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Amostra Agropecuaria
no mês de julhoJARAGUA 00 SUL: ...

-..__ -

um. município de. 50
.

anos [erros e produtos de lndus
trialização caselra . (mussi,
gelétas, etc),"que também
serão' comercializados. MáJ.

quinas e implementas agrí
colas deverão ser igualmen
te expostos, preferenclal-

.

mente criadores, produtores
e empresas de Jaraguá do
'Sul, no entanto, animais de
outras regiões serão coloca
dos na exposição, possibili
tando manter maior inter
câmbio entre os criadores,
pera melhoria do padrão
zootécnico.

Ficou definido no encon

tro desta semana que não
será cobrado ingresso mas

que os 'participantes irão
concorrera prêmios. O-pre
feito Durval Vasel, presente
ao encontro, destacou a im

portância da Amostra e ra

tificou sua infenção
.

de, no
futuro, implantar a Secre
taria da Agricultura, ou, en
tão, a Divisão de Agricultu
ra, para prestar atendimen
to rfials de perto aos produ
tores rurais de Jaraguá do
Sul.

A comissão reúne-se no

vamente no dia 20 de abril.

A comemoração dos '108
anos de fundação de Jara
guá do Sul já começa a ser

preparada. Esta semana foi
definida a realização de
uma Amostra Agropecuária
no perfodo de 22 a 25 de
julho, no Parque Agropecuá
rio "Ministro João Cleo
phas", já inserida no Calen
dário Oficial de Exposições,
Fei ras e Certames Agrope
cuários da Secretaria da A
gricultura de S. Catarina.

, Coordenede pelo secreta-
.

rio Balduíno Raulino, a A
mostra teré nà Subcomis
são de Pecuérla o veteriná
rio João.Marques, da Cidasc
e na Subcomissão de. Agri
cultura, o agrônomo Lau
rindo Goedert, da Acaresc,
além de integrarem a Co
missão Organizadora, repre
sentantes da Prefeitura Mu
niclpal,' Banco do Brasil,
Salvita e Sindicato dos Tra
balhadores Rurais.
A primeira reunião da co

missão aconteceu terça-fei
ra e prelimínarmente pense
se em expor bovinos, eqüi
nos, sulnos.ibuballoos, aves,
coelhos, além, de hortigran-

Para
um mundo de mi- Andersen, sendo no seu lu- munícipes, constantes da.ata

Ihões de anos o ein- gar mais tarde levantada ou- redigida pelo Secretário da

qüentenário de uma tra edificação adquirida por- Prefeitura, sr. Renato Sans.
,

comunidade é quase Altino Pereira, Coletor Fe· Em seguida, .no pavlmen-
que um sopro: Talvez' deral e onde Artur Eggert to superior, procedia-se a

a' idéia.' Ou menos. Mesmo levantou novo prédio, sob inauguração do Fórum, oca
assim defrontamos com uma' n.o 272" ao lado do '�hfigó' siãõ 'em-quê-fälãva- na sole
enorme carência de infor- Posto Enke.

.

nidade o Juiz de Direito da

mação sobre esse meio sé- Tempos depois, a 10 de Comarca.
culo de- vida. comunitária, e maio de 1934, criava-se a Hoje, o edifício da Praça
percebemos o quanto' são Comarca, dando a ata de Angelo Piazera pertence to-

,

verdadeiras as palavras es- instalação como sendo a talrnente à Prefeitura, em

critas pelo Prof.. Augusto Rua Cél. Ernflic Jourdan. n.O virtude da transferência do '

Sylvio Prodöhl, no final de ·10. Fórum para uma edificação
1973, quando em artigo ma- Muda-se a Prefeitura pa- própria, na Rua 120 (Gui
rflfestava-se preooupado com ra o prédio onde se localiza Iherme C. Wackerhagen ),
os festejos do centenãrlc de presentemente o Novo Ho- na saída para o bairro de

fundação de Jaraguá do Sul. tel, na esquina da Pres. Eplt. Barra do Rio Cerro, .

cerca

Fazia ele uma grave ado Pessoa e Artur Müller, e de 2 mil metrós de dlstân
vertência: - Povo que não instala os seus serviços na

,

cia entre o antigo endereço
tem memória é povo morto. parte térrea, enquanto que e o novo.

Um Arquivo Público Mu· o Fórum ocupa a parte su- Em
-

edições sucessivas os

nicipal facilitaria a tarefa de perior -da edificação. Lá fi- clichês disponíveis mostra

encontrar respostas às nos- CQU até 1938. rão as edificações onde se

sas Indaqações. Pela locação por escritu- localizaram a Prefeitura e o

Por isso realizamos algum ra pública de 23 de agosto Fórum de Jaraguá do Sul.

esforço para recompor um do ano aclma mencionado a Por oportuno, cabe uma

passado 'menor do que dez Prefeitura ocupa o prédio explicação' da forma como

lustros: o espaço de 8 de a· de Tufie Mahfud e o aumen- foi localizada a atual Pra
bril de 1934 até 4 de outu-' to em acabamento, ao lado feitura Municipal. Leonidas
bro de 1941. da Plataforma T de Setern- Cabral Herbster era nomea-

Felizmente nem tudo esta- bro, defronte à Comunidade do prefeito pelo Interventor
va perdido, Evangélica Luterana, locação 'Federal Nereu Ramos e ne

. Este hiato procura locali- por 5 anos. a Cr$ 300,00 exercfclo do cargo procedeu
zar as edificações que abri- mensais, mas que foi utlli- uma' série de mOdificações
.garam os serviços da Pre- zado apenas por 3, porque que deram ao .quadro urba-
feitura e do Fórum. a construção do próprio mu- . no nova imagem, construln-.
,Garimpamos o terreno nicipal da Praça Angelo Pia- do logradouros e alargando
des hipóteses, seguido pelo zera era concluída antes do e retificando' vias públicas
faro do pesquisador Amadeu ternpo previsto.

.

nas dimensões de hoje.
Mahfud. As informações ob- Finalmente, em data de 4 Mas precisava localizar ,o
tidas por Mahfud de João. de outubro de 1941 era inau- prédio da l.utura Prefeitura.
Batista Rudolf foram conflr- ,gurado o Paço Municipal, às Manobras realizavam-se, em

madas pelo ex-prefeito Joa- 15 horas, com a presença do que cada um procurava pu
qulm Piazera e pelo ex-veres- dr. Nereu Ramos,' Interven- xar a brasa para sua sardl
dor Álvaro Severino Piazera, tor Federal; D. Pio de Frei-' nha.
lá na 'festa de São Marcos, tas - Bispo de Joinville, Um dia acercou-se de Ar
na Barra do Rio Cerro. Luís Correia Borba, Cél. R<;>· noldo Leonardõ Schmltt e,

A ata de instalação infor- dolfo Augusto ..
' Jourdan. fi·, com ele pr_9curou aconse

ma_ que a cerimônia da ins- lho do fundador" represen- Ihar-se. Este pensou e lndl
talação do Município deu-se tendo a' 5a. Região Militar, "cou como ideal o lugar on

"nc edifício da Intendência de Curitiba; Ribeiro Pontes de OS circos costumavam er

Municipal, na Vila de Jara- ..:.... Juiz de Direito da Co- mar as suas lonas, que é o

guá", que teve como último' marfa, o Juiz de Direito de largo onde hoje se situa a

Intendente o sr. Waldemar Itajaí, o' Comandante do 13.° Prãça Angelo Piazera e o

. �rubba, localizado onde ,ho- B.C. de Joinville e o Capitão Paçol Municipal.
Ie se situa a Rua Preso Epit .. N,R., do 14.0 B.C., de FIo-
Pessoa, numa, casa ássobra- rlenöpolis e maís .73 assl- E.V. Schmöckel
dada pertencente a Jacob naturas de vlsltantes e de Março/84_. -'

.

.

Aldo Pasold preside a Fecam
foi recebida com euforia pe
los prefeitos e vereadores da
microrregião, uma vez. que
a AMVALI, �ndadora da
FECAM; .sempre participou
das diretorias da Federação
é �m 1982, o atual Secre
tário Executivo e ex-Prefei
to de Massaranduba, Dáyio
Leu, foi eleito 1.0 vice-pre
sidente. O fato marca a par
ticipação ativa e efetiva dos
prefeitos municipais do Va
Ie do Itapocu no municipa
lismo catarinense..

Em assembléia realizada
em Florianópolis, na sede
da Federação Catärinense de

.

Associações de Municípios'
- FECAM, o Prefeito Mu

nicipal de Schroeder, Aldo
Romeo Pasold, ex-Presidente
e ex-Secretário Executivo da
Associação" CIos Munic(pios
do Vale do Itapocu - AM-.
VALI, ·foi eleito presidente
daquela entidade, para O pe
ríodo 84/85.
I A eleiçã9 de Aldo Pasold

Retirada de titulos
.r eleitorais'

O Cartório Eleitoral da' 17a. Zona (Jaraguá do Sul e

Corupé ), junto ao Fórum "João -Thomaz Marcondes de.
,Mattos", está sollclterido aqueles que fizeram títulos no

, vos e ou transferências, para que retirem o documento.
São 1M títulos que não foram retlredos ainda.
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DE��ILE DA APAE .: Äo:
preço.dé Cr$,'3 mil, a ARAE

já Inlclou avenda de convl
tes·;'pá.ra o coquetel � desfile
de modas da coleção outo- .

no:inverno, parà o próximo'
. dle. 25 de abri], no , Baepen
di. :Mostrarão suas coleções.
as 'lojas .Brelthaupt, Sueli,
Dalmar, -Erika Modas, Fruet,'
Kamfsã<Y e La Casita. Pode
�ã6 ser adquiridos com a

dlretorla ou na própria se·

de da entidade.
. NOVO DELEGADO - Em

géntil 'comunicação, o' 2.�
Tenente Cláudio M�rtins da
Silveira Lima, informa da
sua asunção· nq cargo de
chefe da 5a .. Delegacia do

Servi,ço Militar, com sede
ePl Jaraguá do Sul, em subs·
tituição ao C�p. Idemício da
Silveira:- Ao novo delegado
nos$as boas vindas.
'NO MOTÓDROMO - A·

bre-se, neste domingo, em

Jélraguá do Sul, o Campeo
nato Catarinense de Motoci
clisrno-Cross ,e o Jaragu�
,Motor Clube preparou vá
.rias. atrações, que começa
esta- .noite, com o 'funciona
mento da boate do rnotödro
mo, às 22h, onde também
existe área 'para

. camping.
No local, também" começa
a,: ser preparado o autödro-
1\10. '

, PRIMEIRA DAMA...;.. Tre
�ou idade dia 29, quint.fei.
ra, recebendo por isso, mui
,tos cumprimentos de fami
I,iares e amigos, a Sra. Ma·
ria. Luiza Vasel; Primeira
,pama do Município, esposa
do Prefeito Durval Vasel. A

çOI11�moração foi bastante
íntima e daqui 'seguem os

I1ÓS$OS ,cl,lmprimentos pelo
níver.
CAFÉ ESCOTEIRO - Pre

sidente Marlene Ewald, do
Clube de Mães do Grupo Es
cotelro Jacoritaba, convidan
tJb, ás mães dos lobinhos e,

escoteiros, bem como senho
ras e moças da nossa sacie.
däde, pa'ra um cafá e bin�o
há próxima terça�feira� dia
3; às, fS horas, na sede do
Grupo. Tá feito o convite!

, ,-CASAMENTOS - Casam·

'Sé, hÓjei: na Igreja r.,atriz, às
l?h, Cel$o Antônio Fritzen/
Lorf Jarschel e Àgo5tinho
VolpijMá'ria 'Lourdes FUra
é, h 18h, Hilário Frederico
Trapp/Márcia Demathé. As
18h30, ná Capela Santa Lu-
2i"; ,Adalberto Bento Maffez.
zolll/Celi Terezinha Schmitz.
NOS$OS parabéns!
A SAO JOAQUIM - Um

grupo de casafs' da nossa.
melhor

.

sociedade ,Segu�m
hoje a São Joaquim e Lage�,
Pélra uma viagem promovi
Cla p�la' Jaraguá Turismo. À
prop'6sitq, na última quarta
feira� 'o grupo da OASE ter

ça-feírinas vlsitou .São Joa-

(Gente
CORREIO I)() POVO Pá9i�1

lnfnrmacões
I

reas de lazer ao longo das 1
rcdbvias.

GILB�RTO É CALOURO_
O Gilberto, filho de José
Ferreira Cruz e ,d.' Lourdet
Valduga Cruz, preparou pa.

. ra os seus' pals e ,'Irmãos
uma grande surpresa

'

"

romper a barreira do vesti.
bular e candidatar.se a uma

das vagas entre milhares de
concorrentes na. capital do.
Estado do P!lraná, para cur�
sar a Faculdade Evangélica
de Medicina de Curitiba. O
filho do funcionário aposen,

. tado. do Banco do Brasil IGoi
cal ganha dimensão espe.
cial, transcendendo de im:
portância e significado quan
do tomamos conhecimento

que Gilberto Miodutzki con·

quistou' uma vaga para estu�
dar medicina aos 17 anos

de idade, o que enche", �
orgulho o José Ferreira Ci'u�
e Esposa, bem como a co

munidade que o viu nascer;
Parabéns ao Gilbertö, aos

pais e votos de uma brio
Ihante carreirá.
TATIANA ESPEZIM - C0in·
cidindo com o aniversáriO
da mãe, D. Jeelousy Cunha
Espezim, ela mesma e o CI�
cio A. Espezim, nossos leito.
res, levaram a pequerrucha
Tatiana Cunha Espezim pa�
re a pia batismal na Cate.
dral Metropolitana de Fio.
rlanópolis, em cerimônia
que teve como padrinhos os

avós Thalita e Nilt-on Cunha.

S I d d ,o dia 29 de março de 1984,
O,5 pr�odutores-modelo de Jaraguá do u, qüan o à re-,

..

ed Ih I por isso mesmo, ficou du-
eente entrega dos cheques, certificados e m a as; a-

. ,

'b' piamente assinaiado, a cujasdeados pelo prefeito Durval Vasel, em seu ga met,e. .

datas nos associamos, cum-

SENAC - Embora já fun- venll, dia 7, próximo sábado, primentando a mãezinha, i!

danando, foi inaugurada q. às 8 horas, no Ginásio . de Tatiana e por extensão às

Helalmente .qulnta-feira; às Esportes Artur Müller. Vai famílias Espezim e Cunha,
19 horas, no 'auditório 'do reunir estabelecimentos de com os cumprimentos dest�
Centro Empresarial, a Agên- todi!., a microrregião. , coluna.
cia de Formação Profissio- CHICO E KÁTIA - Está ZIGUÊ·ZAGl:JE - CauSOU
nal no SENAC,' que 'contou marcado para 28 de abril, o profunda tristeza em Guai
com a presença, dentre ou- casamento dos jovens Fran- ramirim, a morte do. ex-p....
tras, do diretor nacional do -císee Taranto e Kátia Pia- feito . Lauro Zimmermann,
Senac, , Charles Edgar Mo-, -zera, filhos de Alberto (Ivo- . onde era cidadão benquisto,
ritz. e do diretor regional ne) Taranto e de

.

Norberto na. semana última. e Co-
i:ldo José Lemos. O diretor (Iris) Piazera. Será come- íl1enta-se em círculos fecha;
da Agência é o 'Professor morado com l,Im almoço; no dos que um conhecido ho-
João Beckhauser. CA Baependi.. mem da sociedade l:ocal es'

ALDO PASOLD ...,... O pr. EM XANXER� - Os pr. taria, sendo sondado para
feito de Schroeder, ex-presi;. feitos de Schroeder, Guara- assumir a Governadoria de
dente -

e ex.secretário exe- mirim, -Corupá e Massar..n·,,· importa'nte Clube de Servi·
cutivo da Associação dos duba; participaram quinta e ço.• Moje,- 31 de marçO,
Municípios do Vale do It,," ·sexta-feiran, em Xanxerê, do comemora-se o 20.0 aniver·

pocu - Amvali, Ald9' Ro- Encontro Estadual dos Pre-
.

sário da revolução de 1964.
meo Pasold, foi, eleito' esta . feitos do PDS; que contou Agora, o povo clama por e-

semana presidente d� Fid. com, a presença do governa. leições diretas já. e Casais
ração Catarinense dos· Mu- dor Esperidião Amin _ e do encontt:'i,�tas. de Jaraguá do

nicípios'___, FECAM, para o ·vice-presidente da República, Sul, estão participando, efl'l

período 84/85. Vai long. o .Aureliano Chaves. Brusque, na Casa Padre De-

jovem prefeito.. , SC FLORIDA - Corn o hon, de um retiro espiri'o
VARIADAS - Érika Mo. objetivo de promover ainda tual. e A Acumuladores EII�

das, através da Janete Mar- mais, a irnagem de Santa, Ca- ro e Polimentos"- Marschall,
caHo e Dulce Raulino, con- tarina, aumentar o fluxo de agora na Procópio Gomes,
vidando para conhecer os' turistas 'e a receita financei- próximos deste Jornal. e A

últimos ,lançamentos de eti- ra do Estado' e . 'Mul'licfpios, Krügerhaus, pl"óx,ma do CIP
que_ti;ls renomadas. e Inicia-" o ,Governo do Estado lança- inaugurando um prato noVO,
tivâ muita positiva das Ma- rá dia 2 de abril,' o projeto ;. base de fr:atlgo a parmesia-
lhas Malwee, -imprimindo ·denominado �'Santa Catarina rjo que está obtendo ótima
nas caixas de embalagem, a Florida". Serão criadas á. receptividade. , 1 .'.

4

quom e na volta foi abra

çar o Pastor Raul Wagner e

famíUa, que por muitos ,a

nos residiram em Jãraguá'
da Sut.

COM LANCHE - Na 4a.
feira que passou, receberam
com lanche seus respectivos
grupos,. as senhor�s Cleoni.,
ce Fritzl(e'Marcatto' e Asthe
ria Hansen Vargas e na 51.,
feira, a senhôra Vera Mar

quardt Haake recebeu as ln

tegrante�
. do tradicional' ç.,.

fé das Primas.
O BRITO - Em comemo

ração aos seus 60 anos, o

born: corinthiano Adalberto
Zanoni Brito, vai receber
no Agropecuárior die 7 pró
xim.o; um seleto grupo de
amigos, à base de buchada
e outros petiscos. Segundo
o próprio, vai ser de arrom

ba. A coluna agradece O con

vite e deve participar.
BANDEIRA DO ROSÁRIO

- Arcolúna soube e vai dar
á. de�ida_força, Pilr8 o renas

cimento de uma tradição
muito' cultuada em Jaraguá
outrora, pelos descendentes'
de africanos, os afro-.brasi
leiros, que é a Bandeira do
Rosário. É uma tradição que'
marcou épOca décadas pas
sClidas e que será revivida.

DROPES' - Dia 7 de a

brll, no Juventus, desfile de'
modas com manecas esper
tísslmas e outras atrações.
e Deputado Álvaro Valle,
que possui fazenda em Gua-·
ramlrlm, .

visitou dia destes
, amigos' em Jaraguá e re-:

gião. e A Agência do San
Cc do Brasil de Jaraguá do
Sul é a terceira do Es.tado
em termos de registro de tí
tulos' e duplicatas. Só fica a

trás de Joinville e Blume
nau. e Levinus Krause e
Paulo Papp Júnior,' foram
reconduzidos' à presidência
e vice, respectivamente, da
S'.D. Acaraí. e. Dias 13, 14'
e 15 de abril, no centro Sha
Ion, em Nereu Ramos, o pri
meiro Emaús Femi.nino do
ano.

LIONS CLUBE ...:. Os'Lions
Clube de' J�ragú� do Sul se

preparam para participar,
dias 13, 14 e 1,5 de a�ril, em
São Francisco do Sul, da.
21a. Convenção do Distrito
L�10, que d,v�tá reunir mais
de

.

600 assoélados. O even�
to fu parte dos festejos dos
480 anos de fundação de S.
Frané:isco dO,Sul; dia 15/4.

RUBENS CÉSAR.,... O jo
vem Rubens César Rubini
Nicoluzzi, fnho do conheci·
do cas,al RulJens (Tereza)

Nicoluzzi, acaba de assumir
a presidência da Associação
Atlética Acadêmica César
Lattes, da Faculdade de En-

genharia 'da Fundação Ar.
mando Alvares Penteado, de
São Paulo. A comunicação
é do pröprlo..

TURISMO -- Graçás as

amplas reportagens veicula'
das pela imprensa catari·

rota turística do Norte do
Estado, destacando Jaraguá.
'e Secretaria do CA Bae-

. pendi solicitando aos asso

ciados, para atualizarem en

dereços, eventualmente in
corretos. e Circulando "0
Municipalista" r" o primeiro
número, editado pela Pre
feitura Municipal de Jaraguá
do $llL e Hoje e amanhã,
EI OASE da 2a. Região Etle
siástica, promove retiro de
casais em Ba1neário Cambo
riú. JS se fará presente. I

JOGOS REGIONAIS...;.. Da
19a. UCREjDIFID, convite'
chegando p�ra a a.bértura 0-

ficial dOs IV Jogos Escolares
�egionais - Categoria ,Ju-

nense e paranaense, antes

mesmo do lançamento ofi\o
cial do projeto turismo via
férrea, são enormes a pro
cura' de informações acerca
do mesmo, o que vem con

firmar as expectativas de
sucesso. Principalmente de
Curitiba e S. Paulo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aberta programação fesfivadn cinquentenàrle
Uma celebraçâo ecumêni-

.,Jol,lrdan
em J876� ;seguido

ca> seguida de sessão solene pelos valorosos. imigrantes
da Câmara de Vereadores, que C<Dm .seus braços fortes
abriram as comemorações do e sotaques carregados, alia-
50.0 ano de criação do Mu_' do' ã sua inteligência e seu

nicípio e da Comarca de Ja- amor pela terre que os eco-
,

raguá do Sul, acontecidas no Jhia e sobretudo sua dispo-.
Centro de Atividades do sição para o

. trabalho, tor-:
Sesi, dia 26 à noite. Come narern possível a Jaraguá do
participação muito pequena Sul,de hoje, que ocupa bri
de público para a importân- Ihante e lnquestionével po
ela do ato cívico, a celebrá- sição no universo dos mu.. '

ção ecumênica foi presidida nicípíos brasileiros. Klitzke

pelo Padre João Heidemann homenageou e reverenclou a

e pelo Pastor In90 Piske, á- memória de dois ex-vereado

companhada pelo Coral da res, que no exercício da pre
Sociedade Cultura Artística, .sldêncle da Câmara tiveram
tendo os mlnlstrantes invo- suas vidas ceifadas" . por ba
cado proteção ante a ceIe· 'Ias assassinas· -', Ricard�
bração histórlca do cinquen- Gruenwaldt .em 193? e Ma-.

tenérlo: de emancipação po- rio Krutzsch em 1977-'
lítica e de organização jurí- destacando .os exemplos de
dica da comunidade, e aos dedlceção à causa pública"
governantes, "para que se-' "marco referencial aos po-;
jam sábios ao legislar, [us-. lítlcos de hoje e de ema

tos e prudentes na aplicação nhã".
da lei e corretos. na adml- O vereador Almiro Antu-
nistreção da coisa pública". nes Farias Filho, da Banca-.

Cada qual relembrou Fe- -da do PMDB, ao conclerner
tos históricos das comunide-. a -continuldede do ideal co
des católica e evangélica em munltärfo, destacou Ç) gran
Jaraguá do Sul e os carnl- de trabalho da atual adml
nhos percorridos ao longo nlstração e congratvlo\!-se.
dessés 50 anos e antes de- com as demals que ao longo
lés, sempre buscando levar desses cinquenta anos de
a luz da sabedoria dos ho- ram urna parcela de sí e que
mens e a divina às suas co- por isso merecem a gl'at.idão
munidades, seja através do e o reconhecimento da po
professorado, seja através pwlaç�o jaraguaense. Os

.

do pastorado e dos movi- pioneiros que. lutaram pela
mentes cristãos.

.

independência. do município.
mereceram igualmente con

'siderações do atual '1 íder da.
bancada governista.

SESSAO SOLENE
Na sessão solene da' Câ

mara de Vereadores, dirigi-
.

da pelo presidente José Gil: ELEIÇOES DIRETAS
berto Menel, quatro orado- Em discurso eloqüente, o
res destacaram a maqnitu- prefeito Durval Vasel desta
de das datas. O representan- cou a Rarti.cip�ção política,
te da bancada do PDS, José e a ascensão de Jaraguá, do
Alberto Klitzke, recordou .Sul no cenário catarlnénse e

que os dois acontecimentos nacional, seja_ na moderna
históricos são "a continul- atividade agrícoljl e pecué
dade de Um processo desen- ria, séja "na' moderna atlvl
volvimentista iniciado por dade comercial e industrlal,'
,,--�---------------

. .
.

projetendo' .nornes, homens
e

.

marcas, dentro da escala
social, política e econômica.
"Isto faz com que a Pérola
do ltepocu esteja inteira
mente envolta numa atmos- .

fera de trabalho e literal
mente absorvide numa fal-

.

na de progresso, identifica
da pela'Grandeza pelo .Tra
balho que define !:l expressa
o dístico do nosso brasão",
acentuou.
a Prefeito, ao 'incentivar

a continuidade dessa luta,
conclamou a todos a terça.
rem armas para superar a

nebulosa' quadra da nossa

história e a envolver-se na

manifestação popular que
dama por eleições diretas

pare a presidência da Repú
btica,' "essa cruzada nacio
nal que reclama por mudan-·

ças estruturais no contexto

sócio-pol ítico-econômico bra

sileiro, pois é a' constância
de quem luta que reside o

êxito de quem vence".
Também teceu considera

ções acerca do acóntecimen
to sol.ene e festivo, 'o Pro

motor -de Justiça da 1 a. Va

ra, Dr. José Alberto Barbo
sa,

'

dando seu testemunho
dos anos em que aqui resi

de, "uma cidade convldati
va, boa de se viver e 'que a

tingiu nos últimos lustros
um .desenvolvimento extra

ordinário" .

Diversas eutorldades, dos
'três poderes, prestigiaram o

acontecimento, O programa
de

-

comemoração do. cin-'

.quentenário - continua hoje,.
sábado, com o éncerramento

'do I Campeonato Aberto de
Futebol de Salão, às 19h,
no Ginásio Artur Müller e no

domingo, com a prova '.

ci

clístlca . municipal e esta

dual e 'abertura do Campeo
nato Catarinense de

.

Moto-
cross .:

·COlAS·
•

'

I • ,

01'ganlza-se e Val,p�QmOver
Festa· das c Flores

'.'
.

A recém-fundada' Sbcieda
de Círculo de Orquidófi 19 -de
Jaraguá do Sul, reúne-se oro

dinariame'nte pela vez pri.
'meira no dia 9 de abril, às
20 horas, ria Secretaria de
·Educação, Cultura, Esporte.
e Turismo. Vários. assuntos

, ,se encontram em pauta, se·

gundo a presidente Lal,lrita
. Franko�jak, que pretende a

filiação de novos sócios, não
sendo -necessário o interes
sado ser possuidor de um

número enorme de orquí
deas e plantas ornamentais,
"basta ter interesse e com o

intercâmbio que será
-

man

tido, com o tempo o asso�
ciado adquiri.r( .e�periência
e terá acrescido o volume.
de. plantas", acentuou � pre�
sidente da COJAS, ao lem
brar que todos os asso.cia
dos terãQ direito a partici
par em novembro da Festa
das' Flores.

,

Laurita çlisse também que

.o Círculo está recebendo
doações de livros, revistas,'
folhetos e outros que se re

lacionem a orquídeas e plan
las ornamentais. O nome'do
doador. ficará .,arquivado no

livro de doaçqes, que fará

parte do documento histó.
rico da COJAS. Eventuais in.'
teressados em se associarem
ou em do'al' lDublicações a·

cerca do pssunto podem con·

tactar com' a presidente pe-
.
lo telefone 72-1730.

Biblioteca realizará
Feira do Livra

A Biblioteca Pública Municipal "Rui Barbosa" regis-,
trou nos meses de janeiro e fevereiro, 843 empréstimos,
18 consultes, 64 inscrições de leitores, do; quals 38' de
adultos e 26 de crianças, além do que, recebeu em doa

ção de Marconde Simões e Gillían Hermann, 35 livros,.·
sendo 16 de literatura inglesa e 19 de literatura brasilei
ra. Um total de nove livros foram adquiridos com a taxa
de inscrição e as multas cobradas por atraso de devolu

ção. A "Ruí Barbosa", de março a dezembro atende das 8

às 19 horas e aos sábados' das B às 11 h30, segundo a bi
bliotecária Dirce Terezinha Nunes.. que destaca entre' os

leitores mais àssíduos Hildegard Strelow, Zilda QuaiO,
Débora Konell_, Leila Mello, Orlando Viebrantz e Eunice

Buerger, Ela também' chama à Biblioteca Adolfo M .. de As
sis Jr., Sueli Gobbi, Sueli de Moraes Neves, Sônia M. Pa
cher, Miguel Ribeiro, Carlos Ristow, Rogério Ristow, lo
landa Siqueira, Maria da-Graça Thomazelli e RonéslaMeu
rício, para tratarem de assuntos .dos Seus Interesses.'
FEIRA DO LIVRO INFANTIL

. Apenas quatro partlclparam dia 17"durante a Feira
de Arte e Artesanato, do Varal da POesia: Na próxima
Feira, consoamente a responsável pela Biblioteca "Rui

,Barbosa.", as duas melhores poesias serão premiadas com

Cr$ 10 mil e Cr$ 5 mil, respectivamente, a título de in
centivo. E na mesma data (.21 de abril), vai ser realizada
a Feira do Livro Infantil, promoção da Biblioteca.

MS ganhará nova

Delegacia e Cadeia
A Associação dos Mwnicípios cio . Vale do ltapocu, a·

través da sua. Assessorta.de Engenhariâ Civil, elaborou o

projeto arquitetônico da neva Delegacia de Polícia a ser

construída pela Prefeitura Municipal de Massaranduba, em
convênio com a Secreterla de Segurança Pública, A cons-

trução é uma das antigas reivindicações 'da comunidade,
hi!ja vista que atualmente a Delegacia funciona em- sala
alugada, com pouco conforto e a Cadeia, localizada a 'cem '

mettos da Delegacia, não apresenta nenhuma segurança.
Com área construída de 103m2, a nova 'Delegacia, se

gundo o projeto, conterá dependências para funclonamen
.to dos diversos setores policiais, além de duas celas, sa

nitários, sala de espera, corpo da guarda, cozinha, depó-
sito e. garagem para a viatura policial..

.

Por outro lado, Informações colhidas' junto ao secre

tário-executivo da Amvali, Dávio Leu, d� conta que o pre
'feito de Guaramirim, José de Aguiar, presidente da entl
dade, assinou' com o Governo do Estado, via Gaplan, um

convênio de cooperação financeira de Cr$ 5.300..000,00,
que serão repessados em três parcelas, para a manuten

ção dos serviços de assistência técnica -é admlnlstrettva
aos mUnicípios da mlcrorreqlão,

./

CORUPÁ PAVIMENTA E EMBELEZA RUAS

.

A Prefeitura Mvnicipal de Corupá está· lançando Edi •
tal de Tomada. de Pre�o p,ara a compra de uma carrega·
deira nova, destinada ao departamento de obras, dado o

estado precário da atual máquina. Quanto ao calçamento,
a primeira etapa do projeto da Administração Melchertf
Weber deve' iniciar no mês de abril.; com a pavimentação
a paralelepípedos das ruas Nereu Ramos -e Almirante, Bar"
roso,'para'a qua:! as pedras estão sendo adquiridas.

O vice·prefeito Oto Ernesto Weber, ao fornecer a in,

formação, acrescentou que no final da semàna passada a

municipalidade recebeu uma nova parcela de Cr$ 3. mirhões
para as obra.s do ginásio de esportes, possibilitando, as

sim, a cóntinúidade dos trabalhos, haja' vista qi,Je ,é pen�
samento deixá-lo em condições para.a prática de espor.tes
até o mês de setembro.

.

Por outro lado, ·a municipalidade está realizando um

serviço de arborização nas principai.s ruas da ciC:Jade, em
belezando-a. Estuda-se também a €onstrução da nova rodo�
viária, hoje funcionando junto a um estabelecimento cO

merdal defronte a Praça Artur Müllér., e ci impJantação
de v,ma crec�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES

Aniversariam hoje: 31
Sr. Waldino Mayer, em Ctba.
Sr. 'Walter Schütze, Corupá
Sra. Ursula S. Brandenburg
Sr. Aluísio Junkes
Valdíria Martins
Aniversariam domingo
Sra. Onda Nagel Zanqhelinl
Sr. Germano Büttgen, Jlle.
Sr. Rudi Müller, em Corupá
Leenette Lawin
Márcio Adriano Ewald
Sra. Elfrida Harmel Salai
Daniel Simon
Jair A. Maba
Evandro Lu(s Bartel
Dia 02 de abril
Dr. Haroldo Schulz
Sra. Denise Fischer Martins
Püttjer
Sr. Theobaldo Hagedorn
Sra. Marize' Rosane Balleck
Lescowicz
Sra. Ivone, esposa de Raul
Driessen
Sra. Wilma Krause
Sra. Celestina ßorchers
Dia 03 de abril

. Sra. Walt-rudes Tomaselli
Aletina Maria Tomaselli
Sra. Cristina Zapella Klems
Sr. Aldo Barte!
Sra. Asta Splitter
Sra. Iracema T. Bassani
Júlio Roberto Rodrigues
Sr. Edemar Eggert
Darcy Ehler, em SP
Olívia Ehlert Fernandes
Dia 04 de abril
Sr. Hermínio Glowatzki, em

Garibaldi
.

Sr.a. Terezinha S. Bignéri
Sr. Cláudio Winter
Sr. Manfredo Hornburg
Sr. Eugênio Trapp .

Denny Cristhian Schwartz
Dia 05 de abril
Sra. Irene Luz Dantas, em

'Brasília
Sr ..Lorenço Gressinger
Sr. Därio G. Schütze

. Sr. Gustavo .Henschel
Anette Driessen

.

Sra ...Cleide Tereza Chiodini
.

Pedri
Sra. Debbie Mara S. Bona
·S'ra. Geraldina 'da S. Pereira

NAscrMENTOS
Dia 06 de'março
Roniere Miguel, filho de An
tônio (Maria) Alves.
Nadia Kasumi, filha de Hi
roaki (Naide) Urrietsu
Dia 08 de março
Silvana, filha de Tercílio
(Isolde) Zanluca.
Samara Fernanda, filha de
Alvino (Célia) Cani.
Dia 10 de março
Adilso Júnior, filho de Adll
so (Ivani) Bruner.
Dia 12 de março
Ricardo, filho de Ludgero
(Ana Maria) Kammer.
Dia 14 d. março
Cristiano" filho de Ademar
(Ursula) Zech.

Juciley, filha de Hercilio
(Rosernar ) Dutra.
Dia 15 de março
Marta, filha de Varnberto
(Terezinha) Silva.
Dià 17 de março
Daiane, filha de Valdemiro
(Delma) Stein.

'

Dia 18 de março
Jhones Jaderson, filho oe
Ademir (Adelina). Valcanaia
Juliana, filha de Luiz (Lore
ci) Iioolomini.
Dia 19 de março _

Cristian Eduardo, filho de
Vilmár (Elcidia) Dalprá.
Adriano, filho de' Ireneu
(Helena) Pereira.

.

Dia 20 de março
Cristiane, filha de tsmael
(Edir) Zabel.
Cleiton, filho de Jorivaldo
(Ivete) Rodrigues.
Tetlane, filha de Arnobert
(Lorena Renata) Glatz.
Dia 21 de março
Alexandre Moretti, filho de
Norberto (Odila) Enke.
Luciana, filha de João (Ce
cilia) Rincos,

Dia 06 de abril
Sra. Ana Bona
Sr. Raul Carlos Gesser, em

Concórdia
Dr. Edson' Carlos Schulz
Alan Jonas G. dos Santos
Sra. ,Ér�a i.re'na Pedrottl

;
,

... .

.

AMIZADE ,TELEPA'FICA
,Na sua presença ausente, sinto-me ...
Sinto-me porque. te adoro, porque te amo.

Sinto tua presença mesmo não te vendo.
Mas, um dia, em hei de encontrar-te.
... No lugar a mim reservado
Farei por merecer!
Acredito em ti mais do que em njnguém

. Sei que ninguém me ama como Tu.
A gente se olha mas não se vê ...
Se toca, mas não se sente .

Se fala, más não se ouve .

Nosso mundo é telepático.
E em nunca recfamei ou achei complicádo.
E é assim a única maneira de eu .....e amar.

E é assim que eu Te amo.
'

E é assim que nós te amamos.

É difícil conseguir essa harmonia com um ser terrestre
Mas, contigo que és celeste; divino, contigo que és Deus
Eu consegui. (Leníria de Cássia Menel)

Proclamas de Casamentos
Edital 13.635 de 21.03.1984
AVELINO RISTAU e MILENE
SILVERIO. Ele, brasileiro,
solteiro, agricultor, nascido
em Schroeder, neste Estado,
domiciliado e residente na

, Rua Lourenço Kanzler, nes

ta cidade, filho de Leo Gus
tavo Ristau e de Therezina
Guesser Rlstau. Ela, brasi
leira, solteira, operária, nas-

'

cida em jaraguá do Sul, do
miciliada e residente na R.

Lourenço Kanzler, nesta, ci
dade, filha de Antonio A
maurí Silverio e de Idalci
des Silverio.
Edital' 13.636 de 23.03.1984
LAURINDO SOTORIVA e MA
RILENE SCHOLL. Ele, brasi
leiro, solteiro, comerciário,
natural de Vacaria - Rio
Grande do. Sul, domiciliado
,e residente na Rua Gumer
cindo da Silva, 237, nesta

'cidade, filho de Antonio So
toriva e de Nahir Dalla-Bona
Sotoriva. Ela, brasileira, sol
teira, bordadeira, natural de
Pomerode, neste Estado, do:
miciliada e residente na Rua
25 de Julho, nesta cidade;
filha de

.
Roberto Henrique

André Scholl e de Maria
Scholl.
Edital'13.637 de 26:03.1984
CÉSAR ROBERTO ANTON e

SANDRA MARA WIELE. Ele,
brasileiro, solteiro, progra
mador, natural de Blume
nau, neste Estado; dornleb
Irado e residente na Rua A
mazonas, em Blumenau, n/
Estado, filho de Eugen Ed
mund Anten e de Adelaide
Luiza Anton. Ela, brasileira,
solteira, professora, natural
de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente na Rua An
tonio Tobias, 79, nesta ci

dade, filha de Rainer Alfre
do Wiele e de Edi 'Marlene
Garcia Wieie.

'

Edital 13.638 de 26.03.1984
RUBENS FRIEDEL e MAGA•

LI WITHÖFT. Ele, brasileiro,
solteiro, operário, nascido
'em Guaramirim, neste Estª
'do, domiciliado e residente
em Guaramirim, neste Esta
do, filho de Leopoldo Frie
deI e de Alvera Relnke Fríe- ,

deI. Ela, brasileira, solteira,
do lar, nascida em Jaraguá
do Sul, neste Estado, domi
ciliada e residente na Rua,
Antonio Schmidt, nesta ci
dade, filha, de Wigando Wi
thöft e de Leonida Eiert'
Withöft.

FALECIMENTOS
Dia 19.03.84
Márcio Köpp, 87 anos.

Dia 20.03.84
_

Hardaça Henriquetta Rosa,
78 anos.

Dia 23.03.84
Rodolpho _ Augusto Carlos
Raasch, 80 anos.

Edital 13.639 de 27.03.1984
NILTON 'SELL e AVELINA
WEIS$. Ele, brasileiro, sol
teiro, operário, nascido em,

Jaraguá do Sul, neste Esta

do, domiciliado e residente
em Rio Cêrro I I, neste dis
trito, filho de Alex Seil e de .,

Loni Georf Seil. Ela, brasi
leira, solteira, do lar, nas

cida em Massaranduba, nes

te Estado, domiciliada e re

sidente em Rio Cêrro fi, n/
distrito, filha de Hartwig
Weiss e de Elsa Dorow
Weiss.

Edital 13.640 de 27.03.1984
JOSE KOSLOSKI e RENITA
MOLL-ER. Ele, brasileiro, sol
teiro, operário, nascido em

Doutor Pedrinho, neste Es

tado, domiciliado e residen
te em Garibaldi, neste dis
trito, filho de Severtno Kos
loski e de Barbar-a Koslos
ki. Ela, brasileira, solteira,
operária, nascida em Jere-:

guá do Sul, neste Estado,
domiciliada e residente em.

Garibaldi, neste distrito, fi
lhe de Alfredo Müller e de
Olivia Borchardt Müller.
Edital 13.641 de 27.03.1984
JOAO KAZMIERSKI e SUELI·
BEATRIZ ZIMDARS. Ele, bra
sileiro, solteiro, vendedor,
natural de Massaranduba,
neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Guanaba
ra, 529, nesta cidade, filho
de Alexandre Kazmierski e

de Reselle Kazmierski. Ela,
brasileira, solteira, comer.

ciária, nascida em Blume
nau, neste Estado, domlct;
liada e residente em Estra.
da Itoupava Rega, em Blu�
menau, neste Estado, filha
de Mario Zimdars ede Ruth,
Zimdars.

Edital 13.642 de 27,03.1984
JOSÉ SARDAGNA e JUREMA
WULF. Ele, brasileiro, sol
teiro, operano, natural de
Massaranduba, neste Estado,
domiciliado e residente na

Rua Francisco Zacharlas Len
zi, nesta cidade, filho de
Leopoldo Sardagna e de Lu
cia Pauli Sardagna. Ela, bra
sileira, sol tei ra, agente ju·
diciário, natural de Massa·
randuba, neste Estado, do
miciliada e residente na Rua

Amazonas, nesta cidade, fi.
lha de Harry Wulf e de Lon
ka Krueger Wulf.
Edital 13.643 de 27.03.1984'
LIDIO JULIO DA SILVEIRA
e NAIR CORR�A. Ele, brasi
leiro, solteiro, militar, nas

cido em I tapocu - Arequa
ri, neste Estàdo, domicilia•

öo e residente na Rua Gas

par, nesta cidade, filho de

Miguel Lídio' da Silveira e

de Natalia Alves Silveira,
Ela, brasileira, solteira, bal
conista, nascida em Guara.

mirim, neste Estado, doml
ciliada e residente na Rua
Padre Alberto Jacobs, nesta

.cldade.. filha de Artur José
Corrêa e de Davina de Sou
za Corrêa.

Agradecimento
Dona Maria Mascarenhas, através do "Correio do

Povo", agradece ao Prefeito Durval Vasel .e Secretários,

pejo trabalho executado na construção de muro e cal

çada, por ocasião da ligação da rua Relnoldo Ra.u com

a CeI. Procópio Gomes, no imóvel de sua propriedade.

INGO ·I(RAUSE - TÉCNICO CONTÁBIL

Abertura de firmas. - Elaboração de contrato
social. - Alteração contratual.

Encerramento e/ou, transformação.
Assistência fiscal, contábil e trabalhista. -

Serviços de assessoria na área ádministrativa, financeira
e comercial para pequenas e

médias empresas. ,

Imposto de Renda - Se vócê vendeu um imóvel no
. exercfcio de 198'3 Ei já entregou sua

.

declareção ou vai entregar, consulte-nos. O Leão
não perdoa. Declare certo .

Rua Oonaldo Gehring, 120-- Fone 72-0808 - Jguá. do Sul

I'

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,
na rua Preso Ep. Pessoa, 71, nesta cidade.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Politica, Politicos, Folclore, &·.Cia.
A década de sessenta foi

äas mais generosas na pro
dução de situações que man

tinham a opinião pública em

constante sobreaviso. •

Túdo podia acontecer a

. qualquer momento. A clas
se política encarregava-se de .

criar os problemas em tor-
. no dos quais a população se.

dividia ardorosamente, com
parecendo em massa às ses

sões legislativas.
Quando do malogrado as

salto aos vereadores da opo
sição em plena Câmara Mu�
nicipal, o clima fitou muito
tenso e (!S sessões passaram
a ser policiadas, enquanto
um' delegado maluco cir
culava pelas vias públicas,
exigindo em qualquer hora
do dia ou da noite, a Iden
tificação do transeunte.

'

I Só do prefeito da época
exigiu por três vezes no mes

mo dia a sua identificação.
Pelo fato do jornal publi-

. car a nota de intranqüillda
de gerada pelos fatos pollti
cos, mandou chamar o, [or
nalista, ao qual ameaçou de
cadeia e processo.

Humildes lavradores eram

interrompidos nos seus jo
gos de cartead� e bocha,
revistados e os plcafumos
para os palheiros eram re

colhidos pelos meganhas.
,

Até que chegou o dia, ou
melhor, a noite quando' en
trou feito tufão no salão do
Itajara, em busca de uma

suposta joga tina, esbarran
do no já falecido Ten. Cél.
Leónidas Cabral Herbster
que frequentava uma reu
nião de Lyons,' estabelecen
do-se forte altercação.
Naquela noite ele anoite

ceu mas não amanheceu
msls ..•

O d�lega s�farda�a era

recolhido para sossego da
p.opulação que já não se er-'
riscava mais a sair à rua.
Mas na política as coisas

Contin.uavam fervendo.
Era' época de renovar. a

,Mesa da 'Câmara e convoca
dos estavam 6 vereadores
�o PSD e 5 da UDN. No par•.
tido da situação os candl-

datos abundavam. Crievam
se os impasses.

Chegada a hora regimen
talos vereadores da udenil-

.

da encaminhavam-se para o

Paço Municipal, à Praça An-:
gelo Plazera e estranharam
a escuridão que envolvia o

prédio' do Fórum norrnal-.
. mente' profusamente ilumi
nado. '.

Estaria o zelador Maurí
cio de Gois etrezado?: Re
solveram esperar a vinda
tardia do funcionário mu

niclpal, que não aconteceu.

Recorreram, então, ao vi�
gia noturno, que só sabia
dizer que o Maurício recebe
.ra ordens de fechar: o pré�'
dio e entregar as chaves, ao
prefeito.

.

Um grupo de vereadores
rumou, 'à residência do al

.

calde, onde informaram que
tinha ido ao engenho.. Fo
ram ao engenho e lá tarn-

. bém não estava. Não estava:
em lugar algum: Sumirá do

"mapa.
Diante da situação criada,

resolveram realizar a reu

nlão numa das dependên.·
cias do Bar Marabá,' na rua:
Joinville, de propriedade de
Gesá, Rodolfo Fischer e D.,
'Olga, onde instalaram Q ple-

-

nário da Câmara.

Cinco vereadores da UDN
e 1 do PSD elegiam MiJrillo
Barreto de Azevedo o Presi
dente da Câmara e os de
mais cargos da Mesa. Era
também. convocado o fun
cionário Maurício de Gois,
de quem foram tomados os

depoimentos, para caracte
rizar a impossibilidade de
reunir-se no local habitual,
forçado pela birra' do pre
feito de não realizar elei
-ções no dia previsto no Re
gimento Inferno da Casa.

'

Orcunstanciada ata era

eleborada, contando as ra

zões do insólito acontecido.

A cidade amanhecia' sob o
.

impacto de rneis uma mano

bra política e os bares Ca
tarinense e "Pulli-Bar" se

enchiam da curiosos queren
do saber detalhes dessa' es
tranha forma' da Câmara se

reunir fora" do -locel habi
tuai, como aliás seria per
mitido, por ocasião de reu-

niões festivas.

Na semana seguinte o PSD
em conchavo com um ele
mento da udenllda reunla.
se na sala do Forum e lá e

legia também a sua Mesa,
passando, éntão, o municí

pio a contar com duas me

sas
.

legislativas, cada um

praticando atos de sua cOm)"
·petência..

Por mais de um mês con

tou
.

JaragLJá do Sul com Çl
dualidade de comando legis
lativo, para espanto das de
mais 'casas leqislatlvas de
Sániä Catarina

.

e do País,
dispostos, quem sabe, a

praticar o duplo comando :

, pará acertar as contas com

os seus adversértos.

Coube à bancada da UDN '

feri r o assunto 'em recurso
ao Juiz da Comarca, ao

quel coube, afinai,' fazer a
.

Câmara voltar à sua nor

malldede leqislativa. .

Da refrega
-

política, entre
mortos' e .feridos, .

todos se

salvaram.

Màs ficou um alerta ao

prefeito, que ficou sabendo
que não podia brincar com

a oposição, disposta' a criar
os maiores óbices, fazendo
virar o feitiço.. centra o feiti
ceifo, nas 'manobras feitas
ao sabor da paixão polítlce.

Evi Sinsval • Março./84

"Relógios, cristais. violões' e artigos finos parn.
presentes, em todas as

.

ocasiões, é com o

LANZNASTER
o· SEU RELOJOEIRO. �-

�ue tudo lhe fàz para servir bem.
Fica na Marechal Deodoro, 364

,r----------------------------_.--�--�I DeIxe o aviamento de suas receites nasmãos de ,quem entende do ramo"

IFarmácia Paraná
�drninistrada por proflsslonals fafm�cêtJ ticas formadas; com 10 anos de' experlên
CI�, sob a direção' de NeHa Maria da Silva-=- CRF-l402/SC, -fllhe de Jarãgu'6 def Sul.
Aviamento d� receitas, mecUcanientos e p�rfumaria$ e os melbôres pre�os d� ��a
ça estão aetui. Venha conferirl - Mantemos convênios com Sindicatos.· :.,' ,.,

< 'Av, Mal. DeOdoro, n.O 1�771 (p�rto da Porit� CIo Vailaui),Fone.72-1689 ,�,Js:iSC.

COLUNA ROTÁRIA
10.0 Encontro Nacional da Amizade - Encerra-se

na noite de hoje, na vizinha cidade de Blumenau, c 10.0
Encontro Nacional da Amizade, inlclado na última 4a.
feira com-grande -afluêncle no Carlos Gomes, local se

.

de do conclave. Cerca de 500' integrantes da Casa da
Amizade de todo o País alf desenvolvem várias ativi
dades culturais e sociais e é a primeira vez que o con
clave se realiza num município que.nêo o de uma capital
de Estado. Esta assequrada a presença da primeira da

ma de Santa Catarina, Ângela Amin, que deverá profe
rir uma palestra no último dia dos trabalhos.

.

>

Para a noite dê hoje um jantar coletivo devéré
marcar o grande encerramento do conclave, que teve a

condução segura da coordenedora, Sra. Elke Willecke,
a qual deverá tornar-se a sua Presidente por um perto
do de dois anos.

24a. Conferência' Distrital - O Centro Social Urba
no deverá servir de palco para a XXIV CONFERENCIA
DISTRITAL do Distrito 465 de Rotary International, no

período de 12 a 14 de abril de 1984, na cidade de S.
Bento do Sul, - a "Suíça Brasileira" e - "Cidade das
Hortências".

'

Os. R.C. Club's de Laguri�, Blumenau-Norte, Rio

Negriiiho e São José deverão' apresentar excelentes tra

balhos relacionados com a Avenidas, de Serviços Inter

nos, Profissionais, Serviços Internacionais e Serviços à
Comunldade..

Às 21 horas do. dia 12 de abril terá lugar um co

quetel de Companheirismo na Sociedade Ginástica e Des

portiva São" Bento, quando se apresentará para selecio
nado concerto .a Orquestra Juvenil da cidade.

.......()()O...
Desperta a tua vocação de S-E-R-V-I-R!

,

Desafio Jovem de Sta. Catarina - A convite do mé-
. dico e rotariano Norton Silveira' 'ge Souza, do R.C. FIo

rlanöpclls-Estreito, epresentarem-se na reunião de ....
12-03-84, 4 jovens ex-viciados em drogas totalmente, re
cuperados que-hoje integram a Instituição DESAFIO JO-

,'VEM DE SANTA CATARINA, com: eçãoem Florianöpo
lis e' Orleãs. Os ex-viciados Ma'rçal, Ri"téÍ,. Jurandir e

Veldeclr deram testemunhos verdadeiramente dramáti
cos de suàs passagens na senda do vício,' estando, ago
ra, para organizar uma construção onde poderão liber
tar outros tantos jovens desse' terrível flagelo social.

Por fé!lar. em flagefo social, na mesma data, como'
convidado do ex-Gov, de Rotary, Cleones, V.c. Bastos,
falou também o candidato à bolsista da Fundação Ro
tária, baseando suas experiências vividas no flagelo de
Junho/83, concluindo por dizer o estaqiário de medici
na que gostaria ·de levar a bandeira de Rotary com as
da Cruz Vermelha e da LBA.,Mauro B. Bueno e os qua
tro jovens foram muito cumprimentados pelos presentes:

-.

Lavação, polimento, teto e estofamentos e limpeza em
. geral, é com a

'Marschall Polimentos
Experiência, a certeza de um trabalho

bem executado.

Av; Getúlio Varqes, 21Ú' - Jà�aguá do Sul.-SC

AS MELHORES SUGESTOES PARA'
PRESENTES ESTAO AQUI!

Na Joalheria A Pérola, você encontra artigos pa
ra presentes e decoração, peças de joâlheria, reloloa
ria, objetos em prata, cristal e percelane que reel
çàm 'o seu requinte e bom gosto.. Em anexo, a Ótica
Moderna, com os últimos lançamentos ern.éculos nà-

. clonals.e importados. Vlslte-nos

Joalheria, ,A;,Pérola
, .;, ,

Ótica Mo,deroa .:
,

,Rua Reinolgo 'Rau, 289 .2 Fone'72:�823

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CARTAZ DO CINEMA - O Cine Jaragucí apresenta a partir de hoje
e até quinta-feire, às 20h15, "DE TODAS AS .MANEIRAS", filme por

nográf,ico destinado ao público adulto, acima de 18 anos.

0-. Selma perde tudo
'. outra 'vez

Exatamente um ano e 5
meses após o incêndio que
destruiu totalmente a sua

residência e pensão, em

25.10.82, a D. Selma Bol-·
duan Selferd perdeu tudo
outra vez num sinistro ocor

rido sábado à noite, às
21h20, assim como os 11
pensionistas que pouco sal
varam. A causa -do incêndio
foi um vazernento . de gás,
no momento da troca do
butijão, arremessando -a
válvula de proteção contra

-
a lâmpäda, provocando a

explosão e o incêndio, além·
.

de queimaduras em dois
pensionistas, que foram hos

. pitalizados.
Quando. do primeiro si-·

nistro, o Lions Clube Cidade
Industrial encetou campa
nha e reconstruiu a Pensão
Familiar·D. Selma, entregue
a proprietérle no dia 16 de
março -do ano passado, por
tanto, pouco mais de um a

no an,tes do segundo stnls
troo A pensão sinistrada lo-

callzava-se aos. fundos da
·
rua Henrique Piazera, pro
ximidades do Nelo Hotel.

Na mesma noite, às 19h45
de sábado último, flOVO ve

.zamento de gás provocou
incêndio na barraca de -ser

vete de Walfrido Cardoso,
na Marechal Deodoro; ao

lado do Nelo Hotel e a me

nos de cem metros da pen
são e por causa idêntica, va
zamento de gás, que semà
nas antes destruiu parcial
mente o Hotel Central.

Oe acordo com o Corner»
dante do Corpo de Bombei
ros Voluntários de Jaraguá
do Sul, no ano passado o

correram ·44' incêndios em

Jaraguà do Sul, porém, so
mente no primeiro trimestre
deste ano, ja somam 19 ca

sos. Hermínio Lucioli disse

que. esse número supera as

expectativas e que o vaza

mento de gás e curto circui
to têm sido as maiores cau

sas dos incêndios.

Grubbadestaca a

segurança no Rotary

Produtores qêem
utilidade do Prevárze

O Delegado Regional de
Polícia, Dr. Adhemar Grub
ba, participou na terça-fei
ra de reunião do Rotary
Club de Jaragua do Sul;
quando palestrou sobre a

polícia e segurança, que são

objetos' da Campanha de

Segurança a Comunidade
encetada por aquele clube
de serviço e que deve ser

-

concluída em .junho. Grub
ba enalteceu C5 lançamento
da campanha, enfatii:ando
que esse relacionamento per
mite a sensibilização e o

empenho popular no comba
te a criminalidade, auxilian
do sua polícia _no desenvol
vimento de uma êfi,caz rede
de infor'mações, de extrema

Decresce o

energia
No ano passado, o 'setor

industri-al de Jaraguá do
Sul consumiu 2.768.636

. Kwh de energia elétrica a

menos do que em 1982, o

que é um indicativo de que
a recessão econômica se faz
sentir nesté setor, que é o

parâmetro que evidencia a.

evolução econômica da ci

dade, apesar de em outros

setores ter ocorrido: aumen
to do consumo; O setor re-

sidencial c;;.qr:l�umiu .

15.721.509:K"wh no �;no pas
sado, o comerete! 7.171.778

· importância para a. preven
ção e repressão de crimes

·

que! em última análise, re

donderêo em proteção ao

próprio povo.
O Delegado Regionàl dis

correu sobre a polícia como

instituição estatal, destina,
da a manter a ordem públi
ca e no capítulo dedicado a

segurança, considerou vé
rios aspectos a serem ob
servados, como por exern

plo, na realização de via

gens ou ausência do indiví
duo da sue residênc;ia por

· determinado período, na ado
. missão dé empregadas, na

rua. e no carro e a própria
segurança no trânsito, entre
outros que citou.

No dla 15 passado, realizou-se no CI
de Treinamento do Provárzeas de Ararat
um Dia de Campo, promovido pela Sec
ria da Agricultur,a, através da Aceres
programa constou de preparo final do I

no pera semeadura de arroz através d •

crotrator, trator médio e de grande r:
uso de trator de esteira de banhado
troescavadeira com suas adaptações pare
viços de várzeas, cultlvares de arroz, cc

tá mecânica e máquinas e implementos
dos pelo Provárzeas, além dO"que �uve
exposição de máquinas e é.._�)ipa.tos
dos na cultura do arroz.

.. O Coordenador I ntér-R�1tb�� do
várzeas; Sérgio Victor Santini, informe
Correio do Povo que para participar dJ
de Campo, organizou-se uma excursão

· gricultores e técnicos do Norte do E
dos municípios de Jaraqué do Sul, Gua
rim, MassaranéluPª, Jolnville, Navegan

.
Itajaí, num -total de 26 pessoas, que tl

oportu.nidade
de verificar algumas ino�e de trocar experiências com produto

. técnicos de outras regiões do Estado, q
número de quinhentos lá comparecera�

· ,

O Dia de Campo é um método J
pela extensão rural para que um grandl
mero de agricultores, técnicos e autori�
tornem conhecimento na própria levoun

· atividades agrícolas mais m�r_ e �
luções encontradas para qui ·�·'�homem_jtenha melhores condições ljvida un

sua renda.
.

DRT marca

provas

consumo de
industrial
Kwh, o industrial .

42:915:798 Kwh.. o rural
2.901.178 Kwh e órgãos pú
blicos 3.552.988, Kwh, tots

-llzsndo um consumo de ...
7'2.263.251 Kwh, centra os

70�901.129 Kwh dé 1982 e

os 64.738.695 Kwh de 1981.

O industrial, em 1981,
, consumiu 44:151.658 Kwh e

no ano seguinte 45.684.434
Kwh para, em 1983, cair pa
ra 42.915.798 Kwh, conso

ante as Centrais Elétri.��
de Santa Catarina _. q!!.

'

lese.

.

A Delegacia Regiona.l do Trabalho d

,
está comúnicando aos candidatos ins

para o concurso público de fiscal do t
lho e identifiador datiloscópio, cujas p
realizadas em 1983; foram anuladas, q
mesmas serão realizadas novamente n

8 de abril, domingo, às 9 horas, no C
Estadual Professor Henrique Stodiec
rua Esteves Júnior, em Florianópolis, a

Faculdade de Direitó. os c�cl_s i
tos deverão comparecer 45 minutos
do início, munidos de documento de i
dade, caneta esferográfica Qeta

-

a

se possível, cartão de inscrição.

BB põe ações
à venda

Ö Banco do Brasil vai lançar a par
2 de abril, 3 bilhões de ações que serã
tribuídas em cidades- do interior de
os Estados. As ações - preferencfals
minativas - serão vendidas à razão d
60,00 cada uma e em lotes mínimos d

ações, podendo adquirí-Ias tanto pesso
sicas como jurídicas. O ger��,_!."", dÇl ag
.do Banco do Brasil de Jara9\Já d�Sul,
ro, Barbosa Villela, em reu� co o

, presérlos, 'disse que o pagamento poder
feitoem até quatro prestações, sem jur
outros acréscimos, sendo a primeira
em abril e as demais em vencimento nos

5 �e [unho, 5 de julho e 5 de agosto d
rents ano.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Concurso "'Prê�io
Talento Brasileiro".

O Sesi em conjunto com

o Jornal do Brasil e com a

poio do "Correio dó Povo"
está lançando o Concurso

ca à realidade industrial bra
silelra. O concurso é em âm
'bito' nacional e o Sesi com
promete-se, findo o concur-

.

so, a Patentear e registrar o
invento ganhador no INPI.
Maiores informações e ins

crições no Centro de Ativi-
.

dades do Sesi - Jaraguá do
Sul, até 30 de abril.

Eltado de Sinta 'Catarina .

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
-

'.

LEI N.· 953/84

Cria o CéI!rgo de Fiscal' Geral da P�feitura Municipal d.
Jaraguá do Sul • dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JA RAGUÁ DO SUL, no uso das a\ribuições
que lhe são conferidas,

"-_

.

FAZ SABE'R a todos os habitant es deste Município que a Câmara de ve:
readores aprovou e ele sanciona a seguin te Lei:

Art. 1.° - Fica criado o cargo de' Fiscal. Geral da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul.

Art. 2.° -'- O 'cargo de Flscal Ge ral será isolado e de provimento itEM CO
MISSÃO".

"P-rêmio Talento Brasi lei ro",
com objetivo de premiar in

venções de operários... brasI
leiros que sejam . inéditas e

tenham aplicabilidade práti-

Art. 3.° - Ao' Fiscal Geral competirá basicamente:

f -"- Promover- as aiÍvidades pertinentes ao controle, fiscalização e exe

cução dos serviços de obras públicàs m,unicipais;
" - Promover a execução dos serviçcs de 'construção, pavimentação e

.

conservação de estradas e caminhos municipais;
III '_:_ Zelar para conservação de estradas e caminhos municipai�;
IV - Orientar,' distribuir e fiscalizar o trabalho dos turnos de conserva

ção de estradas munidpa is e caminhos. rneniclpels:
V - Assistir o responsável nas operações de compra e alienação de a-

. qulpamentos mecânicos, peças e veículos em geral:
VI - Promover e dirigir os tra balhos de recuperação e conservação de

prédios públicos rnuhlclpa is sempre-que assim for geterminado;
Vil -:- Propor as medidas que julgar necessértes ao cumprimento dos

,

.prazos para conclusão de obras pübllcas:
VIII - Executar 'outras tarefas que se fizerem necessárias ao .desempenhe

de suas atribuições.
.

. Art. 4.° - Os vencimentos inicia is do. cargo de Fiscal Geral, serão da or-

dem de Cr$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzeiros).

- EDITAL -

, AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã Desiqnàda de No
.tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja

raguá 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 contra:

,

. ANTONIO CARLOS MARQUES DE CASTRO, Rua preso E

pitácio Pessoa; Tl.I, apto. 21, nesta.. ALBERTO KASMIRS

K.I, Rua Braço do Norte, ,s/n,,.,.nesta. BE�TOLDO BARTEL
. E OU MARIA K. BARTEL, Estrada Itapocuzinho, �/I'!, nes
ta. DANILO BORN, Av. Mal. Deodoro, 104, nesta. ELMO
BUBLITZ, Estrada Ilha da Figueira, s/n, nest@. EDEL
TRAUD SCHMIDT, Rua' João Doubrawa, 50, nesta. GIL
SÓN JOSE DE OLIVEIRA, Rua 170, Otto Sc�neider, nes
ta. HILARIO SCHUH, Estrada Garibaldi, Tifa da Mosca,
nesta. JOlO RIBEIRO SOARES JUNIOR, A/C Lanchone
te Thaty, Fliperama, nesta. NELSON AMORIN" Rua 290,
n.O 248, nesta. RENY AUGUSTINHO COE,LHO, Rua Frano.
cisco, de Paula, nesta. SERGIO PRÃ, Rua João Januário

'Ayroso, 40, nesta. TEXTIL CYRUS S,A. I""'D. DE MALHAS
Rua Roberto Ziemann, 460, nel!ta. VILMAR KAISERr
Ãguas Claras, 403, nesta . .vICENTE INÁCIO, Rua Domin-

gos Demarchi, s/n, nesta. ,
, ,

'

E, como os ditos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente edital para q.ue os mesmos com
pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

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

ns/' Jaraguá do -Sul, 29 de março de 1984.
AUREA MÜLLER GRUBBA

.

Tabeliã Designada de Notas e Oficial de Protestos
,

de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul.

,

Art. 5.° - Os requisitos e conhecimentos pare o provimento do cargo ora

-criedo, serão os seguintes:
.

·1 - Instrução - Ter completado a 4a. série do (.0 Grau.
" .._ Conhecimentos Gerals da Administração Pública.

. ,
. III· - Conhecimentos Gerais de Serviços e Obras Péblicas.

.

,
Art. 6.° - Aplica.m-se, no que couber ao. presente caq;�o e .ao seu oc;upan

te, as disposições constantes do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de

Jaraguá do Sul e Legislação posterlor que o modif�que. .

.

Art. 7.° - ,As despesas decorren tes da: pr�sente Lei, correrão por conta de

dotações próprias do Orçamento vigente.

Art. 8.° - Fic� o Chefe do Poder Executivo autorizado a tomar as outras

medidas que se fizerem necessárias.

.

Art .. 9.° - Esta Lei entrará em vlçor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

o

Estado de Santa Catarina.

Câmara de Vereadores de
Jaraguá do Sul
DECRETO LEGISLATIVO N.o 02/84
"Altera o Artigo 2.° do Deérelo

Legislativo N.· 02/82'�.

JOSÉ GrLBERTO MENEL, Presidente da Câmara ,de
Vereadores' de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cata
rina no uso e exercício de suas atribuições.

FAZ SABER que a Câmara de Vereadores aprovou
e ele promulga o seguinte Decreto Leqislatlvo: .

Art. 1.° - A percentagem de 50% (Cinquenta por
cento ) que alude o artigo 2." do Decreto Legislativo
N.o 02/82' de 27 de agosto de 1982 passa a ser de
100% (cem por cento).

- Art. 2,° - O presente Decreto Legislätivo entr:ará
em vigor a partir de 1.0 de fevereiro de 1984, revoga
das as disposições em contrário.

Sala das' Sessões, 15 de março de 1984.

JOSÉ GILBERTO MENEL
Presidente

Jeraquã.do Sul, 23 de março de 1984.,

DURVAL VASEL
Prefeito. Municipal

,_,i.'

. IVO KONELL
. Secret.? .de Administração e Finançàs

\

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

COMPRE liMA HONDA iM MÓTO' SCHRO EDÊR E ECONOMIZE GASOLINA E DINHEI�
RO. VÉRIFIQUE .NOSSOS PLANOS. DE PA GAMENTOS E A NOSSA LINHA DE PRO
DUTOS. TEMOS TAMBI!� A,VENDA MOTOS USADAS.

Revendedor Autorizado

,
; ,.4 Ä . J..S .. ;p.1t...1S .• "

- ----=-------.
- -- --

---=-- ---=::..:..;,_-=..._--::-...: ----�-- - -
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CARTAZ DO CJNEMA - O Cine Jaraguc! apresenta a partir de hoje
e até quinta-feire, às 20h15, "DE TODAS AS.MANEIRAS", filme por-

nográfico destinado ao públi,co adul�6, acima de-'18 anos.
.

D'. ,Selma perde. tudo
outra 'vez

Exatamente um ano e 5
meses após o incêndio que
destruiu totalmente a sua
residência e pensão, em

25.10.82, a D. Selma Bol
duan 'Selferd perdeu tudo
outra vez num sinistro ocor
rido sábado à noite, às
21h20, assim como os 11
pensionistas que pouco sal
varam. A causa -dc incêndio
foi um vazamento de gás,
no momento da troca do
butijão, arremessando -a

válvula de proteção centra
-

a tâmpäda, provocando a

explosão e o incêndio, além,
.

de queimaduras em dois
pensionistas, que foram hos

, pitalizados.
Quando do primeiro si-,

nistro, o Liens Clube Cidade
Industrial encetou campa
nha e reconstrulu a Pensão
Familiar b, Selma, entregue
a proprietária no dia 16. de
março -do ano passado, por
tanto, pouco mais de .urn a

no antes do segundo stnts
troo A pensão sinistrada 10-

callzeve-se aos, fundos da
rua Henrique, Piazera, pro
ximidades do Nelo Hotel.

Na mesma noite, às 19h45
de sábado último, novo ve
.zamento de gás , provocou
incêndio na barraca de sor

vete de Walfrido Cardoso,
na Marech!ll Deodoro" ao

lado do Nelo Hotel e a me

nos de cem metros da pen
são e por causa idêntica, va
zamento de gás, que sema
nas antes destruiu parcial
mente o Hotel Central.

Oe acordo com o Coman
dante do' Corpo de Bombei
ros Voluntários de jaraguá
do Sul, no ano passado c

correram 44' incêndios em

Jaraguá do Sul, porém, so
mente ne primeiro trimestre
deste ano, já somam ,19 ca

sos. Hermínio Lucioli disse
que esse número supera as

expectativas e que o vaza

'mente de gás e curto circui
to têm sido as maiores cau

sas dos incêndios.

Grubbadestaca a

'segurança no Rotàry

,�
ten

Produtores �êem
utilidade do Prevárzeas

Concurso ,"Prêmio·
Talento Brasileiro"

Est.do de S.nta 'Catar.ina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGU� DO SUL

i
.1

O Delegado Regional de
Polícia, Dr. Adhemar Grub
ba, participou na terça-fei
ra de reunião do Rotary
Club de Jaragua do Sul;
quando palestrou sobre a

polícia e segurança, que são

objetos' da Campanha de

Segurança a Comunidade
encetada por aquele clube
de serviço e que deve ser

concluída em .junho, Grub
ba enalteceu (5 lançamento
da campanha, enfaHzando
que esse relacionamento per
mite a sensibilização e o

empenho popular no comba-
.

te a criminalidade, auxilian
do sua polícia no desenvol
vimento de uma eflcez rede
de tnformações. dê extrema

, importância para a, preven
ção e repressão de crimes

que, em última análise, re.
dunderêo em proteção ao

pr6prio povo.
'

O Delegado Regional dis
correu sobre a polícia como

instituição estatal, destina,
da a manter a ordem públi
ca e no capítulo dedicado a

segurança, considerou 'vá
rios aspectos a serem ob
servados, como por exern

plo, na realização de via

gens ou ausência do indiví
duo da sue residência por
determinado período, na ado
missão de empregadas, na

rua. e no carro e a pr6pria
segurança no trânsito.centre
outros que citou.

Decresce o consumo de
'energia industrial

No die 15 passado, realizou-se no (;:entro
de Treinamento do Provárzeas de Araranguá,
um Dia de Campo, 'promovido pela Secreta-
,ria da Agricultur:a, através da Acaresc. O

programa constou de preparo final do terre

no pera semeadura de arroz através de mi

crotrator, trator médio e de grande porte,
uso de trator de esteira de banhado e re-,
troescavadeira com suas adaptações para ser

viços de várzeas, cultivares de arroz, colhei
ta mecânica e máquinas 'e implementos use

dos p.el,? Provár�eas., além d��ue �uve uma

exposrçao de maquinas e 6yJlpatfi.)ltos use

dos na cultura do arroz.

. Ö Coordenador I ntê�-R��f�n� do Pro
várzeas; Sérgio. Victor Santini, informou ao

Correio do Povo que para participar do Dia
de Campo, organizou-se uma excursão de a

gricultores e técnicos do Norte do Estado,
dos municípios de Jaraguá do Sul, Guérarni
rim, Massaranélu,pi,l, Jolnville, Navegantes e

, Itajaí, nUI1) -total de 26 pessoas, que tiveram

oportunidade de verificar algumas inovações
e de trocar experiências com produtores e

técnicos de outras regiões do Estado, que em

número de quinhentos lá compareceram:
O

.

Ora de Campo é um método usado
pela extensão rural para que um grande nú
mero de agricultores, técnicos e autoridades
tornem conhecimento .na pr6pria lavoura das
'atividades agrícolas mais ��rl1.ö. e de so-

luções encontradas para que o homem rural
tenha melhores condições 'Cl:e)vida(ß)aumente
sua renda.

DRT marca

provas
A Delegacia Regional do Trabalho de SC,

está comúnicando aos candidatos inscritos
para o concurso público de fiscal do traba
lho e identifiador datiloscópio, cujas provas,
realizadas em 1983; foram anuladas, que as

mesmàs serão realizadas novamente no dia
8 de abril, domingo, às 9 horas, no Colégio
Estadual Professor Henrique Stodieck, na

rua Esteves Júnior, em Florian6polis, antiga
Faculdade de Direitó. Os.' c�didtt.os inscri
tos deverão comparecer 45 minutos antes
do. início, munidos de documento de identi
dade, caneta esferográfica (�eta O azul e,
se possível, cartão de inscrição.

BB põe ações
à venda

Ö Banco do Brasil vai lançar a partir de
2 de abril, 3 bilhões de açÕes que serão dis
tribuídas em cidades- do interior de< todos
os Estados. As ações - preferendais e no,

minativas - serão vendidas à razão de Cr$
60,00 cada uma e em lotes mínimos de mil

ações, podendo adquirí-Ias tanto pessoas fí
sicas como jurídicas. O ger��!e,.,..d7� agência
,do Banco do Brasil de Jarag�á do Sul, Mau
ro Barbosa Villela, em reur")' coO os em-
"presários, 'disse que a pagarhento poderá ser

feito'em até quatro prestações, sem juros Ou

outros acréscimos, se"do a primeira paga
em abril e as demais em vencimento nos diàs
5 ç1e' jl,lnho, 5 de julho e 5 de agosto do cor

rente. �no.

O Sesi em conjunto com

o Jornal do Brasil e com a

poio do "Correio do Povo"
está lançando o Concurso

ca à realidade industrial bra
sileira. O concurso é em âm
'bito nacional e o Sesi com
promete-se, findo o concur
so, a patenteer e registrar o
invento ganhador no INPI
Maiores informações e ins

crições no Centro de Ativi
dades do Sesi - Jaraguá do
Sul, até 30 de abril.

LEI N.o, 953/84

Cria o Cargo de Fiscal Geral da P�itura Municipal de
Jaraguá do Sul • d' outras providências. '

No ano passado, o 'setor

industrial de Jaraguá do
Sul consumiu 2.768.636.
Kwh de energia elétrica a

menos do que em 1982, o

que é um indicativo de que
a recessão econÔmica se faz
sentir neste setor, que é o

parâmetro que evidencia a,

evolução econÔm.ica da ci�.

dade, apesar de em outros

setores ter ocorrido�aumen
to do consumo. O setor re-

sidencial c-onsumiu .

15.721 .509" Kwh no ano pas
sado, o comercial 7:171.778

Kwh, o industrial ..... "
•

42:915:798 Kwh, .o rural
2.901.178 Kwh e órgãos pú
blicos 3.552.988 Kwh, tota

·lizando um consumo de ...
72,263.251 Kwh, cont'ra os

70�901.129 Kwh dê 1982 e

ôs 64.738.695 Kwh de 1981.
O industrial, em 1981,

, consumiu 44:151.658 Kwh e

no, ano seguinte 45.684.434
Kwh para, em 1983, cair pa
ra 42.915.798 Kwh, conso-,
ante as Centrais Elétri,�t$
de Santa Catarina ,q,,�
Jesc.

"p'rêmio Talento Brasileiro",
com objetivo de premiar in

venções de operários.. brasl
leiros que sejam inéditas e

tenham aplicabilidade práti-

O PREFEITO MUNICIPAL DE JA RAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições
que lhe são conferidas,

,

FAZ SABE'R a todos os habitant es deste Município que a Câmara de Ve-, '

readores aprovou e ele sanciona a seguin te Lei:

Art. 1.0 - Fica criado o cargo de Fiscal Geral da Prefeitura Municipal dê
Jaraguá do Sul.

Art. 2.° - O 'cargo de Flscal Ge ral será isolado e de provimento "EM CO-
MISSÃO".

' ,

Art. ,3.0 - Ao' Fiscal Geral competirá basicamente:

I � Promover' as atividades pertinentes ao controle, fiscalização e exe

cução dos serviços de obras públicas municipais;
" - Promover a execução dos serviços de construção, pavimentação e

conservação de estradas e caminhos municipais;
III - Zelar para conservação de estradas e camlnhos municipais;
IV - Orientar, distribuir e fiscalizar o trabalho dos turnos. dê conserva

ção de estradas munidpa is e caminhos municipais;
V - Assistir o responsável nas operações de compra e' alienação de e

quipamentos meeênlcos, peças e veículos em geral:
VI - Promover e dirigir os tra balhos de recuperação e conservação de

prédios públicos munlcipa is sempre-que assim for determinado;
VII

/

- Propor as medidas que julgar necessárias' ao cúmprimento dos

,
prazos para conclusão de obras pébllcas:

VIII - Executar outras tarefas que se fizerem necessárias ao desempenho
de. suas atribuições.

'.',

'

,

Art. 4.° - Os vencimentos. inicia is do cargo de ' Fiscal Geral, serão da or-

dem de Cr$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzelros),
'

- EDITAL -

, AUREA Mül.,LER G.RUBBA, Tabeliã Designada de No
.tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja

raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da
'

,

lei, etc... .

Faz saber a todos quantos este edital Virem que
se acham neste Cartório para protestos os títulos contra:

ANTONIO CARLOS MARQUES DE CASTRO, Rua preso E

pitácio Pessoa, 111, apto. 21, nesta. ALBERTO KASMIRS
K.I, Rua Braço do Norte, s/n,/nesta. BE!lTOlDO BARTEL
E OU MARIA K. BARTEl, Estrada Itapocuzinho, �/n, nes
ta. DANILO BORN, Av. Mal. Deodoro, 104, nesta. ELMO
BUBLITZ, Estrada Ilha da Figueira, s/n, nest@. EDEL·

T�AUD SCHMIDT, Rua' João Doubrawa, 50, nesta. Gil·
SON JOSE DE OLIVEIRA, Rua 170, Otto Schneider, nes
ta. HILARIO SCHUH, Estrada Garibaldi, Tifa da Mosca�
nesta. JOAO RIBEIRO SOARES JUNIOR, A/C Lanchone-
te Thaty, FUperama, nesta, NELSON AMORIN, Rua 290,

ln;O 248, nesta. RENY AUGUSTINHO COELHO, 'Rua FraIbo
cisco. de Paula, nesta. SERGIO PRÄ, Rua João Januário

,.'Ayroso, 40, nesta. TEXTIL CYRUS S.A. IND. DE MALH'AS
Rua Roberto Ziemann, 460, nesta. VILMAR KAiSER,.
Águas Claras, 403, nesta. ,VICENTE INÁCIO, Rua Domin-
gos Demarchi, s/n, nesta. ,,'

E, como os ditos devedores não foram encontredos '

e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
lntermédio do presente edital para que os mesmos com
pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

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

ns/ Jan:igúá do Sul" 29 de março de 1984.
AUREÀ MüL.LÉR GRUBBA

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

I,
.

Art. 5.0 - Os requisitos e conhecimentos para o provimento do cargo ora

-criado, serão os seguintes:

Estado de Santa Catarina.

Câmara de Vereadores de
Jaraguá do Sul

.1 - Instrução - Ter, completado a 4a. série do 1.0 Grau.
II -- Conhecimentos Gerais da Administração Pública.

, ,
, III - Conhecimentos Gerais de Serviços e Obras Públicas.

Art. 6.° � Aplicam-se, no que couber ao presente carqo e ao seu ocupen
te, as disposições constantes do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de

Jaraguá do Sul e Legislação posterlor que o moctif�que.
Àrt. 7.0, - As despesas decorren tes da-presente Lei, correrão por conta de '

dotações próprias do Orçamento vig�nte.'
,

Art. 8.° - Fica o Chefe do Poder Exécutivo autorizado a tomar as outras
medidas que se fizerem necessárias.

.

Art. 9.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

"

DECRETO lEGISLATIVO N.o 02/84
ITAltera o Artigo 2.° do Deérelo

legislativo N.O 02/82'(.

JOSE GILBERTO MENEL, Presidente -da Câmara de

Vereadores' de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cata-'
rina no uso e exercício de suas atribuições.

FAZ SABER qUE' a Câmara de Vereadores aprovou
e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1.° - A percentagem de 50% (CinqueJllta por
cento) que aluae o artigo 2.Q do Decreto Legislativo
N.o 02/82 de 27 de agosto de 1982 passa a ser de
100% (cem por cento).

_, Àrt. 2.0 - O presente DeCreto LegisJãtivo entr.ará
em vigor a partir de 1.0 de fevereiro de 1984, revoga
das as di$p<?siçõ,es em contrário.

Sala das' Sessões, 15 de março de 1984.

JOSE GILBERTO MENEL
Presidente

Jaraguá,do Sul, 23 de março de 1984..

.-<

"

': I

�

- .

.

<,�..
;

"

.

,

DURVAL VASEL
Prefeito, Municipal

IVO KONELL
'Secret.O de Administração e Finanças

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

Revendedor Autorizado

COMPRE uMA HONDA iM MOTO SCHRO EDÉR E ECONOMIZE GASOLINA E DINHEI-
'

RO. VERIFIQUE ,NOSSOS PLANOS DE PA GAMENTOS E A NOSSA' LINHA DE PRO
DUTOS. tEMOS TAMB8M A,VENDA ,MOTOS USADAS.

,

o_i • t� � • l .; .• %9 �t, .. 11$ .• .r
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'-'Dos Jornais do Estado COSTUREIR�S NO' SÊNAI
_

'.

Os bombeiros políticos começam a trabalhar. nas ban- O Centro de Treinamento do
cadas do PMDB e do PDS na Assembléia. É que a tempe- Senai de Jaraguá do Sul está
ratura subiu esta semana e a retórica tende a descambar colocando à disposição: da co-

para campos perigosos. O Deputado Roland Dornbusch munidade, um curso de costu-
(PMDB), por exemplo, pretende acertar contas , com seu' "relra �I'ldustrial, que terá inicio
adversário de Jaraguá do Sul, Octaclllo Pedro' Ramos·PDS.· .

dia 9 de abril, num total de
Já o Deputado Alvaro pretende fazer alguns ajustes com 2QO horas de aprendizagem.
o Deputado Aldo Andrade (PDS) sobre a questão da edu- As interessadas deverão pro-
çaçêo em Blumenau. curar o Senai. na rua Isidoro

A Constituição de �ondônia _ .e mais novo Estado Pedri, 263, áté 04 de abril, pa-
brasileiro _ promulgada em 6 de agosto de 1983, traz ra as inscrições.
.em s"eu �exto inovações que não constam nas demais ear- Por outro lado, de 30 de a-

,tas estaduais. Entre elas,' chama a atenção os $89uint.s� bril a 11 de maio estarão aber-
_ qualquer cidadão poderá denunciar o Governador � tas inscrições para o Vestibu-
.rante a Ass,embléia Legislativa, por crime cfe: responsabi": lar de Inverno da Acafe, que
lidade; _ o Tribunal cle Contas do Estado é obrigado ii este ano será realizado de 14
prestar as suas contas, anualmente, perante a Assembléia a 17 de julho. Será feito nas

Legislativa,' q.ue as' julgará; _' O Governador, o secre�á- cidades de Florianópolis, Jo-
rio de Estado ou deputado estad�al que vier a se incapa- inville, Lages,' Blumenau, Cri-
citar durante o exercício do cargo terá ass�urada uma ciúma, Tubarão, Chapecó e Ita-

-

pensão equivalente ao que percebe em atividade e sempre jaí. Para se inscrever, basta o
atualizada e _ O Goverador e o Prefeito não poderão afas- pagamento da taxa de .

tar-se, respectivamente, do Estado ou do
, Município, por Cr$ 4.800,00 nas agências do

prazo superio.r a 15 dias, sem prévia autori:ração .da, As- Besc destas cidades.
$embléia., ou da Câmara de Veread.res..

.
.

-: Ao�n�nara mMipula�o�n��e����. �--------------�---.�----------------�
esperma humanos, o Cardeal Vicente Scherer advertiu
que "a propagação da vida humana não está no mesmo
nível da criação dos irracionals" lembrando que o pro-:
cesso dos bancos de esperma dos. portadores do Prêmio
Nobel "é exatamente a espécie de repradução que se pro
move nos postos zootécnlcos da ràç{ e qualidade dos
seus- rebanhos", - O' homem não é um ser material, um

objeto, uma 'coisa que possa ser manobrada, utilizada e

manipulada para finalidade- e inte.resses'- que, conflltem
com sua cfignidade natural e valer soberano", frisou D.
Vicente, na sua alocução semanal "A Voz do Pastor",
transmitid� pela Rádio Difusora de Porto Alegre.

.

"Parece até ·humor negro e a liderança do PDS jamais
estaria de acordo COm esta frase". Foi esta a rea'Ção do
vice-líder do -PDS ne Senado, Aderbai Jurema (PE), qUê
se recusou a atribuir ao presidente cto Banco do Brasil,
antes que ele próprio confirme, a afirmativa de que "os
mutuários do BNH, se querem fuer um grande favor a

seus filhos, devem dar um tiro na cabeça., Com a morte,
a dívida é coberta. pelo seguro obrigatório. A 'rase foi
lembrada - pelo líder do PMDB, Senador 'Humberto Luce
na que, citando noticiário de toda a imprensa nacional,
protesfou 'contra uma dás 1\1p6teses levantadas pará o a
fastamento do Ministro áa Marinha: a declaráçãó "estou
roubado", forma pela qual o Almirante r�agiu aó aumen
to das prestações do BNH. - Se.a saída do Ministro da
Marinha foi provocada por esta declaração, . o que' dizer
então das declarações de Affonso Celso Pastore, sugerindo
o suicídio aos mutuários? _ argumenta Lucen�. A seu ver,
ó Almirante Maximiano foi' afastado por motivos eininert-
temente políticos e a afirmativa de Pastore "pasma e es
tarrece a Nação, merecendo esclarecimentos do Governo'� .

.

A técnica de navegação espacial baseada- na lnteração
de ondas eletromagnéticas --a interferometriä de multo
'longa linha de base ou VLBI, sua sigla em inglês - de-'

.

senvolvida pelos norte-americanos, está agora ao alcance
dos pesquisadores brasileiros. Essa oportunidade rara sur

giu no ano passado, quando os sul-americanos receberam
a visita do professor André Boischot, . chefe de um' dos
grupos de radioastronomia do Observatório de Meudon,
França. Sua missão, era fazer um levantamento das ante
nas receptadoras de ondas de rádio. do continente.e esco
lher uma delas, capaz' de trabalhar na navegação das son-

e
das soviéticas Vêga I e II que; nos. dias. 22 e.26 de de- ,

zernbro deste ano, partem, pare um encontro com, _o co

met� .!:-l,alley" nas' pro�Jmida9�s' ,de fv'l'ercl,Írio, -. depols .. de. z

breve passagem sobre ,a atmosfe,,:a, de!. Yênus.. r '. ';.
.

Começoú'� circular o jorn�J :'�<::i�c�)i�'!, .� ténd�,,-
'

cia esquerdista, que é editado de segunda a sexta-feira.
, �m seu, principal �itorial, o novo jornal" disse que "a
questão central de, movimento é o resg,ate, (�ra, odas Ii�
ber.dadés , organi;r:ações sociais, sem U.ni'taçio .. �fgumà �.
uma artistia irrestrita". "Cinco Di�$" é 'ó' priméiro diário
de tendência esquerdista que se edi'iI "O� Urug",ãi'ap6s 1973.

Amor é Lei!
Embora o amor seja humanamente expressado, é

uma emoção Divina. O amor em sua plenitude. e per
feição é a suprema dédiva de Deus. A medida em �ue
'o homem aumenta seu amor,: aumenta sua harrnonlza
ção com Deus, pois o amor' é 'a essência de Deus. no

homem. A doença, a tristeza e o infortúnio manifes
tam-se como conseqüência da não manifestação do.
amor.

O que acontece com os homens, acontece. com .as
nações. A ausência do amor permite que o ódio, a in

veja, o ciúme e o egoísmo venham a se mantfestar.
As calamidades se abatem sobre as nações na propor
ção 'em que o amor é reprimido. Façamos com que o

nosso amor pelos povos de todas as nações se m.a�i
feste, sem preconceitos e livre de discriminações racrars.

Permitamos que o arnor -ilumine nossa vida e a

do nosso semelhante. Uma lei universal proporcionará
a todos os seres a realização dos. seus mais ardentes

desejot Essa Lei está dentro de nós - é o AMOR!

Extraído da Revista "O, Rcsacruz", da Ordem Rosacruz
� AMORC - Caixa Postal 307 - Curitiba - PR.

·/�'··
r
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Outras cidades: '

..

'

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

Uda, Tábula Veículos de Comunicação S/C l.tda. e Pro-
pai Pröpaganda Representações Ltda. -

Este jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

Veículos à álcool

Dél-Rey GL, bege .•.......... 1982
Belina II L, bege 1982
Corcel, II Hobby, bege 1981
Corcel II GT, prata rnet 1981
Pampa L, cinza met........... 1982
Chevette SL, prata met. 1983
Fiat 147, branco ,.. 1981
Flat 147, beqe 1981

Veículos à gasolina
Del-Rey ouro, branco 1982
Corcelf l L, branco 1981
Corcel II, branco 1980
Corcel II, amarelo 1979
Corcel II, beoe . ' , 1978
Corcel II LDO; beqe 1978
Opale cupê comod., azul 1981
Fiat 147, azul : .. 1981
Fiat 147, marron ' 1979
Fiat 147 GL, amarelo ,1979
Votks/1300, branco 1980
Volks/130,O, beqe 1976
Volks/1500, beqe 1971
Passat Surf, beqe 1979
Brasília, marron ' 1977
Dodce Polara, beoe , 1977 \

Kombl/Furqão/Dlesel. branco .. 1981

Veículos em cOl'lsignação

Escort GL, azul ,1984
Corcel II GT, beqe 1981
Vólks/1300, verde, 1969
Yamada D'T. 180, preta 1983
,F-75 4x4 � cil., bege .1975

BATERIAS NOVAS, USADAS, RECONDICIONAMENTOS, ,

RECARGAS� E CONSERTOS EM GERAL.
.

,

.

•. "
}l

Verifique nossos serviços e o IlOSSO atendimento.

Rua Pasto- Ferdlnand Schluenzen, n.o 295 - fone 72-0755
jaràgl:lá do Sul _ SC.

'

CONFIRA A HISTÓRIA ...

.;. HÁ 40 ANOS

Em edições
'

anteriores contamos

pormenorizadamente os episódios, de um

projeto' de lel, que seguiu os caminhos
mais centralizadores deste País, até ser

"aprovado" pelo Presidente da República,
Dr. Getúlio Dorn�les Vargas. Mas no dia

, 14 de março de 1944", e Prefeito Leonidas
Cabral Herbster, na conformidade do dis

posto no artigo 12, item I, dó Decreto-Lei
'n.O 1202 de 8 de abril de 1939, devida
mente autorizado pele Senhor Presidente
,da República, assinava' o Decreto-Lei n.·
119, instituindo o serviço de remoção do
lixo no perímetro urbano da cidade, assi
nando -também no mesmo dia o Decreto
n.O 57, regulamentando o Decreto-Lei Mu

nicipal n.O 119, acima referido. A partir
daquela data a cidade _de Jaraguá' do Sul
contava com a coleta oficial do lixo, de-.
vido peías casas de moradia, de acordo
com o valo,r locativo anual, dividido por
uma tabela de quatro itens,

_ OUo Laczinsnki 'era agente da Ex�
printer de Porto Alegre em Blumenau e

noticiava uma excursãó ao Rio da Prata,
sendo a partida de. Porto Alegre a 8 de
maio de 1944, com 3 dias e meio 'em

Montevidéu e 10 dias em Buenos Aires,
" e belíssimos passeios e diversões. Seriam

18 dias inesquecíveis com o máximo de
conforto, custando tu�o incluído CrS
2.970�OO por pessoa.-'E tinha mais: não
seria necessário passaporte.

'_ CO'isas 'da 2a. Guerra Mundial. A
própria guerra criava os seus monstros in

curáveis, treinando..os primeiramente pa
ra matar, para abandoná-los dépois à sua

própria sorte, sem tratamento de recupe
ração. A imprensá da cidade contava um

caso doloroso: Henrique Marcos era expe-
,

dicionário e depois que regressou da Jtá�
lia, andou perambulando pelo Brasil a

cata de colocação, mas que não encontrou
,

devido seu estado de saúde. Henrique vol
tou da guerra atacado de neurose, que o

, d.eixou em ,des�uilíbrio mental. Depois de
'muitas voltas, voitoul o ex-pracinha par.a
a casa paterna, em Jaraguá, mas de' tal
maneira desequilibrado, qi.ie vivia a atacar

e querer matar seus velhos pais. Dia 13
demarço atacou de facão o seu progenitor
que, derendendo-se o faqueou, sendo a ví�
tima recolhida' ao hospital, sem, contudo
inspirar o seu estado cu'idados especiais.
A reeducação faltou ...

- De acordo com o critério, de ree

leição da Mesa, ,era' eleito Presidente da

... HÁ 30 ANOS

Câmara, o. sr. Deputado Federal Nereu Ra
mos e para Vice o sr: Deputado José Au

gusto, da UDN.
.

... HÃ 20 ANOS

- Com a conclusão das obras que
compõe o Colégio São Luís, a direção do
estabeledmel1to vinha promovendo a uti
lização das dependências, tendo o Irmão
José Ruver, 'Diretor 'do Ginásio e Escóla
Técnica de Comérci,o São l.uís, em ecmpa
nhia do corpo docente do ensino comer

ciai, 'levado a efeito a inauguração da Sa-
, Ia dos Professores, inauguração que veio
completar a utilização do conjunto de am

plas instalaçõe� do nosso modelar .stabe
lecimento de enslne.. Estiveram presentes
às solenidades os professores Cláudio' To
maselli, E�mundo Klesewskl, Norberto
Stasshun EmmendOerfer; Rolando Jahnke,
Paulo Moretti e Eugênió Victor Schmöckel,
deixando de comparecer por motivos pon
deráveis os professores Mario de Sousa e

Hilário Stephani.
- Os DER's reivindicavam prioridade

absoluta para a BR-59" -.rodovia que liga
ria Curitiba, F.lorianópolis e Porto Alegre
e de grande (e bota grande!) importância
para a região do extremo-sul do' País. Os
técnicos falavam da rodovia BR--I01 que,
segundo decreto federal passou acha.
mar-se de Rodovia Prestes Maia, de heme
nagem ao prefeito e político paulista, mas
que ninguém adotou até hoje, apesar de
merecida a homenagem.

... HÁ 10 ANOS

_ Augusto $ylvio Prodoehl, da "Or
den Titular dos Caballeros de América"
escrevia GEISEL, o Luterano, o primelre
Presidente "não católico" do Brásil, teste
munho histórico do crescimento espiri-'
tual brasileiro, de evolução, de transcen-'
dentalidade cristológica. No final do seu

alentado artigo, transcrevia do Boletim de
Julho de 1973, do "Informativo Evangéli
·co Para os Meios de Comunicação Social",
São Leopoldo, RS, do Editorial, sob o tí
tulo de "O Candidato Luterano Ernesto
Geisel" o seguinte trecho: "- Temos
confiança em que o general Ernesto Gei
sel, ___, conclue o editorial, - faça um

.

Governo inteiramente voltado parai os in
'teresses brasileiros, para que ,a história re

gistre, no futuro, a alegria dà comunida'i.'
de evangélica de ter tido um dos seus

na presidência do Brasil, que nãp deslus
trou a origem, dàndo aos brasileiros a

felicidade de lJIandatário íntegro e respei-
tado".

' '

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

.

Rua Padre 'Jacobs, n.O ,:43 - Fone 22.8477 em Blumenau e Rua do Príncipe, n.O 789
Telefone 33-5660 - em Joinville.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dé<utsche Ecke
Bitder aus 'Luthers Leben<

15. :.. Luthers Leichrnam
wurde von Eisleben urber
Halle; wo der Sarg in der
Mélrktkirche ueber Macht
stand, nach Hause' urber
fuehrt. In Halle nahm man

dem Heimgegangenen die
Totenmaske ab. Am 22. Fe
bruar kam der Trauerzug in

Wittenberg an. Bwgenhager:l
. hielt in der Schlossklrche :

die Grabrede, Philipp Me
Ianchthon sprach fuer die
Hochschule: "Ach, dahlnqe-

, gangen< ist der Wagenlenker
und Wagen Isreels!" Nahe
der Kanzel wurde an Mar
tin Luther sterblich war, in
der Beruehmten Schlosskir
che beigesetzt.

Lebe mit Freude und 'Guete

Der Mensch ist "ein vom

Geiste bestimmtes Wesen,
der Koerper Traeger des
goetÜichen Geistfunkens.

, Die Pflege< und Ehrf-l<Jerchti
,

ge Behúetung des Gefaesses
als Tempel des' ,Unsterbli.,

, chen hat ihre volle Berech
tigung� 'doch �uss damir
die. < Zufuhr " verjuenqender

" Kreefte im Raum der inne-
,

ren Bereiche Schritt halten.
-

Ausschllessllcher Koerper-
kult unter Missachtung der
geistig-seelischen 'Bereiche

,

fuehrt zur Verkuernmerung,
zur Vérrchunq«: Das letzte
Ziel des Menschen ist seine

Menschenwerdung, die ir
dische Laufbahn nach Goe
thes Auffassúng eine "Pflan- • �

zschule fuer Geister".
Christph Wilhelm Hufe

land, der 'Lefbarfit Von Koe-
,

nrgh) LJíse; weist in seinem
'BliJechléin j'Die Kunst, das
Leben zi verlaenqern" da
rauf hin, dass der Geist
Krankheiten hervorbringen
und .auch heilen koenne. Er
netont, dass ,oft schwerste
Krankheiten geheilt werden
durch Freude, durch Erhe- .

bung, durch �rqukkung des
Geistes" durch Liebe 'und
Guete.'

" ,

"Ein arnerlkarrer . Arzt er

zaehlt, dass in seinem Sana
torium fuer Leberkranke díe
meisten Patienten zufolqe
langanhaltenden .. Kummers, '

jahrelanger bedrueckender
Lebensumstaende in diesen
Leidenszustand eil"! muede-
ten.

'

, ' ,

Ein Leben ohne Freude
ist ein naturwidriges, unge
sundes Leben, das vorzeitiq
dem .Altern, das der inne
ren' Verelnsemunç entgegen
fuehrt, Die 'Ver.neinung der
Freude-macht aus uns einen

zersteerenden Pedanten, ei-:
nen un aussteh liehen Me

ekerer mit dem harten, ver
,bissenen, ßesicht und mit
friedlosen' Seele. Nicht um-

CORREIO, DO POVO

sonst hat Goethe die "Freu

digkeit als Mutter 'aller Tu

genden" bezeichnet und be
reits schon Horaz hat aus

geruf.en: "Suess Ist die Tor
heit am rechten Platz!"

. Lernen wi r taeglich
.

la
chen und f.roelich sein. Ma
cheri wir Gebrauch von die
ser besten, angenehmsten
Arznei wider ungezaehlte·
Uebel. Lethargische Truebse
ligkert wird in uebérspru
delnde Lebendikeit verwan

delt, qenn wir die Muskeln
in Lunge und Magen, in
Herz. und Leber durch re

gelmaessige
.

"Lachgymnas
tik" in Bewegung bringen.

. Seit es' Menschen gibt,.
hat der Mensch sich zu We
nig gefreut. Lernen wir, bes
ser uns freuen, so verlernen

. wir am besten, anderen we

he zu tun und Wehes auszu

.. denken".
( Nietzsche)

"Die Kunst,' sich zu freu
en, .von Herzen lachen zu

koennen, ist fuer den Ster
" blichen dié Kunst, beçlue
'ckt zu sein". (Johannes Pe
ter Uz)

',;Gar manches Uebel sch
'windet vor der Heiterkeit"."

(Goethe) .

'

..
'

- j
; VIAÇAO, - CANARINHO

TRANSPORTE URBANO, INT-ERURBANO, .EXCURSOES
A "Canarinho" preocupa-se 'com a sua locomoção,
colocando à disposição. moderníssimos ônibu-s, com

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

Programe bem! Programe CanarinhO,
o transpórte carinhoso.

Entre noMonza4 pOrtaS.poraquL.
:'Elleldlerfel- COlDéreil '

'de Yêrculls Lida.

"r-, ,

JardimSão ·lui,z
COMPRE o SEU LOTE NO JARDIM SAO',LUIZ POR APENAS

-

Cr$ 31·200,00 POR Mes�, ',..
.

JARDIM SAOLUIZ A SUA OpçÃO DE1\lOMlJIA NO
JARAGUA ESQUERDO.
EMPREENDIMÉNTOS ;' IMOBILIARIOS

MA,RCATTO LTOA.
CRECI-093 • 11.· REGIAO

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

,I
COMERC,IAL FLORIANI

RÉVENDA E ASSISTINCIA TÉCNICA autorizada de
calc� SHARP e DlSMAC, para Jaraguá do Sul, � região.

Temos toda linha de máquinas de escrever
'OLlVEnl, manual e elétricas.

Grandé quantidade de máquinas USADAS: OLlVEnl
e REMINGTOM com 06 meses de Garantia.

Oficina de máquinas de escritório em geral, e
Relógios de Pontó Rod Bel.
ACESSÖRIOS EM GERAL.

Rua Venâncio da Silva Port�, 331 - Jaraguá do Sul·SC.

RELOJOARIA AVENIDA

Presenteie com jóias e as mais finas
sugestões da RELOJOARIA AVENIDA.

Marechal e Getúlio Varg�s

_",

FUNILARIA JARAGUA' LTOA.

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

condições de atendê-los
eficientemente.

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

TERRAPLENAGEM VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira -,

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

Tubos do concreto para suas obras
Rua JoinviUe, 1.016 _. Telefone: 72-1101

------------------------��--------------------------------------------------_.----

A modacerta em roupas e calçados é com a

CINDERELA, onde estão as melhores opçõea
para cada estação.
-C,INDERELA

"Veste berh'. A moda certa, ,na
Gumercindo e ,na Getúlio Vargas.

.

DESPACHANTE VICTOR

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

.

Carteira de Identidade,
Av. Mal. Deodoro, 557

<iunto a firma 'Emmendoerfer)
Telefones: 72.006G, 7�·0327 e'12-0655

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PELADÄO: "HOJE A FINAL -'- Indústrias Reunldäs 4x5

Moitas, Satélit� 2x1 Ajax e Fininvest 4x3 Conf. Neusa, fá
ram os resultados da penúltima rodada da fase final do
Peladão, sábado à noite no "Artur Müller", o que valeu' a
Fininvest a liderança do certame, ao lado da Conf. Neusa,
com 6 pontos, seguidas' pelo Moitas com 4, Ajax ê Satéli
te 3 e Ind. Reunidas 2. Neste sábado, na grande final do

Peladão, jogam às 19h15 Ind. Reunidas x Sal:élite, 20h15·

Ajax x Fininyest e às 21h15 Conf. Neusa x Moitas. Essa
rodada promete muitas emoções e em seguida será feita
a premiação.

..

MUNICIPAL DE BOCHA - Na tarde do último sába

do, a Seleção de Futebol de Salão de Jaraguá .do Sul, ven
ceu o amistoso frente a Seleção de São Bento por 6 a 4,

. enquantó a Seleção de VoliI��1 Masculin.o- derrotou, a Ar

weg. Ra!,,1 Rodrigues, Chefe da DivJsão Municipal' . de Es

portes informou que pretende: iniciar na segunda quinz�
na de abril, o I· Campeonato Municipal de Bochà, eem jo
gos em canchas do intedor, periferia e centro da cidade.

.

Acrescentou Raul que no dia 4 de abril abrem-se inseri ..

ções para O " Campeonato MunIcipal _de Futebol Va'nea
no, estendendo-se até o dia 25, devendo o mesmo ser ini
ciado no dia 13 de maio.

CAMPEONATO DE GUARAMIRIM"":' T�ve tníclo do
mingo, .dia 25, o II Campeonàto da Integraçãq Municipal
de Guaramirim, que reúne. 12 equipes e cujo coordenador
é o vereador Mário Sérgio Peixer. Pela, Chave

..

"A", .jog�.
ram na Corticeira Lojas Klein 2xO Berlim, 'Poço Grande
1x1 Cachoeira e Corticeira Ox1 Marmoraria Kralsch; . pela,
Chave "B",. Serenata OxO Amizade, Aval Ox3 Ágva 'Verde. e
Barro Branco 1x2 Veteranos Guaramlrirn, João Cóelho, do
Água Verde é o artilheiro, com 3 gols:' A '2jL rodada mar

ca para o dia l.,?/41 no Poço Grande, Berlim x Cortlceire,
Cachoeira x Lojas Klein e Kraisch x Poço Grande e' T)O
Barro Branco - Veteranos x Av.aíl Água Verde. x Serena
ta: e Amizade x Barro Branco, iniciando :as, partidas às 9h.

c:OPA UNIBANCO DE FUTSAL/84 -

.

Foi .inaugurada
dia' 231 a Copa Unibanco de Futebol de Salão, promovida
pela liga Jaraguaehse de Futebol' de Salão e Clue apresen
tou os resultados :laraguá Fabril 9x7 AABB, Urbano 10x5
Coneza e Wiest 2x5 Mirtes, jogos estes realizados 'no "Ar
tur Müller". Ontem à noite, pela 2a. rodada' jogaram
Breithaupt x Weg, Wiest x AABB

.

e Urbano x J. Fabrn e, na
próxima sexta-feirai dia 6, jogarão a contar das 19h;Wiest
)( J. Fabril, Weg' x Mirtes e Breithaupt x "Coneza. Desta
qUe para as rodadas iniciais para o'bom públic�, presente:
ao- giri,ásio, o�de não h� c,obrança de ingressos.

..

JOAO PESSOA vs. CRUZ DE MALTA'� Preparando-se
pere o Campeonato Estadual Amador, que deve começar
em ebrll, o Cruz de Malta vat jogar .neste domingo no

Estádio João Lúcio, . diante do João Pessoa. Os cruzmaltl
nos estão se mobilizando visando promover. melhorias
�o Estádio Eurico Duwe, no que se refere aos vestiários e

,Implantação .do alambrado, que é essencial. O presidente
Adernar Duwe vem gestionando junto a diversos órgãos, à
busca. de recursos para as obras.

. .

AABB VAI A XV JECA - A Associação Atlética Banco
do Brasil, de Jaraguá do Sul, vai participar nos dias 19 e
'21 de abril próximos, em Itajaí, dá. VII Jesab - Jornada
Esportiva �stadual de AABB's e . simultaneamente da XV

\ Jeca - Jornada Esportiva Catarinense de AABB1s, que são
realixadas anualmente. Segundo Sérgio Girolla, a AABB de
Jaraguá ,do Sul competirá nas modalidades de Tênis de
Mesa M/F, Xadrex, Dominó e, General: "

'

,

E OS ÁRBITROS NAO VIERAM - Numa autênticà fa,l'!

ia .de responsabilidade, atitude inconsequente e altamente
eSlva aos interesse.s do futebol, os .ároitros ' designados
pela Liga Jaraguaense de Fl,Jtebol, para trabalhàrem Sába.
Elo à tarde no Estádio do Botafogo, na Barra do Rio Cer-

Com a coordenação da Fe

deração Catarlnense de .Moto
ciclismo e a promoção do Ja

raguá Motor ,Clube, será aber-
'to neste doming(:), die- . 1.0, o
Campeonato Caterlnense de
Motociclismo-Cross, no Mot6-
dromo Getúlio Barreto da Sil
va, em Jaraguá do Sul. A pro
gramação prevê para este sá
bado, treino Iivre, e para do
rnlnço, até as 9 horas vistoria
das motos, 11 h prova 125cc
especial/'12h almoço no prö
prio local com churrasco e lan- :.....--

......----.,----........----------

ches, 14h prova de 180 a 250
cilindradas nacional e às 15h
prova 250cc especial.
A abertura da temporada de

cross vem monopolizando a a

tenção de motociclistas e a
mantes deste esporte de todo
o Estado.

·

ro, pelo Campeonato Sesiano,
simplesmente não comparece
ram, obrigando o cencelernen-:
,to das partidas programadas
entre Lombardi x Marcatto e

· Menegotti x. Delrnar, . furando
,totalmente a tabela, apesar do
acerto feito anteriormente en-

· tr� o Conselho Desportivo Se-
· siano e a Liga. Das demais par
tidas -reallzedas na Arweg, sá
bado e domingo, .0S resultados

, foram: Wiest 1xO Mannes, Ind.
Reunidas 3x1 Argi, Weg Acio
namentos Ox3 Eletromotores
Weg e MariS9L 2x2 Frigumz. O
certame prossegue neste final
de-semana ..

CICLISMO � ATRAÇÃO NESTE' DOMINGO

Inserida na programação oficial do clnquentenárlo
de érnançipeçêo política e de instalação da comarca,
será realizada neste domingo,' dla . 1.°, a Prova Ciclístlca
50 Anos do Município de Jaraguá. do Sul, nas €atego..
rias .passeio .e especial. A concentração dar-se-á às 8 h,
na rua Reinoldo Rau, imediações do Supermercado Brei

thaupt e às 8h30 acontecerá a largada da categoria li

vre, com bicicletas passeio pare maiores de 14 anos, :

cujos ciclistas cumprirão o trajeto que compreende a

Reinoldo RaujCabo Harry Hadlíth/Walter Janssen/Pro
cópio Gomes/Domingos da Nova, perfazendo 25 quilô- .

metros, ao passo que ii categoria especial (55km) lar"

ga às 9 horas, e destine-se é' ciclistas federados e não
federados, vállda pela primeira etapa do, Campeónato
'Catarinense de Ciclismo,. patrocinado pela Federação"
competente..

.

•
.

Os corredores. da "passeio" concorrerão a .uma bi
cicleta Caloi, oferta da Hermes Macedo e até o quinto,
colocado serão conferidos troféus e medalhas .. até o

décimo cçlocado. Os da "especial", além da premia-'
ção, irão receber também em dinheiro.
EQUIPE WEG

A Federação Cetarinense de Ciclismo deu início
domingo passedo, a temporada oficial de 1984. A Equi-

.

pe Weg;- de Jaraguá do Sul também partlclpou e ,� c�
locação dos seus ciclistas foram; �streantes - Marclo.
Ewald em 5.0 e Paulo Sbardelatti em 9.°; 2a. categor,ia.
-' Waldir Hornburg em 6.0 e Mar;co,s Vieira' em 12.°;
categoria especi�1 � Sílvio Ewald em 1.° (prova venci
da por Afonso Gentil Ramos) e Wanderlei Zocatelli em

8.°. Evanio Zimmermann e Jony Cozzarin, por proble
mas físicos e mecânico, não concluírem a prova; acon

tecida na Beira Mar Norte, em Florlanópolls.

MOTOCROSS ABRE
TEMPORADA

Instaladora Elétrica
CO NT I t.tda,
Rua. Guilherme Weeoe, ln' � Fane: .12:.0081

BICICROSS:

COMEÇA O CAMpEONATO
O Jaraguá Motor Clube deu

início dia 17, ao 3.0 Campeona
to Jaraçueense de Bicicross, no
Motódrotno Getúlio Barreto da
Silva, .com patrocínio Brei

thaupt/Monark. A primeira e

tapa, de-um total de oito, teve
os seguintes vencedores, por
categoria, atê a -terceira colo
cação'! Até 7 anos -' Fabiano
Hornburç, João Gonzaga dos
Santos e -Jeckson Kostetzer;
'-anos - Jairo R. de Souza,
Leonardo P. Passido e Sérgio"
Kuchenbecker Jr.: 9 anos
Lincoln M�met Marcelo Kostet-
-zer e Juliano 'Zomer; 10 anos
- Márcio R. Twardowskl, Mar-
cos Klein e Jackson L. Ropelat-

,

'to; 11 anos - Rafael Marcat
to, Edson Spézia e Odinel Bom
pa,ni'; 12 anos- Roberto Mar�
quardt, José F. Lenzi e Jackson
Stein; 13 'anos - Henrique

· Schramm, Paulo Hufenuessler
e Luís A. Neves; 14' anos -

Marcelo Beduschi, Ednildo Ro-
. pelatto Jr. e Carlos A. Prada;
15'ou mais anos - Sérgio R.
Piazera, Gélson Lo de Souza e

Amarildo Aluise.
A segunda etapa do 'Cam

,peonato acontece- dia' 14 de a

,bril.

ANGIO�OGIA CUNICA E

CIRUR.GIA' VASCULAR

DR. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA

Doença� da circulação,' varizes, artereeeseferese, ..
'

trembese, embolia, eresipeta, flebite, etc.

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

Fone 72-1366 - Jaraguá do Sul - SC.

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

. .

, .

CONSÜLTE SEU AGENTE DÉ VIAGEM OU -

Nórdica Representações,
.Rua Padre Jacobs, n.O 23 - Fone 22�8477 - BJtlmenau
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As 'Anotacões de Flávio José
,

I •

• Foi concluído o calçamento da rua Cei. Bernardo
Grubba e imediatamente lnlcledaa Preso Epitácio Pessoa,
até o viaduto, informou o prefeito Vasel, que anunciou a

entrega à comunidade da ponte da Ilha da Figueira den
tro de no máximo 40 dias. As cabeceiras já estão 'prontas
e, terminada a obra, a' próxima será a do Jaraguá Esquer
do, imediações da Argi.

• Segundo' Enno Janssen, Agente do IPESC, a partir
do dia 2 de abril, os associados e dependentes desse Ins
tituto, para consultas médicas, deverão

.

dirigir-se direta
mente ao consult6rio médico credenciado, acompanhado
da carteira de benefichirio e documento de identidade. A
requlslsio médica foi eliminada. São os ventos da desbu
rQCratlz�são chegando ao 'PESC...

• Ontem, dia 30, em Schroeder, os delegados de po
Hcia dos munidpios do Vale do Itapocu, jurisdicionados
a 19a. Delegacia Regional de Jaraguá do Sul, participaram
com o delegado Adhemar Grubba, da reunião trimestral,
.quendc foram tratados assuntos ligados a

. segurança, ad
ministração interna, polícia judiciária e outros.

•
.

A CIDASC de Jaraguá do Sul realizou .de 1.0 a 25
de março, a 5Ja. etapa e 38a. vacinação contra a febre af
tosa no rebarlno bovino do munidpio. Foi a primeira do
ano e foram atingidos 2.821 bovinos, de um rebanho cal
culado ém cerca de 14 mil cabeças.

-

• Dias 5 e 6 de maio, Jaraguá sedia os Jogos Mi-
cror+eçlonels. Luiz Alves, Benedito Novo, Jaraguá e Coru
pá são os municípios que irão competlr nas modalidades
de volibol M/F, futebol de salão, handebol F e bolão M.
Os locais ainda não estão definidcts e os Microrregionais .

são classificatórios aos Jogos Regionai·s.
• Em razão' da viagem do governador Esperidião'

Amin a Brasília, na última quarta-feira, á . audiência que
Durval Vasel manteria naquela data com o. Chefe do Exe
cutivo, Estadual, foi transferida para a semana seguinte,
Ou seja, dia 4 de abril. Na audiência, o alcaid. jaraguaeßl.
se tratará com Amin sobre a construção da segun.da ponte.

• Sob administração direta da 19a. UCRE, os ble
cos 3 e 6 do Centro lnterescolar : de 1.0 Grau "Mário
Krutzsch", receberão reformas na cobertura e no piso. O
CIP sempre apresentou problemas em sua cobertura, im-
',própria pera o clima da região, chegando a apresentar va

zamentos e quedá do forro, entre outros inconvenientes,
que vêm sendo gradativamente sanados.

• Segundo o professor Rubens Fernandes, da Esco
la Técnica Tupy, de JoinviUe, o inverno deste ano será ri-'
goroso,. prolongàdo e Seco, _e em nossa região

'

a tempera
t-ura deverá descer a zero grau centígrado. Q planalto so
frerá ação de intenSas geadas, que podem começar já a

partir do final de abrilf devendo o frio prolongar-se até
.' julho.

• Foi de 12,44% o aumento no número de aciden
tes em 1983 em relação a 1982, informa o DNER. Naque
le ano foram 'registrados 3.955 acidentes, envolvendo 6.518
veículos, provocando 2.979 feridos e 371 mortes, sendo
que em 1982 em igual período registrou-se 3.553 aciden
tes, envolvendo 5.752 veículos, provocando .2.597 feridos e

305 mortes. O maior número de acidentes aconteceu en
tre 18 e 22 horas. Detalhe: esses números referem-se so
mente aos acontecidos em rodovias federais de �. Catarlne.

• Na segunda-feira, dia' 2 de abril, O Pref,ito e S..
cretariado debate.rão com os empres'rios, na Associação
Comerciai, o manifesto, contendo sugestões da classe em

presariàl entregue aos eleitos, em dezembro de 1982. Am
plos debates estão previstos para os quais espera-se gran�

. de participi9ão.
• Muita gente considerou "vazia" a programação

dos cinquenta anos do Município e Comarca, reclamando·
maior comemoração gessas importantes datas históricas.

. Sentiu-se, bastante a falta de homenagens e na abertura da'
programação, segunda-feira, no Sesi, a pouca afluência de
público foi notada, assim como a não execução dos hinos
nacionais e do município e a não 'colocação das bandeiras
do' Brasil, Santa Catarina e Jaraguá do Sul,

.�

Rödoviária vai ser'
'reformada

ros, pinturas, construção de
cinco boxes e ajardinamen
to. I

O prefeito DUNal Vasel
deseja que -a Rodoviária se

transforme num "cartão de
visitas" da cidade e garante
que se não houverem contra

tempos, as obras estarão
concluídas em 60 dias.

Ele revelou ainda 'a aber
tura de licitação para aqui
sição de 7 caçambas peque-':
nas (6m3) e 1 grande, de
25m3, para a Scania; o que
reforçará o trabalho da Se
cretaria de Obras. _

Dentro dos próximos me

ses, a rodoviária de Jaraguá
do Sul, uma das piores de
Santa'Catarina, deverá ga
nhar um novo visual com

as obras que a municipali
dade irá executar, visando
torná-Ia mais humana era"

cional. O·prédio será total
mente reformulado e rece

berá na parte frontal; uma

marquise em fibra de vidro,
de 6mx24m, que será adqul
rida através Tomada' de Pre
ços, exigindo invesfimentos
de cerca de Cr$ 7 milhões,
fora a reforma dos banhei-

Aumentam as

negativações no SPC
o Serviço de Proteção ao Crédito de Jaraguá do Sul,

que atende também associados de Guaramirim, Corupá,
Schroeder e

- Massaranduba, sejam bancos, instituições fi
nanceiras e lojas comerciais, divulgou o .movlmento esta-.
tístico do ano de 1983, quando prestou 115.333 informa
ções contra as 105.203 do ano anterior, representando um

aumento de 9,6%. Quanto a fichas negativas,em 1982 en-
.

trar-am 3.156, no valor total de Cr:.$ 69.843.871,68 e no

ano que passou _S.179 fichas, totalizando Cr$. . .

212.189.506,88, ou seja, 64,1% a mais do número de fi
chas e 203,80% a mais em cruzeiros, representados pela
diferença de Cr$ 142.345.635,20, de um ano para outro.

\ ,Quanto as fichas de reabilitações, em 1982 atingiram
a 2.413, totalizando Cr$ 34.103.790,90 e_em 1983,3.182 fi

chas, no -valor de Cr$ -l09.353.731,90,. o que significa que
ano passado houveram ]69 fichas a mais (31,87%) do

,que em 82. Em cruzeiros, o percentual de diferença de
'um pare outro ano foi de 220,65%.

Outros dados a considerar são as fichas recebidas a

través de intercâmbio com SPCs de todo o Brasil. Em 82,
foram 442 fichas negativas em intercâmbio - Cr$ .

20.070.579,98 e em 1983, 577 fichas, que' somaram Cr.$·
'38.251.703,68. Em número de fichas o aumento foi da
ordem de 30,5% e em valores monetárjos de 90,78%.

No tocante as fichas de reabilitações, via intercâmbio,
em 82 foram 258 para Cr$ 8.646.933,48 e em 1983, 273
fichas para Cr$ 13.407.414,78, significando que foram re

gistradas 5,8% de fichas a mais e 55% em cruzeiros.

Estagiários pesquisam
ensino superior local-_

,
• lO

. A partir da próxima semana, doze estagiários dos
cursos de Estudos Sociais e Economia, da Fundação Eçlu
cacional Regional Jaraguaense _:, FERJ, iniciarão junto a

comunidade local, uma ampla pesquisa, coordenada pela
professora Marisa Pradi Flor.iani, in.tegrante do projeto
"Potencialidade- dos Estabelecimentos Isolados de Ensino

Superior: a Experiência Catarinense".
Serão entrevistados elementos da. área religiosa, edu

cacional, saúde, comunicação, órgãos públicos, comercial,
-

industrial, agrícola, órgãos comunitários e segurança e o

objetivo do trabalho - segundo Marisa -Ftoriani - é fa
zer o diagnóstico da realidade institucional dos estabeleci
mentos isolados de ensino superlcr mantidos pelas Funda
.ções Educacionais, o que vai proporcloner ao sistema uma

auto-avaliação.
_

Nesta' etapa do trabalho de pesquisa, a equipe de

pesquisadores dlstrtbulra questionários e fará entrevistas,
de , modo a obter informações [onte a comunidade. Os
questionários deverão estar respondidos até 30 de abril e

es resultados ser�� entregues ao MEC -ate o dia 31 de
julho:

.

Projeto
-Guaramiri.m
abre dia 101

O Prefeito de Guaramirim
José de Aguiar, informou.
que os trabalhos de organi
zação da 1 a. Feira Agro-In
dustrial, continuam acelera
dos, visando a conclusão até
27 de abrll, quando às 19h
será inaugurada no Ginásio
de Esportes Prefeito Rodolfo·
Jahn, pelo governador Espe
ridião Amin. Atua.lmente es

tá-se montando o assoalho
do primeiro balão inflável,
de 1.1OOm2, que deverá es

tar concluído até 10 de ao,

brll, para a montagem dos
estandes das empresas .expo
sitoras, Outros dois balões
ainda serãó- montados e a

Feira estaré aberta ao públi
co de 27 de abri I a 1.0 de
maio, das 10 às 21 horas,
sem cobrança de ingressos. ,

Por outro lado, o Prefeito
dê Guaremlrlm disse que a'
aula il'lal.lgural· do Projeto
Guaramirim, do Senai, acon
tecerá no dia 10 de abril, às
19h, na Comunldade Evan�
gélica, sendo que 9 primeiro
módulo será desenvolvido a

partir do dia '11 do mesmo
mês. Outra informação de
Aguiar relaciona-se ao ini
cio, segunda-feira, dia 2 de
abril, do pré-escolar do bair
ro Avaí, com 60 crianças,
divididas em dois turnos,
bem como, a conclusão das
reformas do Posto de Saú:

'. de,' realizadas' em convênio
.

entre a Prefeitura e a secre- _

taria da Saúde.

O vereador-presidente da
- Câmara de Vereadores de
t Guaramlrim, Esmeraldo
-

Chiodini - agora já licen-
ciado - solicitou a Telesc a

colocação de um telefone
público, tipo orelhão, nas

imediações da Energe (mal
or empresa do município),
para que não seja mais ne

cessarto o deslocamento
constante ao centro da cida
de. A Câmara aprovou tam

bém, dias atrás, projeto-de
lei do Executivo, conceden
do auxílio financeiro de Cr$
1 milhão a Sodédade Atira
dores Diana ..

Assine o "Correio do Povo"
e acompanhe a história de
Jaraguá do Sul e região.
Passoa passo. Apenas Cr$
6.500,00.
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