Jaraguá do
Sul e de Instalação da Co-,

marcá, cuja programaçãö
será' encerrada dia 010 dê

'

maio, quando será instelede
a 23a. Suuseção Regional da
Ordem dos Advogados do
Brasil. A todos que contri
buiram para o desenvolvi
mento de Jaraguá nesses 50
anos, as nossas homena

gens!
FEIRA DO LAR - Jara

guá do Sul marca presença
até o dia 25, no Terminal
Rita Maria, na Capital do
Estado, da Feira do Lar, en-

o de 48 empre.sas catarinenses
têm )'stands", dentre as

quais, também, a Jaraguá
Fabril. Na Feira encontram
se desde variedades domés
ticas até artesanato.

ROTHENBERGER - Após
cumprir dois mandatos à
tésta da diretoria do Beira,
Rio Clube de Campo; Louri
val Rothenberger deixará
proximamente o cargo e até
o momento não se cogita o

nome do seu substituto. Ain
da- na sexta-feira última,
com enorme sucesso, o bal-.
Ie e show com os· "Três do
Rio" lotou as dependências
sociais do clube. .'

CASAMENTOS - Na Ma
triz São Sebastião, contraem
núpcias neste sábado, dia
24, os casais: 17h-Mário
Franeiscco Baader jSerlí Gon
çalves e Ivo Mader/Maria
Reck; às 18h-José Eleomar
Hencke./Maria Olczyk e às
20h-Mal'eion Carlos Müller!
Marlene Wackerhagem. Às
19h, na Igreja Evangélica, o
"sim" de Tiago de Borba e

Margot püttjer.
ARTESANATO - Com mo

vimento de público fraco
no período da manhã; mas
razoável à tarde, realizou"
�e sábado último a Feira de
Arte é Artesanato, a primei
ra deste ano. 'Já se articula
a fundação da Associação
dos Artesãos de Jaraqué do
Sul e a Secretaria de Educa
ção, Cultura, Esporte e Tu
rismo estuda os estatutos,
nos moldes do de Joinville.
TANTE IRMA - Comple

tou 98 anos de idade dia 15
de março,. quinta-feira, a

Sra. Irma Nagel, que foi al
vo de homenagens por par
te do Pastor Ingo Piske, do
Coral da Oase, de amigos
e parentes, principalmente
do querido (asai Sr. Oscar
e D. Alzira Nagel e familia
res, que tão bem a acolhe
ram.

,� homem pQ.is já está com 27

'I G' , :&' I f'
.

H

I
anos. O Toco passou a in,

',' ,,'e,nte ". n ormações] fáncle, atingiu a adolescên.:
cia, tornou-se adultô, fez

�__� � � , � '�1������i�i�:
I:? Buchmann, e também já
está casado. Vejam, casado.

- Seu casamento no reliqioso
com a Srta. Márcia Toma
sellí realizou-se as 20 horas
dódla 17 pássado na'lgrejâ
Matriz S. Sebastião, bela
mente orríernenteda e a' re,
cepção aos convidados, em

número superier a ,WO, a-

-conteceu no salão de festas
do Baependi, ·'seguida de a-

c
n.rnadas .danças que entra
ram pela madrugada afora.
E, então me pergunto: Co
mo havia_ eu ele não envelhe
cer se quando conheci o "To
co" ele tinha 2 anos enquan
to eu 40, e dali para cá já
se passaram 25 anos? Pois
"é, envelheci na idade, mäs
de espírito, otimismo e saú
de contineo sendo um jo-'
vem.

'Finalizando, mais uma

vez parabenizo os recém-ca
sados, desejando-lhes todas
as felicidades e aproveito
para renovar meus cumpri
mentos às benquistas famí
lias Buchmann e Tomaselll
pelo enlace matrimonial de
seus filhos Miguel e Márcia,
(José Castilho Pinto).
FECHANDO A PÁGINA -

Os professores Balduino
Raulino e Jorge Roos, parti
ciparam dias 22 e 23 do

corrente, em Caçador, do I

Encontro de Educação Mu

ni,cipal. e 'Termina hoje, dia
'

24, em Joinville, a la. Sema
na da Engenharia Civil, da

'qual parttcipam engenheiros
jaraguaenses. e Cumprimen
tos ao Dr. Donato Seidel, de

Corupá, pelo seu níver, dia
29 próximo. e O Movimento,
de Casais Encontristas reú
ne sempre no, segundo sá

bado de cada mês, crianças ,

-de 4 e 5 anos, das 15 às 11

horas, na Matriz S. Sebas
tião, para evangelização, re

creação e eântlees. É ,aberto
a comunidade; e Bastante

prestigiada, segunda-feira, a

palestra do professor Victor
Regattieri, sobre "Desperdí-

, cio O", proferida no auditcí
r'io do Centro Empresarial.
e Prefeito Durval Vasel será
recebido nes próximos dias

pelo Governador_ Esperidião
Amin, quand.o tratará sobre
a construção da segunda
ponte sobre o Rio ltapocV.·
A Biblioteca Pública Muni·
cipal "Rui Barbosa",' d�
março a dezembro, atendera
a clientela das 8 às 19h, de

segunda à sexta e das 8 às

11 h30 aos sábados. Na dire

ção, a si'inpatia 'que é a Dir- :;
�' Tel"eiinha Nunes.

MARISOL - Em comemo- vem Iveraldo de Souza em-

ração aos seus 20 anos, a 'barcou dia 18 pára os Esta-
Iv\arisol S.A. Indústria do dos Unidos e a Srta. Kathe
Vestuário, com matriz em Goellmer _ para Frankfurt,
Jaraguá do Sul e flliais em' na Alemanha. e A Celina
Corupé, Massaranduba e 'Cabeleireiros, aumentando a

Schroeder, .vai reunir no dia sua equlpe de profissionais,
1.° de maio, no C.A. Baepen-, contratou o Luís, que certa

di, todos os seus colabora-, mente agradará a clientela.
dores, para uma confrater-' e A Sra. An!Jir Hansen Mar-
nização. Sob a dinâmica dos catto, esposa' de Paulo, 're-
srs. Pedro Donini e Werner cebeu na quarta-feira, as a-

Schuster, a empresa alcança migas do seu grupo de lan-
alto grau de desenvolvirnen- ehe, em grande estilo.
to.

'

MUSEU DO CONTESTADO
ESCOLA DOMINICAL � - Por deferência do

_

con-

,

Nos dias-24 e 25 de março, frade Nilson Thomé, recebe-
hoje e amanhã, será minis- mos convite para a abertu-
trado o primeiro módulo do ra do Museu do Contestado,
curso "Bom Professor", ob- dia 19, quando também o

jetivando a formação de pro- Nílson lançou, em segunda'
fessores para a Escola Domi. edição, seu livro "Trem de
nicaI. O referido curso aeen- Ferro � a Ferrovia do Con-
tecerá nas dependências do testado", em Caçador, com
Centro Comuni'tário da rua noite de eutóqrafos. Hoje o

Joinville. governador Amin inaugura
FESTA DA MAÇÃ - Esta- a S'ála de exposição, junto a

mos sabendo que muitos ja- Fearpe.
raguaenses, em condução DESFILE DE MODAS _ Fi-
particular ou em excursão,

cou aeertada a data de 25.
vão participar da 3a: Festa d b 'I t f' oe a ru, uma quar a- erra,Nacional da Maçã, aberta d f'l d des I e e mo as, com ee-
ontem em, São Joaquim, quetel, da coleção outono-,
com a presença do Preso Fi- inverno de várias lojas da
gueireçlo e do Gov. Esperi- cidade. O acontecimento
dião Amin. O evento termi- dar.-se-á no Baependi às 15
na no dia 1.° de abril, pró- horas e é uma promoção da
ximo domingo. -

APAE, que durante o ano
VIAGEM-TESTE - Muito realiará ainda o seu tradi-

embora o mau tempo tenha eional jantar e a feijoada. A'prejudicado um pouco, a entidade, dias atrás, recebeu
viagem.teste do Projeto Tu; -do Lions Cidade Industrial,rismo Via .Férrea, terça e Cr$ 150 mil, pelos quaisquarta-feira foi um sucesso está agradetendo.
e entusrasmeu os partici., CAMINHADA _ A cornu- ,

pantes, que encantaram-se nidade católica J,Je Jaraguâprincipalmente com a exu- do Sul marcou para o dia
berâneia da Serra do Mar e 15 de abril, Domingo de Ra-
as Iil1das paisagens existen-

mos, uma nova caminhada
,tes na região. Todos foram

a Gruta do Rio Molha, como
unânimes e,m acreditar que t dASencerramen o .oo no an-
o empreendimento causará to da Redenção, comemore-
sensação em todo o País. tivo 'aos 1950 anos de nas-

EM JARAG�Á - A comi- cimento de Jesus Cristo.
tiva que foi transportada pe- Partirá da Igreja Matriz e no

Ia Viação Canarinho, hospe- Rio Molha haverá' missas
dando-se no Itajara, na ter- às 7h30 e às 9 horas.
ça à noite ficou maravilhada, VARIADAS - A Casa da
com a acolhida no Parque Amizade do Rotary Club de
Malwee, onde no restauran- Jaraguá do Sul está prepa-
te típico foi servid� jantar, rando com carinho o Béllzar
sob os acordes da famosa da Pechincha, que acontece-
Banda Lira da Aurora. A re- rá nó mês de abril próximo;
cepção e o cardápio foram li A matéria sobre .e turis-
também muito elogiados. mo em Jaraguá do Sul deve-
DOIS TOQUES - A Srta: rá emplacar provavelmente

Marisa Hagedorn, funcioná- na prexrma sexta-feira, no

ria da Weg, tem viagem Caderno de Turismo de O
marcada para São Paulo, no Estado de S. Paulo, segundo
dia 6 de abril próximo. e O Dirceu Pio, editor da Sucur-
Clube de Bolão 2 de Junho" sal de Curitiba. E breve sai
afiliado ao C.A. Baependi, outra matéria sobre a nossa

vai recepcionar, dias 31 e 1.0 ciCiade. !i Sávio Azevedo
próximos, clube de bolão da em 4.0 na Forca Livre e João
capital paranaense. e O jo- Carlos Boàve';tura em 2.0 na

catego'ria 1.600<:c, foram os
. resultados

_
dá Equipe Kohl

bach, no Estadual de Autó�
mobilismo, em S. Bento do
Sul. !i O Dr. Romildo Koe

nig, da Secretaria da Fazen.
da, esteve terça-feira em Ja

raguá do Sul, mantendo con

tactos com prefeitos e tée-
nicos ,das p�efeituras da ml

crorregião. '

CASA DA AMIZADE - As
esposas dos rotarianos, inte
grantes da Casa da Amizade,
reuniram-se pela vez primei
ra, este ano, na residência
da nossa colega de traba
lho Yvonne Alice Schmöckel
Gonçalves, terça à noite.
Sob a presidência de D. 'Ka
rin Hufenuessler, o encon
tro foi muito positivo, quan
do ficou definida a partici
pação de uma' delegação de
Jaraguá do Sul no X Encon
tro da Amizade, de 28 a 31
de março, em Blumenau.

DE IDADE NOVA - Em
nossa agenda, o aniversário,
dia 20, da Sra. Marlene
Panstein, que f�i homenagea
da pelas 'suas companheiras
de Rotary. Hoje, dia 24, ani
versaria e recebe suas ami

guinhas para um almoço, a,

Dulcelena, filha do Dr. Her.
berto (Cleusa) Me'dau, qUE!
completou 7 anos. Amanhã,
dia 25, troca idadl! a Srta.
Maria Salete Espezim, dir&!
tora da EB Roland Dorn·

, busch e, também, a garoti�
nha Caroline, filha de Rei·
naldo (Anegrete) Ristow;
que festeja o quarto aniver
sário na AABB. E no dia 30,

,

o Daniel Victor, receberá
'felicitações na residência
dos pai� Victor (Maria Jú
lia) Emmendoerfer, pela
passagem do seu segundo a·

ninho. A todos, os nossos

parabéns.
NA PAULICa;IA - Quem

está viaJando á São Paulo,
ria busca de novidades .para
as suas lojas, é a Sra. Maria
Piccinini Schmitz, da Con

fecções Sueli, que promete,
trazer novidades à clientela.
MURILO SCHONKE - Dia

31 próximo, em comemora

ção a seu primeiro aniversá
rio, receberá cumprimentos
na residência dos pais Már
cio ( Mônica) Menegotti
Schünke, o garotão Murilo,
a quem cumprimentamos.
O CASAMENTO DO "TOCO"
- Quem diria!... O "To
co" (para os íntimos), a·

quele menino �ue conheci
com 2 anos de idade quan
do residia na rua Reincido
Rau, foi 'cre,scendo e ficou

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-Casaís encontristas
farão retiro espiritual

No período de 30 de março a 1.° de abri I - de sexta

a domingo próximos -vai ser realizado mais um-retiro es

piritual para casais encontristas, na Casa Padre Dehon, em
em Brusque. Segundo Milton Stange, Coordenador do Mo

vimento de Casais ,Encontristas de Jaraguá do Si.!I, a fina

lidade deste retiro é de tornar cada vez mais realidade o

que' fo�a discut-ido em Puebla, no México, onde se obser
va no texto de que "há famílias que são verdadeiras igre
jas domésticas, em, cujo seio se vive a fé, e na fé se edu
cam os filhos, e em que se dá o bom .exemple de amor,

do entendimento, da irradiação de amor ao próximo",
O pregador do retiro .seré o Padre Adílson Colombi

e O mesmo destina-se a casais que façam ou não parte de

algum, movimento. De Jaragúá do Sul vários casais se fa-
rão' présentes ao retiro espiritual. _

'

Alunos carentes recebem
material escolar

Através da 19a. Unidade de Coordenação' Regional, a

Secretaria da Educação está distribuindo às escolas da re-

y de estadual de ensino da microrregião 10.6 í 8 cadernos
escolares, 3.139 lápis preto nlO 2, 523 caixas de lápis de

COf, 2.199 borrachas e 2.199 canetas esferográficãs. Ésse
material escolar bäslco é destinado aos alunos carentes

que frequentam as escola-s de la. a 8a. séries do ensino
de 1.0 grau. ,

A entrega oficial às escolas aconteceu na tarde de 5a.

f�ira na sede da UCRE, com a presença da diretora Iris

B,äfg "Plazere, Chefes de Divisão, Supervisores Locais de

Educação e Diretores de Unidades Escolares. Compete as

APPs de cada escola a distrlbulção do material a· forma a

atender todo aluno carente.
.

Entrega do IR até 2 de abril
Os ccntribuintes do Imposto de Renda que ainda não

terminaram as suas declarações de renda, podem agora
fazê-I'a com mais calma. A Receita Federal .prorroqou por
dez dias o prazo pare a entrega da declareção de rendi
mentos das pessoas físicas com, imposto a pagar ou com

direito a restituição. A nova data é 2 de abril (segunda
feIra). O prazo anterior terminou ontem, 23 de março. No
-entanto, para os contribuintes com imposto a pagar e que
querem fazê-lo de uma vez, sem correção, o prazo para
o pagamento continua o mesmo, 'ou seja, 30 de março:

,

O prazo pára isentos e pare declarantes no exterior
- 27 de abril - fica mantido:'

DEPUTADO PEDE ASFALTAMENTO
O deputado Roland Dornbusch, de Jaraguá do Sul,

solicitou ao Governo do Estado o asfaltamento do trecho
"da rodovia BR-280, qU€ liga Corupá a São Bento do Sul.
CI parlain�ntar lembrou que há exatamente nove anos a

trás fez a mesma reivindicação, e que a população que
transita e reside na região "já esgotou a sua peclência,
,pois não dá meis para suportar o pouco caso -do Gover

I!O". Esclareceu que. já em 1975 o então secretário dos
1 ransportes, Nicolau Malburg, informava que o Governo
da Estado não tomava a providência, porque aguardava a

decisão do DNER em incluir esse trecho no trajeto da
BR-280, que faz a ligação do litoral com o Planalto Nor
te. Mas cama isso não ocorreu, o Governo do Estado aca
bou assumindo a responsabilidade da rodovia. Agora, dis
se o parlernentar, "esperamos que o Governo do Estado
asfalte esse trecho da rodovia" e nesse sentido submeteu à
deliheração, do plenário um requerimento com mensagem
dirigida ao governador Esperidião Amin.

ALUGA.SE

Aluga-se apartamento térreo, para dentista, mas
sagista, cabeleireira, tendo: gabinete, saleta, cozinha,
quarto, sanitário c/chuvelro, piso S. Caetano e azule
jos brancos. Preço Cr$ 68 mil. Tratar com Alfonso,

,

.: r:ra rua Preso Ep, Pessoa, 71, nesta cidade. c-

Educaçãodá p'ênsã9 aos
- '-..

. .

excepcionais
,

A Secretaria da Educação
j á deferi u 1.698 'processos
de solicitação de

-

'pensões
mensais a excepclonäls : in

capazes deftnltivamente pa
ra o trabalho, desde à cria

ção do benefício. ' A infor
mação foi prestada pelo se

cretário da Educação; Moa_
cir Thomazzi,_ ao afirmar
que o programa continua
em franco desenvolvimento.

O Programa Pensão pera
Excepcionais cumpre um
dos compromissos assumi
dos pelo Governador tspe
ridião Amin na Carta dos
Catarlnenses, no tocante à

Educação Especial, que é
"intensificar os mecanismos
de colaboração. entre, 9, Go-,
verno e as iniéia,tIv�� éqh1l1-

'nitárias pera atendimento
ao menor excepclonal", '

Em meadós de março de
1983, a Secretaria da Edu
cação deu início a execução

\

do Programa, autuando, no

decorrer desse exerCICIO,

,

1.827 processos, provenien
! tes das ] 9 Unidades de 'Ca
i ordenação Regional de Edu
cação, UCRE;s. Foram con

, cedidas, 1.698 pensões a ex-

1 cepcionais no valor de Cr$
28.560,00 cada uma, tendo
sido extintas oito dessas
pensões.

Na área da 19a. UCRE
(Jaraguá do Sul), sãó'42 os

, excepcionais beneficiados
: pela pensão mensal de meio
\ salário mínimo regional. '

FAMíLIAS RURAIS EXPÖEM EM liMBO,

,

'A região da Aéaresc de
Jan:iguá do Sul, com apoio
do Governo do Estado, Fu
cat, Citur e Secretaria da
Agricultura, est� participan
do da 1 a. Feira de .Artesav
nato Regionàl e lndustriel
de Timbó - FEARTI, inicia
da, dia 17 de março - e ten-

_

do seu término dia 2!>, do
mingo. A Feira iqtegra o e

lenco de comemorações do
cinquentenário de emanci

,pação política daquela cida-
de. Vários produtos 'e�tão
sendo expostos, tais como

geléias de, frutas, rY)ussi,'
compotas, docinhos 'casei.
ros, licores, rapaduras, a

mendoim, vinho, mel de a

belha, passa d: banana e

queijo caseiro, todos de óti
,

ma qualidade e valer pro
'têico, oferecendo assim aos

visitantes alimentos produ-
'zidos e preparados pelas fa
mílias rurais de Ascurra,
Benedito Novo, Corupá, Gua
ramirim, Indaial, Jaraguá do
'Sul, Massaranduba, Rodete
e Timbó.
Mostrar os produtos pro

duzidos ria região, propor-
: danar uma renda extra às
famílias rurais" com a ven

da dos produtos caseiros e

incentivar a pequena indús
tria caseira é o objetivo fi
nal da la. FEARTI, .segundo
a Extensionista Social da
'ACARESC de Jaraguá do Sul,
Arlene Teresinhe Boos.

Fazenda recadastra
"

contribuintes
Já está em vigor o decre

to, estadual que trata sobre
o recadastramento de todos
os contribuintes do Impas
to sobre 'Operações Releti-:
vas à Circulação de Merca
dorias, que deverá ser for"
malizado pelo contribuinte
ou seu .represéntante legal
perante a Exatoria Estadual
do seu domicílio fiscal. Na
Exatoria de Jaraguá do Sul,

, os que tiverem o final da
inscrição éstadual "O" e

"1 ", tiveram prazo até 21
de março para retirada dos

formulários e apresentação
dos dados cadastrais atuali
zados e os documentos que
deverão ser apresentados:

Os finais 2 e 3, de 22 a

30 de março; 4 e 5, de 2 a

10 de abril; 6 e 7;-de 11 a'
19 de abril e, finais 8 e 9;
de 23 a 27 de abril. O não
comparecimento do contri

buinte no prazo fixado, im.

plicará à 'suspensão de sua

inscrição cadastral, sujeitan
do-o, ainda, à multa legal
prevista.

VENDE-SE CHACARA

Com 7:500m2, na Ilha da Figueira, divisa Jara

guá do' Sul/Guaramirlm. Preço de Cr$ 300,00 o m2.
Tratar com Gílio tenzi, em Ribeirão Grande do Nor
te/Nereu Ramos.

ENCONTRO DE
SUBCONTRATAÇAO

�M JA,RAGUA
DIA 30

- Com a participação de
cerca de uma centena de
empresas dos setores meta-

'Iúrgicos, mecânico, material
elétrico, material eletrônico,
material de transporte, plás
tico, borracha, cerarmca,

:

química e fibra, será- reali-
zado em Jaraguá do Sul" no

.

próximo dia 30, o." III En
centro de Subcóntrataçêo In
dustrial". A promoção é da

i Bolsa de Negócios de Santa
Catarina - BN/SC e do
Centro de Apoio à Pequena
'e Média Empresa de Santa -

Catarina - Ceag/SC, com ,a

finalidade de incrementar
.

negócios de compra e ven-

, .da de produtos e serviços
"industriais entre as empre
,

sas.

A diretoria da Bolsa de
Negócios de Santa Catarina
informou que o encontro a

ser realizado .dia 30, das 13-
-às 19h30m, no Clube Atléti
co-Baependi, será na verda
de uma exposição de oferta
e procura de produtos, ser

viços, usados" 'sucatas e resí
duos industriais, possíveis
de serem comercializados
entre as empresas partici-,
pantes e Com as visitantes.

Segundo o Cea�/SC e a BN/
SC ê grande o número de

empresas que compram, des
necessértamente, serviços e .

produtos fera de Santa Ca
tarina, por desconhecer, a

capacidade existente .em
muitas micros, pequenas e

médias empresas catarinen ..

ses, atê mesmo da própria
cidade, com plenas condl-.

ções de produzir ou de exe

cutar em regime de subcon
tração, öu seja, mediante
especificação, desenho ou

mostra fornecida pelo clien-

o III lncontro de Sub
contretação Industrial em'

Jaraguá do Sul, dará ênfase
à substituição de importa
ções mediante a nacionall
zação cl� peças. partesçcorn
ponentes, etc. Como ocor

reu em outras oportúnide
des, a promoção da SN/SC
e do Ceag/SC poderá contar

com a participação de gran
des empresas, inclusive es

tatais, que poderão expor
itens importados para serem

, nacionalizados. As empresas
interessadas em participar
devem .entrar em contato'
com é;I Bolsa de Negócios ou

com o Ceag em Joinville
(telex 0474-323, Telefone:
22-4694), ou em Florianó
polis, pelo telex (04S2)
] 17, ou pelo fone 22-9022.

te.,
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ANIVERSARIANTES.

Aniversariam hoje: 24
Sr. Alfredo D. Janssen
Franklin Fischer
Sr. Rigoberto Behling
Sra. Lisete Veloso Rosa
Leonida K. Sasse
Maria Lúcia Hörner
Osnildo José Neitzel
Sr. Moacyr Silva (Cila)

Aniversariam domingo
Sr. João Cláudio Braga
Sr. Ireneu Bornhausen
Sra. Norma Müller da Silva

. Sr. Valéria Kazmierski
Sr. José Miguel Campestrini
Rosane Sasse
Adriana Cláudia dos Santos
Sra. Maria Pereira Nunes

Dia 26 de março
Sra. Paula Mey de Souza, no
Rio de Janeiro
Sra. Eliane Teresinha Rape
latto Dal-Ri
Sr. Sebastião Silva
Sra. Anita Mueller
Sr. Luís da Silva

Dia 27 de- março
Sr. José Antônio Brunner
Sr:a. Irene Janboski
Elisângela Fad i
Sra. Cecília S. Lunelli
Sra. Adelaide Kunfehrn
Sr. Enio Küster

I

Dia 28 de março
Sr. 'José Finta, no Garibaldi
Sr. Ralf Porath
Sr. Liberto Pommerening
Sr. Reinaldo Bago
Sr. Gilmar Zonta
Erna Kanzler
Maria Eiisabete Pedrotti
Cíntia, filha de Célio e In

grid Rengel
Dia 29 de março
Dr. Donato Seidel, em Coru
pá

'

Florival Fischer
Sr. Evaldo Meyer
Sra. Maria Salete D. Zanghe-',
lini
Sra. Elisabeth Horst Benetta

Dia 30 de março
Sra. Cedlia Rowe Lippinski
Sr. Marcos Junkes
Sr. César Dias
Sr. Júlio Gadotti
Sr. Ademir Fodi

FALECIMENTOS
Dia 13.03.84
Domiranda Voltolini,
63 anos

Dia 15.03.84
Clara Menel Pias,
73 anos.

Satoru Kiyama,
72 anos.

Oswaldo Leitholdt,
52 anos.

Dia 18.03.84
Juvenal Soares,
69 anos.

José

Proclamas da Casamentos
Edital ,13.621 de 14.03.1984
Cópia recebida do Cartório
de Schroeder, neste Estado.
DOUGLAS SCHOTZE e ROSA.
NI SANDRA FISCHER. Ele,
brasileiro, solteiro, auxiliar

· de escritório, nascido em Ja
raguá do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente à Es
trada Itapocuzinho, Santa
Luzia, neste distrito, filho
de Roland Schütze e de Mil
da Fiedler Schütze. Ela, bra
.sileire, 'solteira, do. lar, nas

cida em Schroeder, neste Es
tado, dornteil iada e residen
te à RIJa Marechal Castelo
Branco, n.O 4488, nesta ci
dade, em Schroeder, neste

Estado, filha de Heins Ger
mano Fischer e de Eloni
Erna Bauer Fischer.
Edital 13.6-22 de 14.03.1984
CLAUS MElCHER e VALMI
RIA WITTHEFT. Ele, brasi
leiro, solteiro, comerciante,
nascido em Rio do Sul, nes

te Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Jolnvllle, n/
cidade, filho de Hilberto
Melcher e de Isolde Melcher.
Ela, brasileira, solteira, in
dustriária, nascida em Jara
guá do Sul; domiciliada e

residente na Rua Fritz Bar
tel, n.O 945, nesta cidade, fi-

, lha de Waldemiro Wittheft
e de Margarida Moeller Wit
theft.

Edital 13.623 de 15.03.1984
VALDEMIRO LANA e ARME
LINDA MARTINS. Ele, .brasi
leiro, divorci.ado, pintor,
nascido em Rio do Sul, nes

te Estado, domiciliado e re

sidente na Rua. João Klein,
nesta Cidade, filho de Ga
briel Lana e de Helena Lana.
Ele, brasileira, solteira, ope
rária, nascida em Vargem
do Cedro, São Martinho, n/
Estedo, domiciliada e resi
dente na Rua João Klein,
nesta cidade, filha de João
:FranCisco Martins e de Ro
sa Verônica SteHen.

Edital 13.624 de 15.03.1984
BRUNO FLOR DA SILVA e

,'EREZINHA LOPES DINIZ.

Ele, brasileiro, solteiro, 0-
· perário, nascido em Jara

guá do Sul, domiciliado e re

sidente em Barra do Rio
Cerro, neste distrito, filho
de Alvlno Flor da Silva e de
Avelina Alves da Silva. Ela,
brasileira, solteira, do lar,'
nascida em Quatá, São Pau
lo, domiciliada e residente
em Barra do Rio Cerro,

, , neste distrito, filha de Cice-
·

ro Lopes Diniz e de Luzia
Maria da Conceição.
Edital 13.625 de �5.03.1984.
ALCINO BOEDER e LEONIR
LUX. Ele, brasileiro, soltei
ro, lndustriário, nascido em

Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua Pastor

Alberto Schneider, n.O 1325,
nesta cidade, filho de Alex

·
Boeder e de Lieschen Boe-

·
der. Ela, brasileira, solteira

, balconista, nascida em Jara-
guá do

.

Sul, domiciliada e

residente na Rua Padre Ho

réclo, n.O 274, nesta cidade,
filha de José Lux � de Herta

·

Maier Lux.

Edital 13.626 de 16.03.1984
GERALDO DE SOUZA e MA
RIA MADER. Ele, brasileiro,
solteiro, garção, nascido em

Massaranduba, neste Estado,
domiciliado e residente na

Rua Felipe Schmitz, nesta

cidade, filho de Paulo Leo

poldino de Souza e de Cle
mentina Zen de Souza. Ela,
brasileira, solteira, operärie,
nascida em Guaramirim, nl
Estado, domiciliada' e resj
dente na Rua Joinvi lIe, nes

te cidade, filha de Francis
co Mader e de Maria Gesser.

Edital 13.6:30 de 19.03.1984
FRANCISCO RICARDO TA,
RANTO e KÁTIA PIA�ER�.'
Ele, brasileiro, solteiro, co

merciário, nascido em Jara
guá do Sul, domiciliado e re

sidente na Rua Procópio Ga
rnes, 410, nesta cidade, fi
lho -de Alberto Taranto e de
Ivone Grimm Taranto. Ela,
brasileira, solteira, estudem
te, nascida em Jàr'aguá do
Sul, domiciliada e residente
na Rua Felipe Frenzel, 42,
nesta cidade, filha' de Nor
berto Piazera e' de Iris Barg
Piazera.

Edital 13.631 de 20.03,.1984
,. REINALDO FRIESE � ELMI
R� BRIESE. Ele, brasileiro,
solteiro, servente,

.

nascido
em Jaraguá do Sul, domici
Hado e residente em Estra
da Garibaldi, neste distrito,
filho de Max Friese e de EI
fi Lenz Friese. Ela, brasllei-

.

ra, solteira, do lar, nascida
.em Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em Rio da
Luz III, néste distrito, filha
de Max Briese e de Wanda
Roweder.

NASCIMENTOS

Dia 01 de março
.

Cello Roberto, filho de AI- .

cides (Sandra) Nascimento

Dia 05 de março
Marcelo, filho de José (Ma
rilze ), Santos
Rafae'l Diogo, filho de Afon
so (Teresia) Mendonça
Dia 09 de março
Tatiana Patricia, filha de Na
talino (Adelina) Souza

Dia lOde março
Alessandra, filha de
(Iraní) Paladino

Dia 12 de março
Fernando Adriano, filho de
Nilto (Wilma) Silva
Edina, filha de Orlando (01-
ga) Lopes
Daniele Cristina, filha de
Francisco (Carmem) Silva

Dia 13 de março
Luciana, filha de Abélio (Te
rezlnha ) Silva
Aparecida Cláudia, filha- de
Henrique (Isolete) Woelk

Dia 14 de março
Chirlei, filha de Sebastião
( I raci) Góes
Hélio"Junior, filho de Hélio
(Clara) Zonta
Eduardo Luís, filho de Vil
mar (Zilda) Macad

Dia 16 de março
Gilmar Carlos, filho de Va
lentim (I racema) Kern

Luciane, filha de Luiz (Vil
ma) CUstódio
João Guilherme, filho de A
demir (Neuza) Oliveira
Tatiana, filha de Jonas (Ja
nice) Pniwurzke
Luís Ricardo, filho de Rena
to (Armi) Weiler

Dia 17' de março
Andreia, filha de Nilton (La
urdes) Perei ra

Edital 13.627 de 16.03.1984
JOSÉ JOAO DA SILVEIRA e

MARLí MADALENA GIOVA
NELLA. Ele, brasileiro, sol
teiro, eletrotécnico, nascido
em Antonio Carlos, neste

Estado, domidliado e resi
dente na Rua João, Leopoldo
Grubba, -n.O 97, nesta clda
ele, filho de João Mal)oel da
Silveira ,.e de Maria Ana Vi
eira da Silveira. Ela brasilei
ra, solteira, desenhista, na

tural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente em

Nereu Ramos, neste distri
to, filha de Teodoro Giova
nella e de Olívia Giovanella.

Edital 13.628 de 19.03.1984
ARLINDO GREUEL e IVETE
APARECIDA FREIBERGER.

·

Ele, brasllelro, solteiro, de
tetive, nascidp em Maripá
Palatina-Paraná, domicilia
do e residente em Barra do

.

Rio Cerro, neste distrito, fi
lho de Arno Greuel e de Li
na Steinert Greuel. Ela, bra
sileira, solteira, do lar, nas

cida em Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente. em B.
dc Rio Cerro, neste distrito,
filha de Quiliano Freiberger
e de Santina Chiodini Frei

berger.
Edita"13.629 de 19.03.1984
RUDOLFO ERDMANN e MAR
TA KNIESS. Ele, brasileiro,
solteiro, lavrador, nascido
em Jaraguá do Sul, domici
liado e residente' em Jara

guá-84, neste distrito, filho
de Hugo Erdmann e de Adé
Ia Dumke Erdmann. Ela,
brasileira, solteira, do lar,
nascida em Rio do Sul, nes

te Estado, domiciliada e re

sidente em Três Rios do
do Sul, neste distrito, filha
de Vendolino Kniess e de
Ana Kniess.

Edital 13.632 de 20.03.1984
JEFFEI"bON SILVEIRA e RO·
SILDA ANTUNES SOUZA

Ele; brasileiro, solteiro, ban
cário, nascido em Blumenau
neste Estado, domiciliado e

residente na Rua 25. de julho
n,? 575, nesta cidade, filho
de Idemicio Silveira e de
Maria Silveira. Ela, brasilei
ra, solteira, do lar, nascida
em Pedras Grandes, neste

. Estado, domiciliada e resi
dente na Rua- 25 de julho,
575, nesta cidade, filha de

Leony Motta Souza e de Ge

,racy de Souza Motta.

Edital 13.633 de 20.03.19'84
EVANIL APARECIDO DE BRI
TO e MARLI FEDER. Ele, bra
sileiro, solteiro, industriário
nascido em Araruva, Para
ná, domiciliado e residente
na Rua Luís Bortolini, nesta

cidade, filho de Jobes de
Brito e de Antonia Bertanha
de Brito. Ela, brasileira, sol
teira, operária, nascida em

Garuva, neste Estado, domi
ciliada e residente -

,na Rua
Eleodoro Borges, nesta ci

dade, fllha de Miranc:la Fe-
der e de Anibal Feder.

Oração ao Espírito San
to - Espírito Santo, vós
que me esclareceis tu
'do, que iluminais todos
os caminhos, para que
cu atlnia a felicidade.
Vós que me dás o dom
divino de perdoar e es

auecer o mal que me

fazem, quero neste cur
to diálooo eqradecer-vos
por tudo e confirmar
mais uma vez que ia
mais quero separar-me
de vós por maiores que
selem as atenções jnate
riais. Pelo contrário
auero tudo fazer em

prol da humanidade pe
ra aue possa merecer a

qlória peroétua na vos
sa comoanhia e na com
oanhia de meus irmãos.
A pessoa deverá fazer
esta oração 3 dias sequi
dos., sem dizer o pedido,
dentro de 3 dias será al
cançada a qraça, por
mais difícil que seja,
Publicar assim que re
ceber a qraça. Por gra
ças alcançadas. R.G.P.

Edital 13.634 de 21.03.1984
EGON DRÁEGER e NAIR
I(LUGE. Eie, brasi leiro, sol
teiro, motorista, nascido
em Jaraguá do Sul, domicl
llado e residente em Estrada
Garibaldi, neste distrito, fi
lho de Erwin Draeger e de
Lucia Draeger. Ela, brasilei
ra, solteira, operária, nas

cida em Jaraguá do Sul, do-.
miciliada e residente em Es
trada Garibaldi, neste dis-'
trito, filha de Albino Kluge
e de Olivia Harrsen Kluge.
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Politica, Políticos, Folclore & Cía,
Em 3 de outubro de 1958

compareciam 51. candidatos,
para disputar 11 cadeiras
no legislativo jaraguaense,
diplomados pela Justiça E-,
leitoral no dia 5. 11 .58, pe
ra um período que ia de
01.02.59 a 31,01.63. Qua
tro partidos disputavam a

preferência e os 6.386 elei
tores votavam: PSD com

2.689 votos, UDN com .. ;

2.578, PRP com 573 e o

PSP com 326. 18] votos em

branco e apenas 39 anula ..

dos. Pelo quociente partidá
rio o PSD fazia 4 vereadores
e a UDN 4 e pelo qucciente
eleitoral cabia ao PSD mais
2 lugares pela diferença de
1 n votos a mais em rela
ção à' UDN, 'ao qual .cabia
mais um lugar. O PRP e o

PSP não conseguiam Oe nú
mero de . votos pera fazer·
um vereador, apesar "dos
899 votos alcançados em

conjunto. .

O PSD enfrentava as elei
ções com Erich . Baptlsta,
Henrique Boeder, João Ma
thias Verbinnen, Raimundo
A. Emmendoerfer, Vltório
Lazzaris e João Hermílio
Cardoso (eleitos) e Domin
gos Chiodini, Júlio Zacharias
Ramos, Leônidas Cabral
Herbster, Hilário Alido
SchiOçhet, Hilário Moretti,
João Batista Rudolf, Oscar
Baggenstoss e Alfredo

\ Cer-
los Hanemann.

.

A UDN -marchava Com V.
Bauer, Albrecht Gumz, Fran
cisco Pavanello, Valeriano
Zanghetíni e Murillo Bàrre
to de Azevedo (eleitos) e,
Eugênio Victor Schmöckel,
imitando o falecido Nereu
'Rámos concorria 'à veree
dor e à deputado' estadual;
classificando-se em 16.0 lu
gar no meio de meia cente
.na de candidatos udenistas
à Assembléia Legislativa,

-

.

maís Alvaro Severino Piaze
ra, Mário Nicolini, Alexan
dre Haake, Erico Boreharde.
José Narloch, Harold lsber
ner, Albano Kanzler e' Au
gusto Sylvio Prodoehl.

.

Outros 23 candidatos cor

riam pelas legendas do PRP,
do antigo partido integralis
ta, muito forte antes da na

cio[lalização e o PSP,: parti
do do dr. Adhemar de Bar

r?s, COm nomes dignos de
figurar em qualquer Cârna-
ra de Vereadores.

.

Era a época em que re

presentar o eleitorado e o
povo de um modo em geral
era considerado relevante
serviço ao Município, pagando os eleitos e os s�pléntes
chamados a ocupar Uma ca-

�eira' no legislativo, de seu
bölso, o custeio devido ao

_"e,!�rcício do múnus público .

.

).
�

.. ... .

Procedia-se uma significa
tiva renovação de valores,
com a substituição de no

l1\les .
tradicionalmente' liga

dos à pol ítica local cfe am-:

'bos os partidos, tanto que
es eleitos e suplentes fóra
dos políticos tradicionais,
nàs decisões bem sucedidas,

':considevaram-na saída da
área dos "bagrtnhos", numa

'. demcnstreção .nltlda de que
tinham assumido as rédeas
antes nas mãos dos chefões .

e habituados a ditar as or

dens, tujo comando cöstu

mavarn ..deixar somentecom
a. morte. Estava ameeçado .

seriamente o coremelismo'
com' poderes absolutos e so

beranos na maioria das co

munidades brasileiras.
Uma renovação de parti

dos e homens, como a que
aconteceu no dla 15 de no

vembro de 1982, onde o e

xecutivo foi renovado -em
100% e os homens do leqls
letivo em 2/3.
. Com a instalação da le
gislatura' de 1959, coube a

.presldência da Câmara Mu·

nicipal ao
I vereador Vitório

Lazzerls e os demais cargos
da Mesa do mesmo partido,
com maioria nas diversas
Comissões.
A acornodaçâo dos verea

dores no plenário e no tra

balho das Comissões, sÓ não
teve maiores conseqüências;
porque a presidência não
era totalmente submissa ao

Chefe do Poder Executivo e

ao Dlretório Político e, como
homem de diálogo condu
zia os assuntos à contento

para a oposição.
Fez-sé, por' isso confiável

na oposição e suspeito no

partido da situação.
.

Eis que, aproximava-se
novamente CI eleição da nó-·
va Mesa. O grupo mais ra

dicai do PSD não engulia a

"independência" do corre

legionário e s� inclinava por
Raimundo Emmendoerfer ou
Erich Baptista, com visível
preferência por este último.

Mas Vitório era entrave,
pois, com seu voto, seria
reconduzido.
Arquitetaram, então, um

plano. Um dia o Fiscal da
-Fazende, suplente de verea
dor da situação vai à Rio

.: da Luz, para amolecer AI-

brecht Gumz, próspero co

merciante e vereador da ude
nilda. Este, trêmulo e apa
vorado pelas ameaças rece

bidas, desce à Jaraguá para
avisar que não podia com,

parecer à sessão, mas assina
.

uma licença pare convocar o

suplente. Mas' já não havia
mais tempo para isso. O

que fazer?

Perto da meia noite a o

posição procura Vitórlo pa-.
ra comunicar o ocorrido.
Sonolento - intelra-se da si

tuação, dá, um soco na es
crivaninha e depois de pro
ferir urna porção de impro
périos, arma um esquema vi
sando impedir a ·eleição.
Aberta a sessão; -manda

ler a ata anterior e, em se

guida diz que vai proceder
a eleição da nova Mesa. A·
bre ·a gaveta e com ar de

espanto informa que esque
ceu de imprimir as cédulas
e decide que mandaria con

feccioná-Ias, convocando no

va reunião pera a semana

seguinte.
O povaréu que se .coricen

trera no plenário e na pra
ça defronte à Prefeitura fi
ca sem saber 9 que âconte
ce, Da Gruta do Leão ho-

.

mens já tinham saído com

ordens de soltar os foguetes
pela vitoria certa e líquida.

Rapidamente os vereado
res da oposição e o presl
dente deixavam o plenário e.

os demais estavam atônltos.
Haviam esquecido alguma
coisa?

Quando já começavam a

. descer .0 segundo lance da
escada, o hoje falecido dr.

Arquimedes, ex-vereador per
.

gunta ao suplente de verea

dor e ex-prefeito Leôqidas C.

Herbster, também já Faleci
do: - ô Leónidas, creio

que caimos no conto do Vl
tório. éédula de votação
não precisa ser

poderia ser feita
na .. ,

�

impressa,
à máqui-

- I

Foi aí-qee cairam em sí.

Tempos depois o dr. Ay
res e o dr. Macedo comenta

vam o episódio, confessan
do que era a primeira' vez
'que viram esse verdadeiro

"golpe da cédula":;.
Evi Sinsval • Março/84

Relógios, cristais. violões e artigos finos paru
presentes, em todas as

ocasiões e com o

LANZNASTER
O SEU RELOJOEIRO

que tudo lhe faz para servir bem.
Fici1 na Marechal Deod.oro, 364

COLUNA ROTARIA

CAMPANHA -DE SEGURANÇA À COMUNIDADE: Pre

zado Jaraguaense! - A escalada do crime -e a violência
.

urbana estão tomando proporções alarmantes, causan
do insegurança, medo e até pavor nas pessoas. Diaria
mente, constatamos pela imprensa que a vítima de hoje
está ídentificada - estampada nas manchetes de jor
nais, revistas, emissoras de rádio e televisão -, mas a

vítima de amanhã está em abstrato, rondando a cidade,
os campos, as fábricas,' os lares, buscando outras pes-

'

soas, outros conhecidos, outros vizinhos, outros paren
tes ... ou nós mesmos! Essa triste realidade nos move a

chamar atenção p/o perigo que correm nossas instituições
e, embora isso esteja acontecendo com maior freqüência
nas grandes cidades, não podemos deixar de admitir
que também nOSSa cidade é alvo- em potencial desse
irumiqo. As- ocorrências multiplicam-se geometrica-meb
te e, de outro lado, centre essa situação, a reação é in

significante, por falta de instrumentalização e estrutura

aos órgãos de sequrança e, principalmente, por nossa

{alta de conscientização: não' queremos ver e muito
menos crer no perigo pelo qual, dia a die, estamos

sendo envolvidos, pois a nossa índole de pessoas or

deiras e trabalhedelras ofusca nossa visão e nos torna

descrentes do mal, nos fazendo, por isso, presas fáceis
e despreparadas dos agentes de toda espécie de violên
cia. É necessário que acordemos de nosso devaneio e

nos conscientizemos de que os tempos estão mudando,
também para nós em nossa bela e pacata cidade. " I�
mentavelmente!

o ROTARY CLUB DI: JARAGUA DO SUL, sem pre
tender incutir em nosso meio a quase-neurose da inse

gurança .que é comum nas grandes cidades, sente-se no

dever de alertá-lo diante do perigo que se avizinha,
mas que podemos evitar ou, quando menos, diminuir
suas conseqüências, com nossa constante atenção e com

colaboração de todas as autoridades constituídas espe
cialmente as das áreas da educação e segurança públi
ca, fi, sobretudo, com a colaboração de todos os jara- .

guae·nses. Sim, prezado jaraguaense, pela certeza que te

mos de sua ,preocupação com a ordem, a segurança, o
progresso e, acimà de tudo, o bem estar de sua famí

lia: e de toda a comunidade, nos dirigimos a VOC�, pa
ra dizer-lhe que sua cooperação nessa campanha é Im
prescindível, conforme ficará evidenciado através os bo
letins que seguirão este primeiro, pois, o inimigo po
derá estar em qualquer parte e VOC� DEVERÁ DESCO
BRI-LO. Nesse contexto, uma atenção especial será dada
à nossa juventude - alvo preferido de �agentes interes
sados em proliferar o uso de tóxicos e em promover
a desvalorização do Ser humano - e, aqui, .apelamos
aos jovens .para que participem dessa campanha, a

qual certamente, virá somar aos seus ideais a busca
de um futuro de realizações. e felicidades.

Estimado jaraguaense, está lançada a nossa campa
nha: A CAMPANHA DE UMA COMUNIDADE PELA SUA

SEGURANÇA, PÉLA SUA TRANQUILIDADE E PELA PAZ
E BEM ESTAR DE TODOS OS SEUS MEMBROS.

.._

AS MELHORES SUGESTÕES PARA l'PRESENTES ESTAO AQUI!
.

Na Joalheria A Pérola, você encontra artigos pa
ra presentes e decoração, peças de joalheria, relojoa
ria, objetos em pratá, cristal e porcelana que real
çam o seu requinte e börn gosto. Em .anexo, a Ótica
Moderna, com os últimos lançamentos em óculos na-

cionais e importados. Visite�nos'

Joalheria A Pérola
lfI'"

Otica Moderna
Rua Rélnoldo Rau, 289 - Fone 7j-fa23

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CAlHAI; DO CJNE�A "'.

....

A program'açãô não foi fornecida pelo
sessões 'da sernêna.:

Cine, Jaraguá, para as

-,

'CORREIO DO
.

POVO
, ...
.. Jaraguá do Sul - Semana de 24 a 30 de março de 1984

Instaladora Elétrica
.c ON T I Ltda.
RUI Guilherme lecue, m - flOe: 12-101

VIAÇAO CANARINHO

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

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

Programe bem! Programe Canarinho,
o transporte carinhoso.

CORREIO Dó POVO

Cargos de Se�e:rios
são 'ilegais, diz 1(litzke

o suplente de vereador Gustavo Mathedi,
'assumiu por 120 dias a vereança, em subs-

. tituição a Alvaro Rasá, que solicitou afasta
mento para tratar sobre assuntos particula
res. Recebendo saudações e cumpriméntos
de representantes das duas bancadas, Ma

thedi, que nas eleições de novembro/82 re

cebeu 548 votos, ficando na primeira su

plência, prometeu envidar esforços e corres

pender a confiança e _bem representar Ne
reu Ramos e Jaraguá do Sul, no Legislativo
Municipal. ,IS:.' ,

Com a saída de Rasá, ""{miro arias Fi
lho (Peca) foi designado. U�ldo Governe,
enquanto Arnoldo Schulz fg(' in�do pelo
Diretório dó PDS, para liderar a sua banca
da. A Câmara aprovou o projeto que cria o

cargo de fiscal geral não na forma original
(q.ue seria atrevés de concurso), merecendo
considerações do vereador José Aberto Klitz
ke que ressaltou a legalidade do mesmo,
mas ressalvou que o n.ível de escolaridade
deveria ser maior, em função do salário
que o titular do cargo irá perceber.

Argüiu Klitzke, que tom' a aprovação
desse projeto, constatou-se outra irregulari
dade

.

na atual administração e .questionou se

para fiscal geral foi criado um cargo por lei,
. porque para os cargos de secretários não

aconteceu, já que é somente através dela
que se pode dizer se é ou não em comis
são. Acrescentou que é ileg�l/� reforma
administrativa sern a devida apr yação do
Leqislativo, afirmando, citQo a urispru
dência acerca do tema, que somente cidades
com "mais de 200 mil habitantes poderão fa
zer a reforma administrativa através de de-

,

eretos.

Disse ainda que as' portarias nomean
do os secretários e outros cargos criados
são ilegais, porque. não existe lei municipal
regulando a matéria é solidtau atenção pa
ra a lrreqularidade. Almiro Farias, Líder do
Governo, prometeu providências, após con

sultados os aspectos legais previstos em lei.

ANGIOLOGIA CLINICA E

CIRURGIA VASCULAR

'DR. CELSO ORLA'NDO STORRER DA SILvA

Doenças da circulação, varizes,. artereeeselerese

trombose, embella, eresipela, flebite, etc.

Rua Guilherme Weege, n.O 34 - 1.° andar

Fone 72-1366 - Jaraguá do Sul - sc.

SINDICATefDOS TRABA-l.HADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS
MECANICAS E DO MATERIAL El.ÉTRICO DE JARAGUA DO SUL

ELEiÇÕES SINDICAIS
"

AVISO

Cumpre-nos informar que confo rme determinou a Portaria da DRT �.o 24
de 17 de fevereiro de 1984, as eleições para composição de nova Diretoria, Canse-

. lho Fiscal, Delegados Represenantes e respectivos suplentes do Sindicato dos Tra
balhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Jara

guá do Sul, será realizada nos dias 6 e 7 de abril de 1984, cujas mesas coletoras
de votos funcionarão dentro das empresas.

Cumpre-nos ainda informar que conforme preve o artigo 81 dp Portaria
3.437, de 20 de dezembro de 1974, todos os sindicalizados (sssoctedos) que deixa
rem de votar no referido pleito pagarão multa que variará de 1/5 a 10 salärtos
mínimos e em caso de reencldêncla o va lar da multa poderá ser dobrado.

.

Jaràguá do Sul, 19 de março de 1984.
CELSO S. MEDEIROS -- Presidente

_;_ EDITAL,,__;'"
AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No-

.

�s e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja
ragua do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da

.

lei, etc.. .

'

Faz ':saber a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cartório para protestos os títulos. centra:
ALTINO GRAF, Loteamento Vila AmiZ:àde, nesta. ADELt
NO MARQUARDT, Jaraguá Esquerdo, nesta. CEllO AL
BERTO EISENHUT, Rua Antonio Carlos Ferreira, 5,/n,
nesta. FRANCISCO KULLlNG, Rua 13 de Maio, s/n,
Massaranduba. IONE TERESINHA ROSA, Rua Jor� La
cerda, 215, Corupá. INGO ROEPKE, Rua Roberto Zie
mann, -210, nesta. JOAO SCKIWIAKOSWKI, Rua Fran
cisco Hruschka, s/n, nesta. JONAS ALVES DE OLIVEI
RA, Rua Jose Teodoro Ribeiro, 1301, nesta. JOAO' BU·
DAL DA SILVA, Rua Mal. Floriano Peixoto, 60, nesta.
LUIZ CARLOS RUDEGER, Rua Mal. Castelo Branco, 5160
Schroeder. NELSON AMORIN, Rua 280, n.o 248, nesta.
OSMAR PRUSSE, Rua 28 de Agosto, 739, Guaramirim.
ROLAND WACHOLZ Filho, Rua Emitio Stein, .132, nesta.
SILVIO. RANK, Rua Castelo Branco, �n, nesta. WI�

'.1 GANDO MEIER, Estrada Garibaldi, km 84, nesta. "

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

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

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

ns/ Jaraguá do Sul, 22 de Março de 1984.
AUREA MÜLLER GRUBBA .

Tabeliã Designada de Notas e Oficlal de Protestos
. de Títulos da .Comerca de Jaraguá do Sul.

Estado de Santa Catarina
Prefeitur.a Municipal de Ja�aguá do Sul

� DECRETO N.o 928/84
Reconhece ofigalmente vias de circulação no perímetro
urbano desta cidade. _

O PREFEITO MUNICIPAL DE JA RAGUA DO SUL, no uso de suas atribui
ções e nos termos da legislação vigente, em especial o Art; 48 da Lei Municipal
N.o 575/75 e o inciso XXXV do Art'. 70 da Lei Complementar N.o· 5175; .

DECRETA:
. ,

Art. 1.0 - Ficam'aceitas e oficialmente reconhecidas as vias de circulação
localizadas lateralment.e à Rua 9 - 25 de Julho, perímetro urbano desta 'cidade,
contendo 2.773,00 m2, abrahgendo 1.630,25 m2 do imóvel territorial de EURICO
SCHWAMBACH, matriculado nesta Circunscrição Imobiliária sob o N:a 9.555 e ...

1.142,75 m2 do imóvel territorial de ANTONIO LUNELU,' matriculado nesta Cir-

. 'cunscr.ição. Imobiliária sob o N.o 1.328.
.'

,

Art. 2.° - A citada superfície passará c integrar o Patrimônio Público
MuniciRal, na categoria de bem de uso comum do povo, após o ato de transcrição
da Escritura Pública de Doação no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca,
com base na planta e Certidão N.o 31-A/84, anexas ao presente Decreto, subdividi
da em 2 parcelas, a 1 a., com eixo longitu dinal perpendicular ii Rua 9 -.25 .de Jv
lho, com 2.119 m2, que receberá O N.o 432, e a 2a., paralela à Rua 9 - 25 de Ju
lho e dtstante desta aproximadamente 150,00 m, com 654,00 m2, que receberá o

.
N.o 439: ambas' áinda inominadas oficialmente.

Açt. 3.° - Este D�creto entrará em vi,gor na data de sua publicação, re

vogadas as' disposições em cohtrário.
Jaraqué do Sul,. 16 de março de 1984.

.

DURVAL VASEL, IVO· KONELL
Prefeito Mun"icipal . Secret," de Administração e Finanças

Lavação, polimento, teto e es·tQfa.men'tos e limpezà em

.
. geral, -é com a '

Marschall Polimentos
Experiência, a certeza de um trabalho

'bem executado.
.

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

ORAÇÁO AO DIVINO ESPfRITO SANTO -
Espírito Santo, Vós que esclareceis tudo,

, que iluminais todos os caminhos para que
eu atinja o meu ideal. Vós que me dá�. o
dom divino de perdoar e ��q\,l.e,,-er o mal'
que me fazem e que tod�'dr�nstantes

.
de minha vida estais comigo, eu quero
neste curto diálogo agradecer por tudo e

confirmar mais uma vez('�ue nunca
quere me separar de Vós "'-por aior que
seja a ilusão material, não será o rr.l In i-
'mo de vontade que sinto de um dia estar
Convosco -e todos os meus irmãos na gló
ria perpétua. Obrigado mals uma vez. A .

pessoa deverá faier esta oração 3 dias se

cuides, sem dizer. o pedido. Bentro de 3
dias s�rá alcançada a qraça por mais difí
cil' que seja. Publicar assim que receber a

qraca. Aqradeço qraça recebida. (W.C.B.)

ESCANCINAVIA A NOVA OpçÃO
COPENHAGEM COM 30% DE DESCONTO.
Na tarifa Ponto a Ponto.
CONSULTE SEU AGENTE DE VIA�EM OU

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

SINDICATO RURAL DE MASSARANDUBA

AVISO DE REGISTRO DE CHAPAS

Em cumprtrnetno ao disposto no art. 21, item 1:11,
da Porterle n.O 3.437 de 20 de dezembro de 1974, co

munico que foi registraçla a chapa única, como con-
,

corrente à eleição, a que se refere o Aviso publicado
no dia 25 de fevereiro de 1984, neste jornal.

Para à Diretoria: efetivos: Alfredo Jacobi, Ivo

Krueger, lrine» Manke; Suplentes: Arnold Fauth, Gue
rino Berri e Egon Kieckhoefel. Para o Conselho Fiscal
efetivos: Arnaldo Bublitz, Pedro Safanelli e Tercilio

Giovanella; Suplentes: João Darlo Chrast, José Hrast e

Bartholomeo Gorges. Para Delegados Representantes:
efetivos: Alfredo jacobi, I rineu Mankei Suplentes: Ivo

Krueger e Egon Kieckhoefel. .'
Nos termos do artigo 6] da Portaria citada, o pra

zo para impugnação de candidaturas é de 5 (cinco)
,dias, a contar da publicação deste Aviso.

Massaranduba,' 19 de março de 1984.
. ALFREDO JACOBI

Presidente

Botatoqo Futebol' Clube'
Barra do Rio Cerro ,- Jaraguá do Sul

Edital de Assembleia 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 Cj horas em primeira convocação, ou
urna hera após com qualquer número ce' associados pre
sentes, para deliberarem sobre o seguin�e:

ORDEM DO DIA
'

1.0) - Anulação da Eleição verificada dia 04 de Mar

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

2.°) - Marcação de data para nove eleição.
3.°) - Assuntos diversos.
Jaraguá do Sul-SC, 14 'dê Março de 1984
ass) FAUSTINO DEMARCHI

Presidente

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

Farmácia Paraná

.--
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. Administrada por profissionais farmacêu tieas formadas,' com 10 anos de experiên-
• cia, sob a direção de Neila Maria da Silva- CRF-1402/SC, filha de Jaraguá do Sul.

Aviamento de receitas, medicamentos e perfumarias e os melhores preços da pra

ça estão a'lui. Venha conferir! - Mantemos convênios com Sindicatos.

Av. Mal. Deodoro, n.O 1.771 (perto da Ponte dci Vailatti,), Fone 72-1689 - JS./SC.

Estado de Santa Catarina
Prefeifura Municipal de Jaraguá do Sul

LEI N.· .952/84 .

Concede subvenção à Ação Social de Jaraguá do Su! e

dá outras .providências.
O PREr;:EfFO MUNICIPAL DE JA RAGUA DO SUL, no uso das atribuições

que lhe são conferidas,
FAZ :SABER a todos os habitan tes deste Município que a Câmara de Ve-

readores aprovou e ele sanciona a seguin te Lei:
.

'Art. 1.° - Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir um crédito su

plementar e a conceder subvenção à Ação Social de Jaraguá do Sul, no valor de.
'Cr$ 3,000.000,00 (Três milhões de cruzei ras) e a despesa correra por conta 'da se-

guinte dotação do Orçamento viqente, Cl saber+
.

.

Anexo I - Quadro A
0501 - DIVISÃO DE ASSIST�NCIA SOCIAL
0501.15814872.026 - 'Subvenções a entidades assistenciais e-s 3.000.000,00

Anexo " - Quadro A
0501 - DIVISÃO DE ASSIST�NCIA SOCIAL
050L15814872.026 - 3'.2.3.1 - Subvenções Sociais Cr$ 3.000.000,00

Art.' 2.° - A despesa decorrente do artigo anterior, correrá por conta da
anulação parcial do programa e verba abaixo discriminadas, constantes do Orça"
mente vigente,' a saber:'

,

.
Anexo I - Quadro' A

0401 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0401.03080332.018 - Juros e amortização da dívida pública Cr$ 3.000.000,00

Ariex,o II - Quadro A
0401 - DNISÃO DE CONTAßILlDADE
0401.03080332.018 - 3.2.6.1 - Juros de dívida contratada

'

Cr$ 3.000.000,00
Art. 3.0 - Esta Lei entrará em v�gor na data de sua publicação, revoga-

das as disposições em contrário. Jaraguá do/Sul, 20 de março de 1984.

QURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Secret.o de Administraçã.o e' Finanç�s

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Qos ,Jornais "do. Estado
Março/84

A equipe da TV Cultura de São Paulo concluiu na cl
dade .de Irani, a primeira parte das filmagens do documen
tário sobre a Guerra, do Contestado. A, direção foi de Adal
berto Pena, roteiro de Rio Apa e imagens de Rubens Eleu
tério .. A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo deverá
exibir as cenas nas televisões loceis e em escolas da rede
estadual.

E na Suécia uma polêmica sexual está nas 'ruas; devi
do 'ao novo c6digo sobre delitos sexuais que o Governo SO!
cial Democrata de ou Palme quer apresentar ao parlainen
to. Um dos Itens do Código legaliza as relações sexuais eh

tre professores e alunos a partir dos 15 anos de idade. Os
prot�tos foram generalizados, com a ameaça até mesmo

de desmandar judicialmente o Governo em um tribunal
internacional. As Feministas alegam que a Suécia terá uma

nova farma de prostituição, cuja moeda serão as notas
altas.

'

A bengala do primeiro Prefeito, de -Crlciúma, Coronel
Marcos Rovaris, doada ao -Museu Augusto Caseqrande, foi
roubada no mês de fevereiro e recuperada pela polícia ,10-
cal. A peça estava sendo vendida nà cidade por 4.0 mil. O
portador da peça informou que havia. comprado por Cr$
5 mil de outra pessoa, ainda não identificada.

Em breve São Joaquim ,poderá contar com o mais a

vançado observat6rio astrofísico, o primeiro a, ser instala
,do, no Brasil, que transformar' este município-na capital
nacional ,da pesquisa. 'A Universidade Federal de Santa Ca
tarina participa do empreendimento juntamerfte com a Uni
versidade de São Paulo e O Governo de Sta. Càtari"a. A
previsão orçamentária prevista é de US$ 3 milhões de dé-
í.res.

.

Um grupo de empresários de Blumenau já tem pratl-'
camente acertada a concessão de um canal, de televisão,
que deve funcionar na cldade ainda este ano. Vai ser fi�
liada à Rede Manchete de televi�ão. l_A atriz IIka Soares, que veio do Rio de Janeiro para Iparticipar do Baile dos Artistas, em entrevista à RBS.TV

'e�ibida .

nb noti�iário, deixou claro que do Brasil, seu Paíp,
e,a conhece mUIto _pouco. Perguntada se tinha gostado do
Carnaval da Ilha, largou essa: "àdorei, 'eu imaginava que
Florian6polis foss� 'um frio terrível e que aqui 56 tivesse
alemão". Melhor seria se tivesse ficado com a boca fechada.

Até 1985, os cidadãos soviéticos vão comprar 10 mi
lhões de "Jesus-Jeans". O industrial italiano Maurizio Vita
le, de Torino (Itália), acaba de fechar um contrato com a

URSS para colocar '}0 mercado soviético roupas de brim
de sua marca "Jesus-Jeans", O industrial venceu uma con

c..orrência com as famosas marcas americanas Levi Strauss
-

e Wrangler. Em sua publicidade, o industrial italiano usa

slogans .que levantaram muita polêmica, como por exem

plo: "Não terás outros jeans além de mim". Para funda
mentar o nome de .sua marca ("Jesus-Jeans"), Vitale argu
menta: "Eu pretendia apresentar o'meu produto com o'
nome do maior revolucionário da história mundial".

"Nosso problema é a ,carência de homens tipo Alfon
sin (Presid,i1te da Argentina), com, passado limpo. Aqui
elegemos o Jânio Quadros, que é um maluco, e o Brizola,
que só dá elneadas" - afirmou no Rio o Deputado Esta
dual Alcides Fonseca (PDT-RJ), ao criticar o governador

, Bri;z:ola por estai' organizando o comício pr6-direti!ls, dia
21. "Brizóla -:- continuou - pretende repetir o que fez no

comício de 13,de março de 1964, tentando jogar o povo
contra o governo federal. S6 que desta vez não vai conse

guir fugir para o exílio. Vai para o xillndré e eu vou .lá
para olhá·lo. També!11 acreditei nele, sal pelas ruas pedin
do voto. Hoje estou atrependido".

Ministro de uma safra só, a do ano-agrícola 1984/85,
, Nestor lost pretende marcar sua passagem pelo Ministé
rio da Agricultura com um brado de meio-volta-volver na

condução da economia rural brasileira: .o esquema PPP,
vulgo projeto panela do povo. Para o Ministro, o Brasil
do trópico quente e

.

úmido, fronteira agrícola ainda por
esticar na horizontal (e na vertical), deve 'caprichar rio
balanceamento da agricultura. Temos espaço, clima e solo
fértil. para a armação de um tripé. E muita gente queren
do trabalho digno de gente nas [Ides do campo adormecido.

-

� ,
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VALORIZAÇÃO PESSOAL - Há muitas pesso as dotadas de discernimento e clareza de ex�
pressão más, que se retraem em expor suas idéias empúblico, por recearem ser critica
das por alguém mais experiente. Devemos re speirar a pessoa que fez exaustiva pesquisa
num determinado campo e é capaz de expor com precisão aquilo que conhece sobre o

assunto. Contudo; não devemos rejeitar nos sas idéias, a despeito de quanto elas sé cho
quem com as teorias já conhecidas. Não im porta qual seja nossa posição social ou nos

so nível escolar. Ning�ém está errado até que iSSQ seja provado.

Todo indivíduo é tão grande quanto seu pensamento. Seu pensamento determine
suas ações e estas o tornam, proeminente, ou um pequeno ser num pequeno 'mundo
mental. Uma pessoa, que' seja pouco instruída e não deseja obter maiores conhecimentos;
IS alguém de lnteligência pequena, Contudo, uma outra pessoa com a mesma instrução
mas que deseja ampliar seus conhecimentos, pode, !!jraças a sua atitude mental tornar
se um gêni'o. Há uma grande diferença entre inteligência e instrução. 'Uma pessoa pode·
.ser inteliçente e não ser instr.uída. Outra, pode ser instruída mas não ser inteligente.

Inteligência é a capacidade mental de responder a apreender novas situações, bem co-
mo de criar coisas novas, a partir de conhecimentos já adquiridos. -,'

Instrução auxilia a inteligência proporcionando-lhe conhecimentos, mas só a intelJgên
cia é que pode fazer à aplicação prática destes conhecimentos. Portanto" uma idéia, que
após ter sido testada não seja considerada errada, é uma idéia cheia de mérito: Não su

foque seus pensamentos pois eles são tão bo ns como os de qualquer outra pessoa. Extraí-,
do da Revista "O Rosacruz"j publicação da Ordem Rosacruz - AMORe, Caixa Postal
307 - 80000/Curitiba.PR.

'

Q
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Fundádo em lOjmaio/191.9. CGC 84.436;591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jorn. Prof. ORT-SC
n." 729 e Diretor de Empresa Jornalística n.O 20. Mem
bro efetivo do lnst. Histórico e Geográfico de Santa Ca
tadna. Redator: Flávio JQsé Brugnago - ORT-SC n.O 214/
84. Redação, Administração e Publicidade: Rua Coronel
Procópio Gomes de Oliveira n.O 290 - Cx. Postal 19-
Fone 72-0091 - 89250-Jaraguá do Sul - SC. Composi
ção e impressão: Composição Gráfica e Editora ZF -

Blumenau - Telefone: 23-0062.
Assinaturas para Jaraguá do Sul: Cr$ 6.500,00
Outras cidades: , Cr$ 8.000,00
Número atrasado: Cr$ 200,00
Número avulso: e-s 300,00
Represe"tantes credenciados: Pereira de Souza & Cia.
Ltda, Tabule Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro-

.

-

pai Propaganda Representações Ltda.
Este jornal é associado a ADJORljSC • ABRAJORI.

Gol BX 1.6 - cinza 1984

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

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

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

De1 Ray Ouro - branco nevo (gas.) 1982
'-

Corcel GT - ci nza (5 marchas) ..

" 1981-

Corcel 11 Hobby - bege coral 1981

Opa I a Comodoro - azul 1981_

Kombi Dies. - branco, motor Okm 1981
,

\ .

Opala Silver Star - 1983, 5 marchas,

direção hidréullca, cinza metálico, a ál

cool, com 22.000 km.

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

. .. HÁ 40 ANOS

Fulgêncio J. Pereira, em 8 de
março de 1944 fazia publicar declaração
na imprensa local, para dizer "que o seu

terreno recebido por herança em 9 de se

tembro de 1913, situado na Ilha da Fi
gueira - Município de Jaraguá do Sul,
acha-se atualmente desembaraçado e em

dia com os impostos pagos em Araquari
(ex-Paratí). Terreno em Jaraguá com Im
posto pago em Araquari? Tai um bom ca

so para ser investigado de como isso é
possível!
- Demetrio da Silva, inspetor de

quarteirão em Itapocusinho, teve uma al
tercação com Eugênio Bolomini, por eau

sa de uma festa, dando em resultado a

quele vibrar um golpe com um arreador
neste, o qual por sua vez,' por falta de
outra arma, feriu com o cachimbo o ins
petor. A polícia tomava conhecimento do
inusitado fato.

- For�s norte-americanas embarca
vam em transportes num porto .

italiano
para efetuar um desembarque de surpre
sa por traz das linhas nazistas na costa «*

cidental. da Itália.

'; .. HÁ 30. ANOS

-Margarete Schluenzen, nase. Paetz
mann; Klaus Schluenzen; Martha Schluen
zen; Irmã Paula Schluenzen, .

de Hambur
go e a Diaconissa Emma Schluenzen, de
Rothenburg/Hannov., agradeciam a todos
os que acompanharam o falecido Praeses
Ferdcinand Schluenzen 0.0., em especial ao
prefeito Artur Mueller pelo grande auxí
lio e ao dr. Príamo Ferreira do Amaral
pelas palavras de despedida proferidas.

...;_ A coluna Veneno sobre o Esporte,
assinada por Alfinete, dentro da página
ESPORTES, comandada por Waldir o. Ru

bini, comentava as derrotas do 'Água Ver'r
de (O) x Avaí (6), Acaraí (3) x União
F.C. (6) e Estreita (O) x Baependi (6).
E dizia: "E domingo último por co.incidên
cia, três dos quatro jogos realizados, com
clubes da L.J.D., fora·m marcados placares
de seis tentos. E os vitoriosos, Avaí, Bae

pendi e União, hoje comentam: Uma vez,
'era quatro, hoje, já é seis... As derrotas
andam pretas por aí!..."

dido de prorrogação de- prazo para apr.
sentação de declarações, salvo por motivo
de força maior.

... HÁ 20 ANOS

- Amadeus Mahfud, na qualidade de
Presidente do Clube de Tiro, Caça e Pesca
"Marechal Rondon", convocava Assembléia
Geral Ordinária, para prestação anual de
contas da Diretoria; eleição do Presidente
de Honra, Presidente, Vice, Orador e Con.
selhe Fiscal do Clube.

- No Congresso Nacional eram re

conduzidos em pleito pacífico o dep. fedo
Ranieri Mazzili para a Câmara dos Deputa.
dos e o senador Auro de Moura Andrade,
renovando-se as novas mesas legislativas,
onde não houve oposição.

- A segunda Auditoria de Guerra
iria mesmo pedir licença à Câmara Fede
ral, para processar o presiden.te João Gou
lart, como implicado no levante dos sar

gentos em Brasília, segundo era oficiosa
mente revelado pelos círculos .da justiça
militar bandeirante.'O líd�r da UDN, de

putado Adauto Cardoso, informava que
seu partido não tinha posição firmada no

tocanle ao assunto, embora considerasse
que o "Impeachment" do sr. Goulart "nio
é tão eenvenlente".

... HÁ 10 ANOS

- O sr. Hans -Gerhard Mayer, ex-pre
feito de Jaraguá do Sul e diretor presiden
te. da Jaraguá Fabril S.A., em companhia
de sua esposa, SerÍhóra Carla,' viajavam
para a. Europa, onde permaneceriam por
cerca de 30 dias, em visita a fami,uares.

- O DASP - Departamento Autôno
mo de Saúde Pública de Santa Catarina,
comparecia ao local onde deveria ser le

vantado o novo Posto
_
de Saúde, à rua

Reinoldo Rau, nesta cidade.' Seria do tipo
"B", l.é., Posto de Saúde em moldes de

Centro de Saúde. Foi construído e já re

formado e ampliado.
- Obedecendo a orientação superior,

emanado da Capital do. Estado, o prefeito
municipal Eugênio Strebe e o dr. Nelson
de Souza Infeld, MM.o Juiz de Direito da
Comarca e Juiz Eleitoral da 17a. Zona, a·

certavam campanha de alistamento eleito

ral. A qualificação beneficiava a nossa re

presentação na Assembléia Legislativ� e

Congresso Nacional.

- "Só é. salutar o progresso que bro

ta do desenvolvitylento da ordem (Lauro
Mueller )".

- Alfredo Schwartz, escrivão da la.
Coletor.ia -rederal em Jaraguá do Sul, aler
tava sobre conteúdo de telegrama recebi-

.

do do Delegado Seccional do >Imposto de
Renda, advertindo a todos os eentrlbuln-:
tes em geral que indefiriria qualquer pa·

BATERIAS NOVAS, USADAS, RECONDICIONAMENTOS,
RECARGAS, E CONSERTOS EM GERAL.

Verifique nossos serviços e o nosso·atendimento.

Rua PestorFerdlnend Schluenzen, n.O 295 . fone 72·0755
Jaraguá do Sul - SC.

I

Guarda-Pós?
Vá na Loja do Guarda-Pó,
onde você encontra aventais, jaÍecos, macacões, camisas, calças brancas e pretas, pa
letós de garçon e mais toda linha de uniformes para indústrias, hotéis e supermerca
dos.
Rua Padre Jacobs, n." ·23 - FOne 22.8477 em Blumeneu e Rua do Príncipe, n.O 789
Telefone 33-5660 - em Joinville.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Q REENCON,I�O
.Conto .dê JOSÉ CASTILHO' PINTO" �.,' .�' ',,' -o • ....

- Para mim tem muito R,OUCO sentid� e justamente por s� me'afigurar assim é que
me tornei-um desesperançado, angustiado e insatisfeito, com tudo.it com t_9dos. �ho que
deveria ser uma coisa mais profunda, de verdadeira magnificência e com uma motivação·
mais sublime, qUE! não o simples direito ao trabalho, meradla e saúde; ao ensino, justiça,
dignidade � riqueza ..

....:_; Você pensa e fala de coisas que no seu entender estão sumamente erradas, mas

tenho certeza de que é incapaz. de arranjar uma solução para o case. Aliás, a .maioria
. dos insatisfeitos, dos lneenfermades como você' o que sabem e só mesmo critica·r. .

- Amiqo a coisa é complexa demais, e por ser .assim de'tanta complexidade só um

Ser Superior é que poderia modificá-Ia para melhor. cenferlnde-lhe a .�omplementação
dos benefícios que lhe faltam. . '.

.

'.
'.

- Você falou num Ente Syperior e talvez esteja aí' a si>lução para a sua desesperau
ça e angústia, para os seus êonflitos enfim .... Basta '(JOe acredite nâ existência desse j:nte
e Dele se lembre COIl) fervor todos os dias. .

,.

. _,.... É possível mesmo que a solução esteja aí, mas. seja como. fôr, tenho. as minhas
razões para pensar comQ penso, pois não posso,me confp,rmar com .!i falta d.aquel,!!
complementação de bens e com a triste rotina do do�mir, .acor,çlar, comer, ttabalhar, dl-
vertli- ... dormir:'..' 'J' " .',. .

.

.

- Vejo que você se deixou envolver peia' rotina, quando se deve fazer tudo para e

vltá-Ia, e esteja certo que uma parte da sua desesperança e angústia advém da sua flle-
sefla errada e a outra desse 'envolvimento com a rotina.

.

.

- Será? ... Mas como eu p'oderia evitar essa rotina que no meu entender·é intrínse-
.

ca da el>pécie,. euma constante em todos os seres humanos, e. que dela não podem fugir
por mais que se esforcem? � ." .

- Eu devo estar doente, pois não posso acreditar que' você, com todo' o aho nível
cultural que possui, tenha chegado à essa equivocada conclusão. Ou eritã'O, 'você é que
está adoentado. .

-. Ah! Felizmente você está a ponto de com�reend�r a dedução que faço dessa coi
sa complexa que pára mim deveria ser mais profunda" magnificente mesmo e com uma

maior motivação para todos,·e que por não ser assim acho. ineio sem seÍ1fido� .

- Você está se referindo à Vida, não pode ser outra coisa. Mas ela foi feita igual
para todos e ainda bem,.qye assim é, pois obedece o ciclo imutável do nasce, cresce, morre .:

-- Está aí outrâ rotina incompreensível, e �ue vem [untar-se aquela a que me referi
acima e qoé é a do-dormir; acordar, comer, trabalhar, divertir e assim sucessivamente.

- Mas você' jâ imaginou se fosse diferente; por exemplo. uns vivendo -para a eter- .

nidade; outros por pouco tempo e outros ainda por quase nada? .Não seria muito mais
doloroso o ,privilégio de uns viverem"para sempre e outros por pouco ou na.da? .

.

- Viver bastante ou pouco somente por' viver, sem aquela complementação e devida
motivação de que filiei acima, é uma coisa sem nenhuma Drofundidade, para

' .

não' dizer
. de muito pouco �éntido.'

.

- É;mas no entanto, ninquém quer mOrrer, todos se apegam à v.ida com todas as

forC_!Is. qU.8- possuem, e ap_9sto aue até você, com todo o seu inconfotmismo e desesperau
ça qu�nto a vida, também não deseja merrer.

- No fundo', bem lá ne fundo, nés dois' estamos com 'razão mas' reconheço que a

sua é mais fundamentada do que a minha. Por isto vou modificar .. e meu' pensamento
sobre a vida e com essa nledificaçãó aproximar-me do meu Eu, encon-il'ar-me comigo.
mesmo e por assim dizer promover o meu reencontro com o Se.r Superior que citei ael
ma. pois concluí que sem uma aproximação com Ele o grande terna-se pequeno, o mui
tó transferma.se em poucô, o tudo passa a ser nada e o próprio infinito ·desaparece..

Jeraouã do Sul., 12.03.84

.

Entre nOMonza4portas poraqui.
Elleldoerfu Comércio'

,

�e Vereulos ·lIda.
.

r- . ,

Jardim São Luiz
COMPRE o sau LOTE NO JARDIM SAO l.UIZ POR APENAS

'.

Cr$ 31·200,00 . POR MeS. .

JARDIM SAO LUIZ A SUA'OPÇÃO DE MORADIA NO
JARAGUÁ ESQUERDO.'

'

.. )" .

IMOBIl.IARIOS
LTDA.
CRECI·093.· 11.· REGIAO

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136

'EMPREENDIMENTOS
MARCATTO

\
.

1
. COMERCIAL FLORIANI

'. REVENDÄ. É"ASSJSTSNCI.::Ti!CNI(Ä autorinda CI.,
.caie. 'SH�Rf' �'. DISMAC para' Jar�gt� ;do Sail .. r.,.o •

, lemos toda..linha- de·ti1'liqufn# Qe,"�s,cf_ever.' ,

OLiVETTI, manual e elétricas..
'

.

Grande quantidade de máquinas USADAS: OLiVenl
e REMINGTOM 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 Por_t�1 331, - Jar�g�á do Sul.SC.,

._

--------------------------------------------.

RE'LOJOARIA 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-nos uma visita. _Estamos em

condições de atendê-los
eficientemente.

Rua Felipe' .Schmidt, 179 - Telefone: 72�044d:,

. TERRAPLENAGEM VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

CONSULTE NOSS_OS SERVIÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

Rua
Túbos de concreto para suas obras .

.,

.

Joinville, 1.�16 Telefone:, 72·1101 ti:::'.1
-.

A moda certa em roupas e calçados é com a

CINDEREL�, onde estão as melhores opções
para cada estação.

.

CINDERELA

Veste bem. A ,moda certa, na
.Gumerc�ndo. � na Ge'úlio Vargas.

.
/'

•

•

,
.

c,
-.-

.

•

_ •..•• ",". ; ,.': -

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

Carteira de Identidade.
.

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

Telefones: 72.0060,,12.0327 e 7Z·Q655
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PROVA HOMENAGEIA "CORREIO DO POVO", _ Den

tro da programação oficial dos 50 anos de emaricipqção
política e de instalação da 'C�marca de Jaraguá cl? Sul, foi
constatada a Prova Rústica "Troféu 65 Anos do Jornal Cor
reio do Povo", em homenagem aos 65 anos de fundação
deste semanário, que transcorreré a lOde .maio. A Prova

vai acontecer no dia 5 de maio, às 19 horas, cujo itinerá
rio ainda não está definido, porém, é possível que seja da
Barra do Rio Cerro até o Centro. A partir' do dia 2 de
abril as inscrições estarão abertas na Divisão Municipal de

l Esportes e na redação do "Correio do Povo", na Procópio
Gomes, n.? 290.

ATLETISMO ADULTO DIA 14 - Jaraguá do Sul vai
sediar nos dias 14 e 15 de abril, o Campeonato Estadual
de At.letismo Adulto, com a participação de atletas de clu
bes e associações. de toda' Santa Catarina e com o desen
volvimento de todas as provas desta modalidade. O certa
me; segundo o professor José Augusto Caglioni, é oficial

para a tomada de índices para os Jogos Abertos, Troféu
Brasil e Copa Sul de . Atletismo, que reúne os melhores
expoentes dos tris Estados sulinos.

. ABERTO O CERTAME CITADINO _ Com as partidas
Jaraguá' Fabril x AABB, Urbano x Coneza e João Wiest x

Mirtes, foi inauqurado ontem à noite, o Campeonato Ci
tadino Adulto da Liga Jaraguaense de Futebol de Salão,
em disputa da Copa Unibanco, instituição bancár.ia que
destinou Cr$ 1 milhão para o petrocinic do certame. Na

� próxima sexta-feira, dia 30" no Ginásio Artur Müller, [o
,garão pela 2a. rodada, às 1911 Breithaupt x Arweg, 20h 15

• Wiest x AABB e às 2.1 h30 Urbano x Jaraguá Fabril. Com,
10 rodadas, o primeiro. turno termina dia 1.0 de junho e.
Cl returno com igual número de rodadas, no dia 13 de ju- .'

lho, saindo quatro equipes para compor a, fase semifin�l.·
CRUZ DE MALfA DISPUTA ESTADUAL _ Campeão da

temporada de 1983, o Grê;"iq Esportivo Cruz de Malta
será o representante ofic.ial da liga Jaraguaense de Futebol
no Campeonato Estadual

.

de Amadores, que começará pos�
sivelmente em abril, patrocinado pela. Federação Catari-

.

nense de Futeboll• Para tanto, o Clube' eruemaltlne, presi
dido pelo Sr. Adernar Duwe, está acelerando a implanta
ção dó alambrado, com vistas ao Estadual e ao próprio
campeonato regional, cUjos-trabalhos estão se iniciando.

CAMPEONATO VARZEANO DE FUTEBOL _:_ As inseri
ções para o 2.0 Campeonato Municipal Varzeano de Fute
bol serão abertas no dia 4 de abril; 'na Djy.isão Municipal·
dE! Esportes, ao preço de Cr$ 20 mil"por clube, segundo
Raul Rodrigues, que acredita em grande número de parti
cipClntes, a -considerar es in.formações e interpelações que
tem sido alvo ã'c�rcã do tnesr.hcf. 'Sobre ös Jogos Microrre-

� gionais, Raul disse que serão realizados em abril e maio,
informando ainda que na semana. passada reqlstrou no

CaD os atletas para esses Jogos, cujo sediamento Jara
guá do Sul está pleiteando, dada a estrutura existente,

CAMPEONATO SESIANO HOJE.,.... Um" total de 14 equi
pes participam, a partir dttste sábado,. do, Campeonato Var
zeano de-Futebol, que' será concluído- no .dia 1.° de' maio,
no Dia do Trabalho. Eletromotore.s Weg, Weg Acionamen
tos, Weg Máquinas, Argi, Dalmàr, Mannes, Fril, Frigumz,
Indústrias Reunidas, João Wiest, Menegotti, Marisol, Mar
cauo e Met. Lombardi são as participantes e as partidas
serão estas: NO BOTAFOGO .,.... 14h30, Lembardlx Marcat
to e às l6h, Menegotti x Dalmar e em' idênticos horários,
na ARWEG, Wiest x Mannes e Ind. Re,!nidas x Argi. Ama
nhã,. DIA 25, NA ARWEG, 8h30, Weg

.

Acionamentos x ·Ele..
tromotores Weg e lOh, Marisol x Frigumz, A primeira fase
classificatória terá seqüência dias 31 e: 1.° de abril e nos

dias 7 e 8 do mesmo mês. :
, CONF. NEUSA PRÓXIMA oo TíTUlO'- Uma vitória,

simples da Confecções Neusa sobre a Fininvest, às 21 h 15
deste sábado, dia 24, no Ginásio Artur Mü'ller, lhe dará
POr antecipa�ão o título do I Campeonato Aberto de Fu
tebol de SÇllão, da DMEjLJFS, isto' após os ,resultados da

última rodada - Satél'ite 1x2
'Conf, .Neuss, Flninvest Sx4
Moitas e lnd. Reunidas 1x6

Ajax � onde a Neusa, na elas-
, sificação, soma 6 pontos, Fi

nlnvesta, Ajax 3, Moitàs e lntl.
Reunidas 2 e Satélite 1 ponto.
As partidas dê hoje, a partir
das 19h15, serão: Moitas x

Ind. Reunidas, Satélite x Ajax
e Neusa x Fininvest.

DE RELANCE _ Foi forma
da a Junta Disciplinar Despor- .

tiva do Conselho Desportivo
Sesiano, para o ano de 1984.
Na presidênCia, Ivo Kaufmann, ,

como membros 'efetivos César

Augusto Lauth e Riya.dávia Ras.. '

sele e cõmo membros suplen
tes Flávio José Brugnago e Cei·
so

.

Luiz Nagel. e Ccmtinuam
abertas, até 30 de março, no

horárió de expediente, na Di
visa0 Municipal de Esportes,
as inscrições para a Prova Ci
cJístiéa "50.Anos do Muni.cí
pio de Jaraguá do Sul", que já

. con'ta com número razoável de
lnteressades, A prova s�rá dis.
putada dia 1.° de abril, em cir
cuito interno, com'muitos prê
mios. e A Liga Corupaense de
Desportos, segundo o Boletim
01/84, homologou 'a SE. XV
de Novembro 'campeã da la.
Divisão de 1983, após contro
vertido processo impetrado pe
la SD Dom Pedro II. A D.· Pe

dro, inclusive, foi apenàdà per
Ia JDD com. 180 dias de sus

p�nsão . das atividades esporti
vas, posteriormente abrandada
para 60' dias, a contar de 07
de fevereiro .. A nova diretoria.

.

'aa LTga' é da Junta
.

�ealmente
está morali:i:ando o futebol em.
Corupá.

-

CICLISMO NA CÀPITAl. E'
EM CURITIBA - _A,· tempera
da da Federação' Cetarlnense
de. Ciclismo será aberta oficial
mente amanhã, domingo, em

Florianópolis, com a disputa
da prova em homenagem ao a

niversário da Capital. Será na

Avenida Beira Mar Norte, a

partir das 9 horas, onde a' e.:

quipe de Jaraguá do Sul, repre
sentada pela Weg, vai pertlcl
par na categoria novatos e es

treantes com cinco atletas, ao

passo que os da primeira cate-
.

goria tomarão parte de compe
tição

.

clcltstica em Curitiba,
com quatro elementos. A tem-

.

parada do calendário de com

petições da FCC, válida pelo
certarne estadual, . .começa dia
1.0 de abi-il, em Jara'guá do
Sul, quando da programação
do aniversário' da cidade.

FIGUEIRENSE PROGRAMA -

O EC Figueirense marcou para
os dias 14.e 15 de abril, fes·ti·
val esportivo no seu Estádio�
na Ilha da Figueira, com' a ren

da total sendo destinada a

construção da Igreja' Evangéli
ca Luterana' daquele '_próspero
bairro.•

Gumz lrmãos S.A ..

Ind., Domércio e Agricu Itura
éGC/MF N.o 84.430.636/0001-63

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇA?
São convidados os Senhores Acionistas de Gurnz' Ir

mãos S.A. Ind. Com. e Aqr icultura, para a Assembléia
.. ��

Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no

dia 27 de abril de 1984, às 16,00 hores, ne sede. social,
à Rua Gustavo Gumz, ·488 no Bairro Rio Cerro ri, nes-

te Municípiö de Jaraqué do Sul-SC, pare deliberarem
,

sobre a seguinte:
ORDEM DO· DIA

.

LO) _ Apreciação, discussão e aprovação do Rela�.
tório da Diretória, e as Demonstrações Financeiras, re-.'
letivas ao exercício social encerrado em 31 de dezem- '

bro de 1923.
.

. ',.

'

2.°) - Delib'erar sobre a destinação do Lucro L(
quido do exercício e a distribuição de dividendos.

."

3.°) _ Eleição da Diretoria e fixação das re,spec- ,

tivas remunerações.
.

.

4.°) - Aprovar a correção da expressão monetária
do Capital Social e aumentá-lo de Cr$ 349.920.000,00
pera Cr$ 1.050.000.000,00 medlante a capitalizãção da
Correção Monetária do Capital realizado e de outras re

servas legalmente existentes.
5.°) '- Alteração do Artigo 5.0 do Estatuto Social.
6.°) _ Outros assuntos de interesse da .Socledade."

A V I SO
Acham-se à disposição dos Senhores Aci'onistas, na'

sede, social da empresa, à Rua Gustavo Gumz, 488, _
Bairro Rio Cerro II, na cidade de Jaraguá do Sul-Se, os ,

documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei n.O ,

6.404 de 15. 12.76, relativos ao exercício encerrado .ern

31-12- 1983 .

Jaraguá do Sul, 02 de março de ] 984

EDELTRAUT BAUER GUMZ
Diretora Presidente

CPF n.O 066,570.959-53

o
.

FUSCA É SIMP.LES

e SIMPLES DE COMPRAR

e SIMPLES DE DIRIGIR

e SIMPLES DE ESTACIONÁR
,

e SIMPLES DE MANTER

e SIMPLES DE CUIDAR

e SIMPLES DE VENDER.

Agora com mótor 1.6
'

MAIS DESEMPENHO
MAIOR ECONOMIA

� .

". _.1

Venha é:onhecê�lo na

Melilegotti Veículos
,,"'. '.

o seu revendedor Volkswagen.
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Jaraguá' do Sul - Semana de 24 a 30 de março de 1984'" CORREIO DO POVO
,

As Anotacões de Flávio José,
,I

,

. #

• Os 'prefeitos de todo o Brasil, com justa razão,
estão pulando dentro das roupas com a retenção de dois

terços do Fundo de Participação dos Municípios, decreta
do 'pelo'Governo Federal. Com essa atitude, �ataguá' do
Sul que deveria receber este mês Cr$ 88 milhões, vai re-'

ceber Cr$ 59 milhões a menos, "atitude essa arbitrária,
autoritária e dlscrlrnlnetörle", na opinião do 'prefeito Va
seI. Esses recursos destinavam-se ao pagamento-do funcio
nalismo e veio comprometer o erário público.

• Muito em breve deverá ser implantado junto a re

petidora da Rãs-TV, da Rede Globo, em Jaraguá do Sul, o
sistema irradianté UHF, que melhorará. sensivelmente a re

cepção do som e imagem, sem interferê.hcia. O" sistema a

tuai é VHF. Por outro lado, foi iniciado esta semana, o

posteamento da rede, que levará energia elétrica até as an

tenas, no trecho faltante de 2,5 quilômetros. O custo da
obra é de Cr$ 12,milhões.

• A Secretaria da Agricultwra e do Abastecimento,
vle Cidasc, divulgou o Calendário olicia� de Exposições,
Feiras e Certames do Estado de Santa Catarina, de 1984,
no qual está oficializada ala. Amostra Agropecuária, mar
cada pera 23 de julho, durante os festejos do 108.° ani
versário cle fundeção de Jaraguá do Sul.

• Guaramirim, qUe se prepara pa,ra realizar, de 27
de abril á 1.ô de maio a .1 a. Feira Agro-Industrial" produz,
mensalmente, nada menes do que 1 milhão e 300 mil vi-
-dros de conservas, principalmente. pepino e palmito, o

que<) faz ostentar. o titulo de "Capital Catal'inense da
Conserva", ao ladó de Massaranduba, que é "do Arroz" e

de Corupá, que é a "Capital da Banána".,
"

• Encontra-se em discussão na Câmara de Vereado-
res de Schroeder, o Plano Diretor .Flsico-Territorlal, con

cluído ne ano passado, devendo demorar 'ainda alguns, me
ses pare a aprovação definitiva, Em Schroeder, a munici

palid'ade concluiu as obras de alargamentÇ> e ensaibramen-
; te da Estrada- Braço do Sul, de ' um quilômetro, aproxi
madamente.

• Ao agradecer o apoio recebido, Manequinha, da
Escola de Samba Estrela D'Alva, confessou-se magoado
com as criticas recebidas, nii sua' opinião não totaJmente
'justas, peló pouco que 'apresentou no carnaval de rua. Diz

que recebeu apenas Cr$ 205 mil de órgãos oficiais, porém,
a despesa ultrapassou a Cr$ 60.0 -mll e desal?afou: "pelo
menos salmos, mostramos alguma coisa e cumprimos com
o prometido, o que não aconteéecu com os outros. Embo
ra pobres, sem recursos, desfilamos".

.

• Enquanto os Prefeitos do PDS do Vale do I tapo-
cu se preparam para o ti Encontro Estadual de Prefeitos'
do PDS, dias 29 e -30 próximos, em Xanxerê, com a pre-'
sençe do presldenclével Aureliano Chaves, os 62 prefeitos
catarinenses eleitos pelo PMDB farão no mês de abril, em

Blumenau, uma avaliação do primeiro ano de trabalho.

•
. A Câmara de Vereadores de Corupá, está questio

nando a Celesc, através su� representação local, regional
e a presidência, em Florianópolis, quanto aos aumentos
ocorridos nos dois últimos meses, que chegaram a atingir,
em .Iguns casos, a l70%, Realm�nte é um absurdo!

'

• A .Scanta Vabis ano 82, recebida em doação pela
Prefeitura de Jaraguá do Sul de um órgão federal, será
leiloada, mas epenes a carreta, com três eixos, já que o

"cavalo" servirá para a Implantação de um basculante,
pera os trabalhos afetos êl Secretaria de Obras,

• A comunidde de Jacu-Aqu, em Massaranduba, re

cebeu ne dia 11 passado, um,a nova escola e quadra de es

portes polivalente, construída anexa ao estabelecimento.
Contou, para tanto, com recursos finançelros do MEC e a

Prefeitura investiu'Cr$ 4,2 milhões. '

.. Segundo dados levantados junto ao Cartório de
Protestos e Títulos dª Comarca, foram protestados duran
te Q. mês de [anelro, um total de 314-títlllos, no valer- tó
tal de Cr$. 119.752.0�5,91. Nc;I próxima edição, publicare
,mos o 'movimento. do SPC, cujos protestos, em 1983, tam-
�m aumentaram consideravelmente;

,

A programação festiva
dos cinquenta anos de eman

cipação política de Járaguá
de Sul e de . instalação da
Comarca começa a ser curn-:

prida segunda-feira, dia 26
e prossegue até o dia 10 de
maio, Sem grandes come

motações, 'a abertura dos
festejos dar-se-á às 19 ho
ras, no Céntro de Atlvlde
des do Sesi, com cúlto e

cumênico e apresentação do
Coral da SCAR, seguido de
sessão solene da Câmara de
Vereadores, . No dia 31 d.,
março, às 19h( éncerramen
to com entrega da premia
ção, "do J Campeonato Aber
to de Futebol de Salão, o Pe
lsdão: dia' l�· de abril; d.o
mingo, 9 hóras,

'

Prova Ci
clístlce 50 anos do Muni�
cípio cíe� Jarâgúá do Sul e

às 14 horas, Abertura do'
Campeonato Catarinense de
Motocross,' no Motódromo
Getúlio 'Barreto da Silva:

Culto ecumênico abre programa�

do cinquentenárlo
fambém os 65 anos de fun- I; do ,pov,o, », O semanário -rnels
dação do Jornal "Correio antigo ,de Sante Catarina.

"

Nota' do Produtor'

apartir de outubro'

Estação de Tratamento
será ampliada

Na tarde do dia 20, no

CA Baependi, Prefeitos, Vi
ce-Prefeitos, Vereadores, Re

presentantes do Funrural,
Técnicos Municipais,. Presi
dentes de Sindicatos Rurais,
Escritórios de Contabilidade,
Exatores Estaduais, Técni
cos da Acaresc e Cidasc de
todos os municípios do Va-,
Ie do Itapocu, participaram
do encontro coordenado pe
la AMVAL!, quando foram
divulqedog e analisados dois
documentos Instttuídos pe
la Secretaria .de Fazenda re

centemente - a Nota Fiscal
do Produtor e a Declaração
de Informações Econômico
Fiscais (DIEF),

dia 01 de abril, sábado, 20
horas, éspetáculo pirotécni
eo "( inédito, jamais visto em .

Jataguá .do Sul) aos fundos
da Igre'ja Matriz S. Sebas
tião; 'dià 08 de ,abril, 9 h,
inauguraçäo da Pista de BI-,
clcross da Hermes Macedo/
Calai, com competições, na

rua 'Walter Marquardt; dia
Q9 "ele abril, segunda-feira,
19h30min, inauguração da
galeria dos ex-prefeitos ,de
Jaraguá do Sul, na Prefeitu-
ra Municipal; dia 14 de a

bril, sábado, 14 horas, 3a,
etapa do .Carnpeonato Jara
guaense de Bicicross, do Ja
raguá Motor Clube, com pa
trocínio BreithauptjMonark
e, às 20 horas, retreta com

com a Banda Municipal de
Jaraguá do Sul, nas escada
rias da Igreja Matriz S, Se
bastião, após a missa; dia
21 de abril, sábado, 7 horas '

.
Feira de Arte, e Artesanato
rta rua Artur Müller e [un
to a Praça do Expedicioná
rio; dia 1.° de maio, terça
feira, festividades alusivas
ao Dia Universal do Traba
lho, a cargo do Centro de
Atividades ',do Sesi; dia 05
de maio, sábado, às 19 h,
Prova Rústica "Troféu 65' a
nos do Jornal Correio do
Povo"; dia 10 de maio, 5a.

.

feira, 10 h�ras, encerramen
to da 'programação festiva
no Fórum Desembargador
João Thomaz Marcondes de
Mattos, .corn sessão solene
de instalação da 23a, Sub
seção Regional da . Ordem
dos Advogados do Brasil,/
Jaraguá do Sul. Êsta data'
� 10 de maio -' marca

Participaram também . do
encontro os Drs. Romildo
Koenig e Laureei da Silva,

. ambos da Secretaria da Fa-'
zenda. A DIEF deverá ser a-

'

presentada em 4 vias, até 30
de abril, nas Exatorias
Estadüais e. retratará 'a

situação econômica da s

empresas catarinenses e

servira de' base pare a

apuráção do valer adiciona
elo, indispensável a 'fixação
dos índices de pertfclpação
no retorno 'do ICM aos mu

nIClpIOS, daí a lmportâncla
da sua

, 'apresentação, com

O Conselho' Municipal de
Engenharia Sanitária, órgão
superior do SAMAE, reuni
do esta semana, abordou.
prfncipalmente a ampliação.
da Estação de Tratamento,
de Água que se faz necessá
ria para maior çaptação e

distribuição do líquido nas

regiõés 'perif:éricas da clde- ,

de, O -primeiro passo �erá a
.

elaboração de um' projeto
de viabilidade e custo, com
o assessoramento da Com
panhia de Tecnologia de, Sa
neamento Ambiental - CE
TESB, via Escritório Regio
nal de Santa Catarina, cujo
diretor, José Delladier pias
Ferreira virá a Jaraguá do
Sul nos próximos dias para
�stabelecer contactos preli-

dados claros e precisos.
Quanto a Neta Fiscal do

Produtor Rural, será do
comento indispensável para
registro e avaliação da. real
produção agropecuária, do

, Estado, que tem a sua utili
zação estabelecida opcional
mente até 30 de setembro,
'mas que será obrigatória a

partir de 1.° de outubro de
1984. Isto implica que to-'
dos 'os produtos agrícolas,
isentos ou não de tributa
ção, que circularem a partir.
daquela data, deverão estar

acompanhados de Nota Fis-
'cal e, pêra tento, será de
senvolvida uma ampla cam

panha de conscientização no

meio rural.
Uma das grandes preo

cupações da Associação dos

Municípios do Vaie do .Ita:
pocu, de acordo com Dávio
Leu, Secretário-Executivo, é

justamente esta,' conscienti

zação do produtor rural,
para que não seja 'autuado
pela fiscalizaçãço fazendária
transportando seu próprio
produto sem a Nota Fiscal,
por desconhecer a legisla�
ção. Cada produtor poderá
retiotâr as Notas Fiscais, de
modelo único, nas Exatorias
Estaduais; em _lotes nunca

superlcres a dez jOgos�

minares visando a vinda de
técnicos de São Paulo, da

quela Companhta, para a

reéllzeçêo dos trabalhos de
essesscria, gratuitamente,
Segundo

.

o prefeito Dur
val Vasel e o diretor do SA
MAE Waldir Rubini, o pro
jeto será para 'atendimento
nos próximos. cinco anos e

até o final deste semestre a

ampliação' da Estação de
Tratamento devera ser ini
ciada, pera que o SAMAE
possa também ampliar 'as

, redes' de distribuição, com

prioridade para a' rua Join
ville, após a Weg" e na

Estrada I tapocuzinho, no lo
teamento Itajara e adjacên
e,i(fS, de grande éoncentra-'
ção operária.
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