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JARAGUA DO SUL ....... CIDADE SIMBOLO DA ·FAMfLiA JOURDAN.

Os Construtores do 3. o Parque Industrial- I
.,

Executivo

-

A
manhã se comemora a

.

data da instalação do

MUlticípio de Jaraguá
do Sul, criado pelo De
creto Estadue] n,O 565,

de 26 de março de 1934, ao
tempo em' que lnterventor
Federal o Coronel Artstille
no Ramos.

A partir daí Jaraguá, "a
deusa da sombra" ou "deu
sa do vale" no entender de
nesses selvícolas, rrucrava

uma segunda caminhada, em
seqüência da primeira em

preendida pelo Coronel Emí
lio Carlos Jourdan, com os

seus 54 homens de cor e 6

. brancos, aos quais confiden
clou ao desembarcar numa

das margens do rio Itapocu:
.

"Rapazes, aqui eu quero
fundar uma grande usina de
açúcar. Esta terra será de

.

grande futuro para o Bra
sil".

Desde então transcorre
ram cinqüenta anos.
Muito SUor e lágrima fer

tilizaram este sólo que hoje
defende a posição' de terce',
ro parque industrial diversi�
fiçado de Santa Catarina.
O· amor ao trabalho,' a

criatividade de seus empre
&ários e' a dedicação de seus

operários no desempenho
profissional, permltlo .

a

construção de uma socieda
de humana que resistiu e re

siste aos embates da vida
moderna, sustentando uma

luta. hercúlea pela sobrevi
vênci'a das periódicas crises
que,·se abatem sobre suas

cabeças.
'

Graças a tenacidade e

obstinação de seus líderes,
o parque fabril respira ali
viado através das exporta-

. ções; terçando a espada com
'

os concorrentes onde prima
a

.

qualidade do produto a

preço competitivo ..
A América, a Europa, a Á

frica e o oriente conhecem
nossos produtos e os conso
mem em larga escala.

o

t a terra que já é o gran-

de futuro para o Brasil, do
. Coronel Jourdan.
t a alegria que vem de

pois de suor e da lágrima,
pela certeza do atingimento
das metas.

,

É a grandeza, pelo traba
lho que a legenda do nosso

Brazão ostenta orgulhosa
mente.

Waldemar Grubbe ao Ver.
Carlos Rufzen ;
31-07-48 'a 28�12-50:
transmissâo do cargo ao

Pref. Waldemar Grubbe:
28-12-50 a 31-01-51: Trans
missão do Pref .. Waldemar
Grubba a Luciano Demarchi,
eleito para o cargo pela Câ
mara Municipal;

Bendito o Povo que habi- 31-01-51 a 31-01-56: Trans

ta esta terra! Somos agrade- missao do cargo do Pref.

cldos à Deus por tanta dádi- Loclane Demarchi ao Pref.

va.
.

Artur Müller,. eleito por su-

Salve os construtores do frágio popular;
terceiro parque . tndostríel 31.0-1-56 a 25-04-47: DoPref.
de Santa Catarina.

'

Artur Müller ao Pref. Walde-
Não faltou a esta terra o mar Grubba;

trabalho daqueles que tra- 25-04-57 a 07-05-57: Do Pref .

tam dos Interesses da coleti- Waldemar GrtJbba .eo Ver.

vidade. João Lúcio da Costa;

A administração pública. 07-05-57 a 31-01"61:_ do Ver.
O executivo e o legislativo. João Lúcio da Cesta ao Pref.

Também os dlrlqentes que Wa!demar Grubba; ,

sucederam os Intendentes 3 í· (o 1-61 a 29 (t.d-63: Do Pref.
Distritais deram a sua par- vVa!demar Grubbe ao Pref.
cela na construção dessa Roland H. Dovnusch: _

grande colmeia de trabalho. 29-04-63 a' 01-07-63: Do Pref.
Como. dirlqentes deste gran- Roland H. Dornbusch ao Ve

de organismo que é o Muni· reador Loreno Marcatto;
cípio, vale lembrar seus no- OJ-07-63. a 31-Dl-66: do Ve

mes quando se comemora reador Loreno Marcatto ao

os 50 anos_ de sua emanci- Pref. Roland Dornbusch; .

pação. ,

31-01-66 a 01-10-68: Do Prel-

Eí-Ios no tempo de seu feito Roland Dornbusch ao'
múnus público: ,Pref. Victor Bauer,

. p/ sr.

08-04-34 ii 20.Ö5·35. JOJé Manoel Luiz da Silva, repre
Bauer, nomeado pelo Interv. sentante;
Aristiliano 'Ramos; .

01-10-68 a'14-11-68: Do Pre-

20-05-35 a 21-04-36: Walde- feito Victor Bauer ao Ver.

mar Grubba, idem, idem; João Lúcio da Costa;
21-04.36 a 06-01-38: Leepol- 14-11-6.8-a-16-07-69: do Ver.

do Augusto Gerent, eleito; João Lúcio da Costa ao Pre-

06-01-38 a 20-11-45: Teri. feito' Victor Bauer:
Leônidas Cabral Herbster, 16-07-69 a 15-09-69: Do Pre-
.nomeado Int, Nereu Ramos; feito Victor Bauer ao Ver.
20-11-45 a 15-02,-46: Rema- Odacílio P. Ramos;
cio Otaviano Seara, nomes- 15-09-69 a 30�01-70: Do Ver.
do Int. Luiz Galotti; Octacílio P. Ramos ao Pref.
15-02-.46 a 1-4-04-47: Leônl- Victor Bauer;
das C. Herbster, nomeado 31-07-70 a 13-11-70: Do Pre-

'

Interv. Udo Deeke; feito Victor Bauer ao Preí.
14-04-47 a 12-12-47: Joa- Hans Gerherd Mayer;
quim Piazerá, nomeado pj 13-11-70 a 31�01-7T: Do Pre
Gov. Aderbai R. da Silva; feito Hans Gerhard N'tiJyer
12-12-47 a 14-07-48: Walde- ao Vice-Prefeito Eugênio V.
mar Grubbe, eleito por su- Schmöckel;
frágio popular; . 31-01-71. a 02-08-71: Do 1.0
14-07-48 a 31-07-48: Do Pref... Vice-Prefeito ao Pref. Hans

Re-

Galeria dos
-ex-prefeitos

. Será inaugurada segunda
feira, após a sessão da câ
mara de Vereadores, a gale-

Gerhard Mayer;
ria dos ex-prefeitos de Jara

guá do Sul, dentro dá pro-02-08-71 a 04-10-71: Do Pre- .

gramação oficial dos cln
feito Hans Gerhard Mayer'
ao Vice-Prefeito Eugênio V.

-. quenta anos de emancipação
Schmöckel; política' do município. As

fotos dos ex-prefeitós fica-04�10-71 a 22-02-72: do Vi-
f h rão expostas junto a sala do

ce-Pré eito Eugêrtio V. Sc -

Chefe de Gabinete e deverão
rnöckel ao Pref. Hans Ger-

constar desde Waldemar
hard Mayer; Grubba, Leopoldo Augusto22-02-72 a 23-02-72: Do Pre-
feito Hans Gerhard Mayer eere7�' �rturbMü�er� ROHland
ao Vice-Prefeito Eugênio V.

aro orn usc ,a ans

Schmöckel; .. G. Mayer, Eugênio Strebe e

23-02-72 a 06-05-72: Do Vi�
Victor Bauer, menos a de.

ce-Prefeito Eugênio Victor José Bauer, que foi o pri

Schmöckel, no exercício do melro prefeito, nomeado,

carga de Prefeito, ao Ver. dada a dificuldade na obten

�ugênio Strebe; ção do seu retrato para lnte-

06-05-72 a 31-01-73: do Ver.. grar a galeria. �

Durante a solenidade, se-
.

Eugênio Strebe ao Pref.
d Id

Hans Gerhard Mayer; I
: gun Q o secretério Ba uino

.

Raulino, . serão lembrados
31-01-73 a 01-02-77: Do Pre-

feito Hans Gerherd Mayer aqueles que, mesmo em cur-

a0 Pref. Eugênio Strebe; tes períodos,. ocuparam in-

. O 1-02-77 a 15-04-8-1: dó Pre- terinamente a chefia do exe

feito EugêniÓ Strebe ao Pre- cutivo, dado o impedimento
feito- Victor Bauer; do titular, e que. o "mals

. antigo" publica nesta edição15-04-81 a 15-06-81: Do Pre-
com absoluta exclusividade,
após exaustiva pesqulsa,
constituindo-se num do-
cumentário histórico de ex

trema importância.
PIROt'CNICO

feito Victor Bauer ao 3.0 Vi
ce-Prefeito Sigolf Schünke;
15-06-81 a 14-08-81: Do Pre-
feito Victor Bauer ao Vice
'Prefeito Sigolf Schünke;
14-08-81 a 01-09-82: Do Pre-
feito Vicor Bauer ao Vice- Fazendo parte da proqra-

Prefeito Slqolf Schünke; mação do cinquentenário,
01-09-82 a 16�09-82: Do Pref. na noite deste sábado, às 20

Victor Bauer' ao Vice-Pref. horas, na esplanada aos fun-

. Sigolf Schünke, em continui- dos da Igreja Matriz São Se

dade; bastião, um espetáculo piro-
16.09-82 a 15-12-82: do Vi- técnico (fogos de artifício e

ce-Pref. Sigolf Schünke ao.' foguetes) inédito será mos.

Ver. José Alberto Klitzke; trado durante 10 a. l õmine-

15.12-82 a 17-01-83: do Ver. tos, colorindo o espaço e no

José A. Klitzke ao Vice-Pre-' final a saudação aos 50 anos

feito Sigolf Schünke; do município.
17-01·83 a 01-02-83: do Ver.
José A. Klitzke ao Vlce-Pref.

.

SigQ"Tt Schünke;
O 1-02-83 até a presente da-:
.ta: Transm ..do cargo de Pre
feito pelo Vice Pref, SigOlf
Schünke,

.

em exercício, ao
Pref. Durval Vasel.
Aos administradores men

clonados as homenagens do
povo reconhecido!
No Ano do Clnqüenténá

rio - E.V. Schmöckel
Abril/84·

Ensino
.

A UCRE está levantando
interesses com vista-s a im
plantar, em Jaraguá, um Nú
cleo de Ensino Modulariza�
do, que é um supletivo aos

maiores de 16 anos que não

completaram as quatro últi
mas séries do 1." grau, anti

go ginásio. Poderão se can

didatar na 19a'. UCRE, até o

dia 10 de abril, no horário
de expediente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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GUIA DE TURISMO - Es
tiverem em Jaraguá _

do Sul,
esta semana; os jornalistas
Jose Mnchado Cordeiro e Ell
nedi Capéline, -da Sucursal
deCuritiba da GHT-Guia Ho
téis e' Turismo, ; preperendo
reportagem para a próxima
ediçãodo Guia, que 'Circula
em todo o País e até no Ex-"
'terlor. Para julho, dêverá
circular reportagem de capa
sobre a cida-de, que começa
assim a ser conhecido na

c_ionalmente.

BOTA FORA - Os bolo- ,

nistas' do Clube de Bolão
Bota Fora, aflliados_ ao Bae-

'

pe"di, exçursionam com as
,

e'posas' néste final·de-sema·
,na para Gravatal, hospedan.
do�se no "Termas de Grav;r· -

ta!". No retorno, previstó
,para domingo, parada em,

Florian6póiis e almoço 'na
Lagoa' da Conceição.
CHORINHO NOVO - Para

a felicidade e alegria- dos
pais Elói (Doraci) Correia,
nascéu -dia 29, no Hospital
São José, a primogênita Bár- •

bera,' que é também neta
'(los'casais Isolmiro (Célia)
Correia,

_

da sociedade guara- ,

mirense 'e de Lindolfo (Dera
cl) Braun. Nossos parabéns!

G-E�N-T.E - Bastante COI1.

corrido; terça à - nólte� n.

Itiljara, o jantar festivo de_
Páscoa, do Rotary Club de
J'araguá

'

do Sul. � A Sra.
Norma Ewald recebeu qu�,,·
f"-feira, em sua residência,
seu grupo de lanche, -e, na

mesma data, no Kaffee HaUS,
a Sra. Cecília Konell recepo
cionou o seu gruPQ.• O ca·

sal Edson (Jane) Schulz, re
cebeu seleto grupo de aml
gos para um jantar, .na 4a.
ferra.• A Sra. Ivone bries
sen, em comemoração a sua

idade nova, dia 2" recebeu'
amigas par.a marcar o aeen-

tecimento.
,

CÂSAMENTOS - Casam
hoje, na Matriz, às' lOh, Wil
mar 'Catt-O!1VRosana Càrdo"
so da Silva e Jeffersen �il
veirajRosilda Antunes Sou
sa, (em Armação) e, às 19h,
na Ilha da figueira, Jucelino
Dassi/Eliane Sueli 'Petri: Na',
Igreja Evangélica, centro,
às 17h3Q, Claus Melcher,/
VaJmíria Wittheft e às 19h,
em Santa Luzia, Douglas
SéhÜtze/Rosani Sandra Fis
cher�

que recebeu vários cumpri
mentos de familiares e ami·'
gos. Já no dia 2 de abril,
trocou idade o vereador Ali.
do Krutzsch -

e- no dia 3, o
, sécretário 'Balduino Raulino.,

MARANATHA "- De 9 a
a 14 de abril, na secretaria
paroquial e nas comunida
des da periferia, poderão ser

feitas inscrições para a Ma
ranatha Aberta, a ter luqar
.die 29, em Rio Negrinho,
Preço da passagem Cr$ .2.500
e saída às 5h, do pátiô da
Matriz S. Sebastlão..

CONFERI!NCIA _,... Os roo

tarianos de todo o Distrito
_ 465, irão participar nes di,as
12, 13 e 14 de abril, em São
Bento do Sul, da 24a. Con
ferência Distrital, que terá
dentre os conferencistas O"

governador Esperidião Amin.
DoS Rotary CI_ubes de Jar.
guá do Sul e Guaramirim,
vários marcarão presença.

'"

ARBRA - Em recente as-

sembléia, foi eleita a nova

diretoria da Associação Re-
. creativa Bradesco - ARBRA,
de Jaraguá do SuL Na presi
dência, �C?gério Pain, vice
Pedro Fagundes, secrerérlo
Benedito Winter, 2.° Helena
Hertel tesoureiro, Leonir
Buzzi, 2.° Edison Krause, re·

lações públicas Elza MaHn.
verne Camargo e Clelr. Kru
tzsch e diretores esportivos
Adilson Luís Kons e Cleoni
ce Regina Müller.

OS ARENHART - O ca

sal Ruben e Seni Arenhart,
que são os ecônomos do Bae-:
pendi, informam aos asso

dados ql,le já estão aceitando
reservas para o almoço de
Pá�coa, atra,vés do 72-0179,.
O ,Ruben e a Senilda, aliás,·
vão- reunir os amigos, no -dia
2 de junho, para festejar:
seus 25 anos de casamento:

DROPES - -Próximo cur

so de noivos, dia 13 de maio,
com inscrições abertas na,

. secretaria paroquial. • Já o

de batismo será dia 14 de a

bril, às t4h30, no . Edifício
Cristo Rei. • O advogado
Emílio da Silva Júnior é um
do's inscritos para disputar·
uma vaga de desembargador,
do Tribünal de Justiça .• Às
20h deste ,sábado, aos fun
dos' da Matriz S. Sebastião,
um espE;lÜícl,Jlo 'pirotécnico
(com fogos) jamais visto

DÉ IDADE NOVA - Com· em Jara_guá e amanhã, às 9h,
plet�u 79 anos, dia 28 de, inauguração da pista de bi
março, o Sr. Qomingos Chio- ,cicros!;' da HM. Fazem parte
dini, pioneiro na construçâo do programa do cinquente-
,de ediffeios em

, Jaraguií e náriC:>.

MISS JARAGUÁ - Termi
na dia lÔ próximo, as ins
crições para o Concurso
Miss Jaraguá, que acol1tecerá
dia 4 de maio, às 23h," no

Baépendi. Até quarta-feira
haviam 8 inscritas; porém,
,acredita-se que chegue a 11
o número de candidatas. A
música será de Erinho é sua

Orquestra -e as mesas, custa
rão Cr$ 10 mil para asSocia.
dos do àaePendi e

-

Cr$' 1-5
'mil para não associados.

NO JUVENTUS - Hoje, às
23h, no Juventus, lançamen
to oficiél da Malt 90, da
Brahma, tendo como atra
ção a Srta. Salete Mendes,
Mi�s Paraná 83, que partici
pará do desfi Ie de modas da
Du-Loren Internacional. E a

lém do desfile, apresentação
da show-man Paullriho-e bai
Je. com "Amlqos é Cla", de
Curitiba.

'PÓS-GRADUAÇAO - Nos
so amigo Jaime Gonçalves de
Jesus, s6cio-gerente da Ja.

quel Delícias, alí na 'Reinordo '

Ra'u, concluiu o curso de
pós-gradui!ção' em' admlnls-.
tração de empresas, receben
do sua diplomação no dia
30 de .março passado. Ao
Jaime, nossos cumprimentos
pelo, bri.lhante tento.

FECIJ - No Ginásio de
Esportes _

Artur Müller, dia
19,de maio, vai ser realizado
o I Eestlvel da,Çanção EshJ
dantll Jaraquaense, que pre
tende mostrar o valor ar

tlstico-muslcal . de ériança,
numa iniciativa_ das .mais
louváveis", Vai acontecer no

Ginásio de Esportes Artur
Müller e inicia às 14h.

,

CORAIS - Ficou --a principio
acertada a data de 21 'de

...

julho, quando da abertura
.. da programação dos 1 08 a�
nos de fU[ldação .d!'l Jaraguá
do Sul, o Encontro de Co
rpis, em regozi jo ao décimo
aniversário do Coral da So
ciedade Cultura Artística. E

. ainda este mês, dj;!ve acon

tecer a apr�sentação do Tea
tro. Voltaremos a esses as,

stlntos'.

DA ABRI-L _. Volta às

ban.�as a enciclopédia que
resolve todos os problemas
escolares. Conhecer Univer
sal acompanha os novos. curo

rículos escolares e as mu�
.danças do mundo atual.

-

Além disso, Conhecer- Univer
sal -lança o Grande Concur
so de Pesquisa Escolar e dá
20 microcompu�a�Ores. A.

A insta!'Qção da Pr_efeitura, em 8 de ábrll de 1934. O ell-
;

chê estampa a fachada do prédio onde se achava instala·
'

da a
-

Intendência, depois convertida em Pref,itura, no
'

local. onde hoje elitá o prédi� do Sr. Arthur Eggert, na rUa

Presidente Epitácio Pessoa, n.O_ 272. Foto gentilmente ce

dida pelo ex-Prefeitó Joaquim·Piazera.

proveite e vá hoje mesmo às

bantas adquirir o seu.

solicita aos que não recebe
ram o carnê de rnenselide- ,

des, que façam a devida co-
'

munlcação, • Ouinta-feira;
,

em Schroeder, realizou-se O

Congresso Distrital da Oase,
com a presença de delElga·
'ções dos ·19 grupos do Dis
trito Eclesiástico.• O bé!!'
neéric de Barra Velha, no'
recente Seminário de Avella
ção Turístico, foi considera
do ó terceiro em termos tu

rísticos, superado apenas
por Florianópolis e Balneá··
rio Camboriú.

UMAS & OUTRAS � A Re
de Ferroviári-a Federal, pro
moveu ontem, dia 6, na Es

tação de Corupé, inscrições
pera Comissária de Trem. O
recrutamento é pare sérvir
passageiros na litorlnà que
vai operar no roteiro turísti
co.

_

• Dia 27 próximo, no

Baependi, encerramento do
curso de manequim, que é
sucesso absolu-to.. E por
falàr no azurra, a, secretaria

CASARÃO
PI;Z:ZARIA forno a lenhá' com 40 tipos diferentes de

pizzas, latanha, eanelene e choperia.
,

Atendend�s a partir das 18 horas, em 'ambiente
espaçoso e descontraído, através de profissionais I

-

especializados. Música ernbíente.

ACEiTAMOS RESERVAS EM NOSSO-ENDEREÇO, na

rua Joinville, 79, próximo•.a Ponte Abdon Batista,
.

.em Jaraguá do SlIL.,

Agência ;'����
Cosmos de ���'
Via,gens -ltda.'

NãG pare no tempo, viaje! Conheça o ßrasil e 0-Mundo
pela AGÊNCIA COSMOS .. Passagens aérea,s, rodoviárias,
marítimas, programas especiais de férias, cruzeiros ma-.
rítimos e passagens' das empresas Catarinensé, I tapeh'li
rim, Reunidas, Pluma, Penha e Santo Anjo da Guarda._

Rua Antônio Tobias, 50 - 1." andar - Fones: 72.0520 e
.

72-1709' relex 0474-230 ACV�BR. Jaraguá do Sul.,
Êmbratur 02714-00-42.2,

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Instalada, a,Agência do 'Senac em JS
. .

�
. .: -.

. ..... .

Com a presença do presi- ,

dente da Federação do Co- i

mércio de Santa Catarina"
Charles Edgar Moritz, de
Diretor Regional do .Seriec,
i:lcio José Ramos, do. pref-ei
to Durval Vasel, Bruno Brei

thaupt e Mauro Koch, da'
Associação Comercial e In-,
dustrial e Clube de Direto

res Lojistas, presidentes de .

sindicatos patronais, empre-
.

-

sários e instituições bancá-:
riàs, foi instalada ofidal-!
mente no dia 29 de março,
no auditório do Centro Em

presarial, a Agência de For-:

mação Profissional do Ser-'

viço Nacional de Aprendiza..
,

gem Comercial, o Senac.

A exemplo do Senai e do
Sesi, o Senae marca mals.
uma etapa do desenvolvi
mento de Jaraguá do Sul, 1

destacou o presidente. da
Associação Comercial, Bru
no Breltheupt, ao. .treçar um'
paralelo dos últimos' dez a

nos, quando então o comér
ci9 ainda, insipiente não

.

concorria com o. desenvolvi
mento lndustria], . situação
que hoje está mudada; se
gundo Bruno, que citou o a

poio recebido do . Senac de
Florianópolis e Joinville que
possibllltarem a implantação
da Agência de Jaraguá do
Sul, que dará atendimento
a todo o Vale do Itapocu.,

O presidente da, Federe
ção do 'Comércio,

'.

Charles'
Moritz, traçou um breve
hlstórlco do. Sense, criado
em, 1945, lembrando que a

Agência ora Instalada vai

polarizar todo
,.

o ensino

profissional do Senac da:
microrregião e neste

.

senti-

do concltêu a -colaboração
da classe comercial .no sen- .

. tido de que aponte as neo

cessidades nas' empresas
com relação ao ensino, atra
vés do Sindicato e da Agên

.

cia, para que novos conhe
cimentos possam .receber
seus colaboradores, por in
termédio dos inúmeros cur

sos oferecidos.
Por

.

último,
.

o prefeito
Durval Vasel exaltou, a ins

talaçâo da Agência e agra
deceu .em nome da comuni

dade, considerando também
um prêmio ao atuante co

mércio. O Prefeito, na opor
tunidade, solicitou do Pre
sidente da Federação, empe- .'

. Rho no sentido de que seja
construída sede própria, eis

que o Senac hoje funciona
em sala do Centro Empresa
rial.

Vereadores vão' reativar Associação
Na noite de segunda-feira, .

um -grupo de vereadores de
Guaramirim, liderados pelo
presidente Esmeraldo Chlo
din], manteve contactos com

seus colegas de Jar'aguá do'
Sul, após a sessão legisla
tive; tratando seibre a reatl

vação da Associação dos Ve
readores do Valé do ltapo
cu, fundada em 1977, mas

que teve o movlmento arre
fecido com o brutal assassl- ,

nato de Mário Krutzsch, en
tão presidente da Câmara de

. Vereadores de Jaraguá do
Sul.

Segundo Esmeraldo Chio- '

dini, "nosso objetivo com o

renascimento da Associação,
é valorizar a figura do ve-'
resder e dar a ele a posição
que realmente merece' pe
rante a comunidade e pro
mover, a troca de idéias e"

Çxperiências com colegas de
Outras Câmaras, além de
participar, com o seu apoio,

'

dos reclamos' maiores' dos
municípios da rnlcrorre
gião".
Todas as Câmaras foram

consultadas e manlfestaram
se favoráveis ao renasci
mento ' da Associação dos
Vereadores do Vale do lta
pocu, que será apartidária e

que vai realizar assembléia
geral com eleição da dire
toria provisória no dia 27
de abril, quando da abertu
ra da Feira Agro-Industrial
de Guaramirim, com a pre
sença das mais expresslvas

:

figuras do campo pol ítico e

Social de Santa' Catarina.
Na microrregião existem

�8 vereadores 'que deverãQ
5,.'; .filiar a AVEVI, "uma,

' .•�� muito grande se so

�o� Q$ votO$ recebidos

nas últimas eleições" - a

centuou um vereador pre
sente, ao 'louvar a iniciativa
e ao defender a indepen
dência plena do Legislativo,

.

como poder.
,

'
.

'ESMERALDO LICENCIA-SE

O .presidente da Câmara
de Vereadores de Guarami

rim,· Esmeraldo Chlodlnl,
desde :o último dia 3, afas
tou-se da' vereança para tra

tamento de assuntos parti
culares, por um período de

120 dias, assumindo a sua

cadeira, interinamente, o 1.°_
.

suplente Dorival Lemke e a

,presidência, o vereador Ro
meu Butschardt.

E na tarde deste sábado,
às 16h, assembléia do COR
selho Comunitário de Gua
ramirim, informa o presi
dente Esmeraldo Chiodini,
tendo como assuntos prin
cipais da pauta a eleição da
nova diretoria e planejamen
to 84/85. Teré lugar no

C.E. Prefeito Lauro Zimmer•.

mann.

O vereador Álvaro Rosá, afastado das funções legisla
tivas por 120 dlas, para tratamento de assuntos particul�
res, Cagora investido' nas funções' de fiscal geral da Prefel

tura Municipal de Jaraguá do Sul, que ocupa em comis

são, requereu a transformação da sua 1icença em .Ii<;e�ça
automática, de acordo com a Ler Orgânica dos Munlclplos.
Foi aprovada, com as abstenções dos vere�dores do PD�.
E de forma unânime, foi aprovado requerimento do edil

José A. Klitzke, dé congratulações ao prefeito de Schroe

der Aldo Pessold. pela sua eleição a presldêncla da Fede

ração Catarinense de Assoclações de Mu�icípios, para, o
.

período 8·Y85, "o que é uma honra para o Vale do Ita-

pócu" ..
'

-

.

Klitzke teve aprovada moção de condolências a famí

lia do ex-prefeito de Guaràmirlm, Lauro Zimmermann, re

centemente falecido, enquanto Arnoldo Schulz entrou. com
projete-de-lei que dispõe sobre a atualização dos Vencimen

tos do cargo de agente administrativo da Câmara de Ve

readores e Errol Kretzer apelou ao' Líder do Governo pro
vidências pera melhorias nas ruas -da Vila Lalau, nota�a-
'mente a Wilhelm Sonnenhohl. "que ache-se em precárias
condições de traf�gabilidade-".

A Câmara aprovou também projeto d?, ?reside�te Jo,:
sé G. Menel, denominando de Albano Fachini e Jose Krau

se, ruas do perfmetro urbano de Jaraguá do Sul.

Comemorada' Semana da
Alimentacão e Saúde.

,
.

O Núcleo Regional de Ja
raguá do Sul/19a. UCRE re

'passou às UnidadeSj Escola
res, subsídios da Fundação
de Assistência ao Estudante,
para a comemoração dã Se
man" da Alimentação, -de 26

'

a 30 de março, e a Semana
\da Saúde, .de '1.0 a 7 de a

bril, já constante' do calen
dário escolar, colT'j o intui
to de difundir e estimular a

comunidade a participação
ativa na alimentação. esco

lar e ressaltar a importân
cia da mesma no desenvol
vimento físico e intelectual
da criança .

Após esses eventos, as es-

colas relatarão as ativida
des! desenvolvidas, destacan
do três itens: a) O que o a

hino gostaria de comer na

merende escolar; b) de que
'forma 'ele poderia contribuir
com a merenda; c) se o a

luno sabe de-onde vem o a

limento que lhe é servido.
O relato, segundo fonte da
UCRE, tem por flnalldede
subsidiar o Programa Esta
dual de Alimentação Esco
lar e a Fundação da Assis
tência ao Estudante na de
finição dos tipos de gêneros
alimentícios para a merenda
escolar:

CEF paga: abono
A Calxa EconÔmica Fede

ral inlclou quinta-feira, dia

5,
'

o pagamento do abono,
salarial (PIS) para os ca

dastrados nascidos na prl
rnelra quinzena de maio e

os rendimentos para os que
nasceram. no mês de serem-

.

bro. A CEF encerra em 31
de maio o exerdcio do ano

base de 82 e possivelmente
no dia 1.° de julho vai ini�
ciar o pagamento das cotas.

referentes ao ano de 83.
Atualmente o abono .salartel
do PIS, equivalente a um

INGO I(RAUSE

salário-mfnimo regional,...
(Cr$ 57.120,00), está sendo

pago aos trabalhadores que
tenham nascido de julho a

abril. Desde quinta-feira, os

nascidos na primeira' quin
zena de maio e cadastrados
em 78 ou antes poderão re

tirar seu 14.0 salário.

Anúncio não é despesa, & investimento. Anuncie .qui e.
tenha· t..�orno garantido. Fone 7�1.

Por' outro lado, no perfo
do de 23 a 27 de abril, ven
ce a prtmelra parcela da Ta
xa Rodoviária Única (TRU),
para os vefculos com placas
de final 6, 7, 8, 9 e O.

Jaraguá Turismo
Ag�ncia de
Viagens

REISEBüRO - TRAVEL AGENCY

VIAJE. O BRASIL É BONITO QUE SÓ VENDO

'Rt,Ja CeI.' Procópio Gomes de Oliveira, 285
Fone 72-0977 --- Telex 0474341 JGST

Jaraguá do Sul - SC.
Embratur - 030090042/9

Abertura d� firmas. - Elaboração de contrato.
social. - Alteração oontratual.

Encerramento e/ou transformação ..

Assistência fiscal, contábil e trabalhista. -

Serviços de assessorta na área edmlnlstretlva, financeira
,

e comercial pera pequenas e

médias empresas.
ImpOsto de Renda - Se você vendéu um imóvel no

exercício de 1983 e já entregou sua

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

RUI Oon.íd� Gehring, '120 - Fone 72-0808 • J.��. do S6\

TÉCNICO CONTÄBIL
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ANIVERSARIANTES
Aniversariam hoje: 07 '

Sra. Jenlee B. Correia
Sra. Ilca H. Grambeck, Jlle.
Sr. José Castilho' Pinto
�rä. .Elvira Coelho,
Sr:,Nélson Ehlert
Sr. Aldo Blank
Sra.

; Lilli Kamke T" •

epasse,
em Guaramirim
Fabiano Eduardo Kanzler
Si,dney T. Stein
EJizabeth Harmel
Elvira Liekfeld
Ivànir Buzz!

.

Anà Scheila Pereira
Ánivel:"sariam 'domingo
Sr. Miguel Schwertz
Elfi Seidel, em Corupá

'

Sr. Guido Mundstock
'

Sr. Hélio Meyer, 'em Ctba
Sra. Carmem Reeck Fachiní
Sra. Maike Neves
Sr. Jorge Marquardt
Margit Krause
Carlos, Pscheidt
Dia 9 de abril
Sr. Ewaldo Bernardo Schmö- ,

ekel, em Curitiba
Júlio Scheuer,
Sra. Alice Ayroso Schwartz
César Luís Schiochet
Sr. Aryberto .L. Bartuscheck •

Sr. Elói Zumach
'Sra. Diani Ma. Zimmermann
Marli M. Nunes
Elisabeth Tietz
Jajme Sidnei Gielow'

,

Sra. Kathia Horst Casas, em
Blumenau
Srta. Sílvana Schmitz
Dia lOde abril
Sr. Lauro Voltolini, em Ctba
Sra. Maura Dirce Mascare.
nhas Schmidt, em Ctba.
Sra. Una: Prestini Tcrnelin ,

em Itapocuzinho
Sra. Matilde Zapell.a Pave
nello, em ltapocuzinho
Sr. Rolf Brandenburg

,

Sra. Hilda Grosskopf, em
Joinville

,

Sr. Jairo de Barros em Blu-
, '

'

menau

Sr. Ditmar Volkmann
Sr: Nélson Tarhawski
Dià 11 de abril
Sr. Edgár:Sthmitt
Sr. Hilário BaraUo
Sr. Fritz Meier
Srta'.: Milene F. Martins
Sandro, filho de . Ern&ldo e

Ilena Bartel
Deisy Ballock
$r,. AntÔnio Furlani' --

Sia'; Romilda Picoíli' Pereira
Dia 12 de abril

.

Sra. Alöna Bossha�mer
'Sr. Adolar Henn
Sra. Leonor S. Grosskopf
Sr. Renato da Costa
Sr. Egon Tràpp ,

Denny Cristhyan Schwartz
Dia 13 de abril
Sra. Olga Wackérhagen
Sr. João Unhares, Medeiros;
em Joinville
Sr. Norberto Rowe
'Sra. Judith L. Relnhardt
'Srà; E-rica Róssio'
RosHene Leier

NASCIMENTOS de Casamento ., solteira, �perária, n�tu'!8l"de Jaragua' -do Sul; neste §S:;
tado, domiciliada e residen
te na Rua Joinville, nesta ci
dade, filha de Renato Ewald

,

e de Inês Ewald.
Edital 13.652 de '02.04.1984
LORENO BRUEHMUELLER"
MARLENE SJEINMACHER.
Ele; brasileiro, solteiro, de
senhista, natural de Jaraguá,
do Sul, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
J050 Januário Airoso, nesta
cidade, filho de Lorenço
Bruehmueller e de Maria
Corrêa Bruehmueller. Ela,
brasileira, solteira, do lar,

,

-neturel de Jaraguá do 51.11,'
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Frederico
BarteI, nesta cidade; ,filha
de Alfredo Steinmacher e de
Unilda Steinmacher.
Edita1 13.653 de 03.04.1984
SILVIO MEISEN e ROIEt.1
ANTONIA DE, BORBA. Ele,
brasileiro, solteiro, operá
rio, nascido em Massaran- '

.duba, neste Estado, dornlcl-.'
,

liado 'e residente -rra R'ua
Ernesto Lessmann, 493, nes

re
'

Cidade, filho de' Pedro'
Mei�en é de Darci Machado'
Meisen. Ela, brasileira, sol
teira, doméstica, natural de
Joinville, neste Estado, do
mlcillada ê residente na Rua

,

25 de Julho, 06; nesta clda
de, filha de João FrancisCO
de Borba e de Antonia Sil
veira, de Borb'a.
Edital 13.654 de 03.04.1984
PEDRO DAVID TRAVASSOS
e

e A�MINDA ROSA. Ele, bra
slleiro, viúvo, ferroviário,
natural de Luís Alves, neste
Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Epitácio Pes

soa, nesta cidade, filho de
David Travassos e de Matia
Isabel Rosa Travassos. Ela,
brasileira, solteir.a, domésti
ca, natural de Jaraguá do

, Sul, neste Estado, domicilia
da e residente na Rua Epitá
do Pessoa, nesta cidade, fi·
lha de Domingos Rosa e de

- Paulina Cordeiro.
Edital 13.655 de 04.04.1984
DORNALDO DRÄGER e .RE· ,

·NILDA kOCH. EIe, brasilei�
ro, solteiro, �avrador, natu
ral de Ja'raguá do SUli neste
Estado, domicili'ado e resi
dente em Ribeirão Grande
da Luz, neste distrito, filho
de ,Leopoldo Dräger e de

Helga Raasch Dräger. Ela,
,brasi1eira, solteira, balconiS
ta, natural de Jaraguá .do
Sul; neste Estado, domici
IiClda e residente em NereU
Ramos, neste distrito, filha
de Edmundo Koch e de Wal
íy Wacherhage Koch. '

, E para que chegue aO cO

nhecimento de todos, man-
,dei passar o presente edi
taI, que será publicado pe
la imprélisa e em cartório,
onde será afixado durante
15 dias.

.

Dia ·16 de março
, Luís' Carlos,' f'ilho de Harl
wald (Marina).Obenaus
Dia 1,7 de março'
Djoni Matson, filho de Celso
(Modesta) Dalcanaie
Dia 19 de março
Juliana, filha de Antonio
(Ursula) Vaz.
Danlela, filha de Antonio

. (Elisabete) Rosa.
I 'Dia 24 de m,rço

Fernando Luís, filho, de Nil
son (Maria) Er.tgelmann.
Dia ,25 "e março
Dieqo, f. de Armin (Ruth)

. Wulf.
Ricardo' Augusto, filho' de
M�rio (lliani) Steingräber
Adriano, filho de OSvaldo
(Cecíliä) Pedrotti.

'

Dia' 26 de março
Jardel, filho de Vilson (Wil

, ma'), Reichen.
Vanessa, filha de Leonardo
(Maria) 'Petry.
Dia 27 de março
Adriana, f. de Eweld (Isol
de) Erdmann.

Dia 28 de março
Eloisa, filha de Elói (Vale
rià r Prestini.
Tátlane, filha de Mário (La-
dir} WessIer.

'

"

'Dia 29 de março
Bruno; filho de Osmar (Vé
ra) Pedrelli.
Dia 31 de março
Ricardo, filho de Maur'í (So
lange) Marquardt.

'

'FALECIMENTOS

Dia 23.04.84
Lauro Zimermann, 62 anos

Regina Schurtz, 74 anos.

Fernando Dencker, 32 anos
Dia 26.04.84'

'

, Maria Seheleder Malinverni,
,81 anos.

'
'

Oração ..9 EspíritÓ'Sa'n
to - Espírito Safl.tO, vós
que me esclareceis, tu- ,

do, que iluminais todps
os caminhos,' para que
eu atinia a felicidade
Vós'que me dás o do�
divino de perdoar e es
quecer o mal que me

fazem, quero neste- cut�
to diáloClo agradecer·vos
por tudo e confirmar'
ma!$ �ma yet, que ia·
trialS querq separar'-me
de vós por maiores que
s�j�m as atenções mate
rialS, Pelo contrário
quero' tudo fazer em

prol da ,humanidade pa
ra que possa merecer a

,glória perpétva na vos
sa companhia e na com
panhia de meus irmãos.
A, .pessoa deverá fazer

'

esta oração 3 dias sequi·
dos, sem dizer.o pedido,

, dentro de 3 dias será al
cançada a qraça, por
mais difícil que seja.
Publicar assim que re-,

.
ceber a qraça. Por gra.

,
ças alcançaâas. (E.B.)

Proclamas
,

, Áurea Müller Grubba, Oficial dó Registro Civil dO
1." Distrito da Comarca de Jaragliá do Sul, Estado de San-'
ta �atar!n�, Brasil. Faz saber que compareceram em Car-

, tón�,. exibindo os documef1tos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar, os .seguintes:
Edital 13.644 de 28.03.1984 ·Edital 13.648 de 02.04.1984
jOSÉ c:)SCAR DEOLA e LUCIA MAURO SÉRGIO MARTIN' e
WILAiINSKI. Ele, brasileiro, CIRSTIANE MAltA DOS SAN-

,

solteiro" pedreiro, natu- TOS BREGOCHE. Ele, brasi-
ral de itajaí, neste Estado, leiro, solteiro, industriário,
domiciliado e residente 'na natural de Curitiba-Paraná
Rua José Teodoro Ribeiro, domlciliedo e' residente

. n�
nesta cidade, filho de Mar· Rua Aguinaldo de Souza ;

cos Deola e de Silvina Deola. 110, nesta cidade, filh� d�'
Ela; brasileira, solteira, cos- Celestino Martin e de Ida'
tureira, natural de.Massa- Reinãldö Martin. Ela, brasi-
randuba, neste Estado, do- leira, solteira, operária, ne-
miciliada e residente na Rua tural de Curitlba-Perané, do-
José Teodoro Ribeiro, nesta' miciliada e residente na Rua
cidade, filha de Waclaw Wi�, Aguinaldo de Souza, 110, nl '

lazinski e, dEi Adelina Pauli cidade, filha de Willian Leo-
Wilazinski. 'I B' h d

.

,

ne ,regoc e e e Livinà
'Edital 13.645 de 28.03.1984 Santos Breqoche.

'

ANGELO LENNERT e DORIi.- Edital 13.649 de 02.04.1984 .:

DES OLSKA. ELe, brasileiro HARRI SCHUMANN e MA·
solteiro, marceneiro, naturaí RISTELA TERESINHA DORA-
.de Jaraguá do SUl, neste Es- cr SALOMON. Ele, brasilei ..
tado, domiciliado e res Iden- ro, solteiro, operário, natu-
te em Barra do Rio Cêrro ral de Jaraguá do SU', ,neste
'neste distrito, filho de João Estado, domiciliado e resi-
Lennert e de Mathilde Kitz- dente em Garibaldi, neste

berger Lennert. Ela, brasl- distrito, filho de Alfredo
leira, 'solteira, do ler, natu- Schumann e de Hildegard
ral de Jaraguá do Sul, neste Krehnke Schumann. ,Ela, bra
Estado, domiciliada e resl- sileira, solteira, do lar, natu-
dente em, Garibaldi, neste ral de Jaraguá do Sul, neste
distrito, filha de José Olska Estado, domiciliada e resl-
e de lolanda Milbratz Olska. dente em Garibaldi, .

rieste
Edital 13.646 de 29.03.1984 distrito, filha de Marcello
JOSÉ ALVARO MOURA. Salomon e de Teodora �ur-
MARCIANA BUTIKE. Ele, bra lani Salomon.
sileiro, solteiro, operária, EdItaI 13.650 de 02.04.1984
,nascidö em Caçador, neste Cópia recebida do Cartório

'

Estado, domiciliado e resi- de Pomerade, neste Estado.
dente na Rua,25 de Julho, ISVALDO BAUER e DORIS
nesta cidáde, filho de Vero- MAASS. Ele brasileiro soltei-
nica Moura. I:;la, brasileira, ro, pedreiro, natural 'de Ja-

'

solteira, costureira, nascida raguá do Sul, neste Éstado
em Pornerode, neste Estado, domiciliado e residente n�
domiciliada e residente em Rua JoinviJle, 4841, nesta
Alto da Serra, neste distrito, cidade, filho de Harry Bauer
filha de Humberto Butzke e e de Luci Heldecke Bauer.
de Ingalores Rux Butzke. Ela, brasileira, solteira, do-
Edital 13.647 de 30,03.1984 méstica, natural de Pomero-
SÉRGIO LANGE e CEGLAC.IR de" neste Estado, domiciliá-
MAFFEIOLLI. Ele, brasilei- da e residente na Rua Arma·
1'0, solteiro, operário, natu- ção, em Pomerode, neste
raI de Jaraguá do Sul, neste Estado, filha. de Rubens
I:stado, domiciliado e res i- Maass e de Elfrida Maas.s.
dente em João Pessoa, neste Edital 13.651 de 02.04.1984
distrito, filho de Dorival JOÁO KLEIN e RENATE MA-
Lange e de Doris Fröhner RIA EWALD. Ele, bràsileiro,
Lange, Ela, brasileira, seltei- solteiro, operário; natural
ra, operária, natural de Ja- de Antonio Carlos, neste Es-
raguá do Sul, neste Estado, tado, domiciliado e residen-
domiciliada e residente em te na Rua Joinville: nesta ci-
Santa Luzia, neste distrito, d,ade, filho de Antônio' AI-
filha de Ernesto Maffezolli e berto Klein e ,de Tereza Ce-
de izilia Ropelato Maffezolli. cker Klein. Eia, brasileira,

VIAÇAO CANARINHO
,TRANSPORTE URBANO, INtERURBANO, EXCURSOES
A "Canarinho" preocupa-se com a sua 16comoção,
colocando à disposição modernrssimos ônibus, com

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

-

Programe beml Progr.me Canarinho,
o' transporte ,carinhoso.
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"\Politica, Politicos, Folclore & Cia·.,

A imprensa da Capit!,1 tràz,
à baila um desses desprepa
rado. administradores que
,mistura alhos com bugalhos
e tem o condão de criar ten
s6e5 na comunidade que pas·

.

ligeiramente dirige.
"O Prefeito de Santo A

maro da Imperatriz, João
Paulo Broering, não pareCe
nem um pouco preocupado
em esconder a discriml.na.
çlo que faz entre seus eer

rellglonários - do PDS -
e os representantes do PMDB.
Umas das evidências desse
tratamento localiza·.. no
bairro Pag.irás, onde o Par·
tido oposicionista obteve ex

pre5Siva votação em nevem-
bro de 1982 conseguindo até Conta-se, até, o caso aeen-

mt5mo eleger um vereador. tecido com um circo que
Insatisfeito com o resulta. queria estabelecer-se na ci-

do eleitoral dali, o Prefeito dade. Como sempre, anteee
determinou que sejam patr:o- de um deles para acertar
lados apenas os trechos da com as autoridades o lugar
rUa situados em frentes b para estender a lona e abri·
casas de seus eleitores.

..

As- gar os animais. 'O questiona-
51,,\ em Pagarás, os motorls- do precursor eircense eneen

tas estão encontrando um trou o prefeito de maus be
quadro sui generis. Da 100 fes e na sobra da entrevista
ein 100 metros há uma si-, foi presenteado com cascu·

tuasão diferente: ou a rua, dos e, ponta pés. Como já tl- I

está em perfeito estado, co- v.sse um parque de divers6es
mo se tivesse sido asfahada defronte do falecido merea-
ou OS buracos imperam. do munlcipal,._o burgomestre
O Prefeito, irredutível, faz Impôs a condição de espe

de conta que nem ouve as rar a oportunidade, alegan.
reclamações". do que um circo e um par
O que tem a população qu, (este estaria contrlbuln.

com as briguinhas políticas? do para as obras sociais e'

Na luta por mar contra a asslsteneiais do munldplo)
r�ha quem sofre é o ma- tiraria muito dinheiro do
riSCO... povo em final de mês, e não·

Lá como cá pouco pro., consentiu. Não e não e cata-,
9resso em termos de vlslo pumba, recebeu os mimo-
administrativa. seios do enfurecido alcaide.

I
Para mostrar a força que 'A oposição, hoje situação,he dá o múnus públl,co aproveitou.se da grande chan

certos administradores sio' ce para jogar o governo een-

capazes das maiores aberra� trá a cidade. Uma liminar
S�s. assegurava a montagem do
Ao longo dos cinqüenta. circo. EVI' SiNSVAL - 'Abrilj84.

Deixe o aviamento de su�s r: nas mãos de quem e:tende .06. ram7l
Farmácia .Paraná .

'

,

..
',

Político não aprende polí
tica da noite para o dia. O
admini.trador também não
é administrador só porqué
foi eleito para o cargo. Tudo

requer traquejo que nenhu
ma universidade tem p'rá
vender no balcão, presente
mente. E tem cada um.'.

Mas tem as honrosas exc..

ç6es ...

nos que comemoramos nO

período de 26/03 a 10/05 de
1.984, fazemos da emancipa
ção. política, o porta estan
darte de muitas manifesta
ções, mas afloram. algu�as
viyênclas ou expertenClas
que nunca deveriam ter o

corrido.'� ó lado. escuro da
lua que deixou de dar brilho
às atividades do administra
dor.

Lá como cá foram tirados
guias de meio fio já coloca
das na via pública e levados
para atender pedidos de a

migos, pontes não eram een

sertadas e estradas não re

cebiam nenhum benefício de
patrola ou recapeamento de
saibro no perímetro urbano
ou na zona rural, porque as

urnas mostraram as Inclina.
ções do eleitor. Também a

conteela de atingir o desafe
to atravessando com uma ne

va rua no melo dó imóvel,.
ou se mandavam moleques
quebrar as 14mpadas de ·lIu-'
minação defronte da

.

éasa
d. seus adversários.

P ... da vida, o prefeito fa
ria tudo para o circo não
estreiar .•.
Artistas, palhaços e 05 bi

chos' estavam prontos para
entrar no picadeiro..

'

,Eis que faltou luz. A rede
de energia entrava em co.

lapso pela queda de um pos
te que não ficou bem defini-
'do Rerante a opinião públi
ca. Ma� faltou energia, era O

que importava e o descon
forto do público que se api
nhava nos camarotes, cadei
ras e ne puleiro.
O Zé Povinho ligou o des

confiômetro, acusando o pre
feito. (!m conjunto de gera
dores, às pressas, foi impro.
visado e iniciava-se o espe
táculo.

,

Respeitável público, o Grã
Circo Sarrazanl tem o prazer
de apresentar-se nesta cida·
de ...

Ainda desta véz não impe
dia o funcionamento. Eis
que falta água da rede para
os animais. Outro desconfia.
metro foi ativado e as .man
gueiras traziam a água do
rio Jaraguá. Aí o prefeito N-,

,ourou... _

O circo não só ficou 3
dias, mas 7. Ao que se sabe,
não pagou Taxa de Expedien
te, não tirou o Alvará de
Funcionamento e nem ,pa
gou o Imposto devido.
O episódio acabou com o

Prefeito e deu um prejuízo
total às finanças municipais.
O capeta me pede para ci-

taro os artistas. Resisto a es·

s� desejo moleque. Afinal,
estamos no mês em que o

povo homenageia oS prefei
tos. Merecem o respeito,

. nem sempre retribuído, pela
passagem dos primeiros cin
qüenta anos da cidade.

Mlls parafraseaodo com o

'que acontece no bairro de
Pagarás, em Sto. Amaro, o

povo pode algum dia adver
tir é dizer: - Devagar, Pre
feito, devagar que o caminho
é longo e tortuoso ... sen��
algum dia pagarás!

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

Aviamento de reCeitas, medicamentos e perfumaria�' e os melhores preços da pra
ça estão aq_ui. Venha conferirl - Mantemos' convênios com Sindicatos.

Av. Mal. Deodoro, n.9 1.771 (perto da Ponte do Vailatti), Fone 72-1689 .us.zsc,

AS MELHORES SUGESTOES PARA .

'PRESENTES ESTAO AQUI!
Na Joalheria A Pérola, você encontra artigos pa

ra presentes e decoração, peças de joalheria, relojoa
ria, objetos em prata, cristal e porcelana que real
çam o seu requinte e bom gosto. Em anexo, a Ótica
Moderna, com os últimos ia_nçamentos em óculos na-

cionais e importados.' Visite-nos

I

Joalheria A P-érola
,.

Otica 'Moderna
Rua Reinoldo Rau, 289 - Fone 72-1823

Instaladora Elétrica'
C O N T ,I L td a.
RIII luDme· rnat. 1ft oi' f...: IHm
Jaraguá do Sul. S.Oatario,

ESCANDINAVIA A NOVA orçxo
COPENHAGEM COM 30% DE DESCONTO.
Na tarifa Ponto a Ponto. -,

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGEM OU

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

ANGIOLOGIA CUNICA E
CIRURGIA VASCULAR

DR. CELSO ÖRLANDO STORRER DA SILVA
"

Doenças da circulação, varizes, artereoesclerose
trombose, embolia} ereaipela, Flebite, etc.

Rua Guilherme. Weege, n.O 34 - 1.°' andar
Fone 72-1366 - jarag.uá do Sul - SC.

MarschallPolimentos
Experiência, a certeza de um trabalho

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

Lavação, polimento, teto e estof,amentos e limpeza em
geral, é com 'a

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

ocasiões é com o

LANZNASTER
O SEU RELOJOEIRO

que tudo lhe faz para servir bem.
r;ica ris .Marechal Deodoro,364
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CARTAZ DO CINEMA - "O EXPRESSO DA MEIA NOITE", a espete
'

cular produção do cinema mundial está ele volta à tela dó Clne

Jaraguá, no sábado, domingo, 2a. e terça-feira,'20h15: Censo 18anos

""':-- ..

CORRE10 DO POVO Página 6

Estado de Santa Catarina
Pre�itura Municipal de' Jaragu.á do Sul

DECRETO N.· 937:/84

o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL;no uso de suás atribuições
DECRETA:
Art. La - Fica criado' a Galeria de Retratos de Ex-Prefeitos do Município.
Art. 2.° t+: Terminado o mandato de cada Prefeito.i deveré ser seu retrato

emoldurado e fixado em local próprio, para este fim destinado; obedecida a ordem
cronológioa do exercício do mandato. i""L�;' �'''l;:lt'-· '

Parágrafo Únieo - Na eventualidade de um Ex-Prefeito ser reconduzido ao

cargo, não será colocado novo -retrato, mas somente identificado em plaqueta uni-
, forme a data do novo período.

'

,
'

Art. 3." - Deverão eonstar da Galeria, as 'fotografias emolduradas .dos
Ex-Prefeitos do Município de Jaraguá do Sul, leqalmente eleitos ou nomeados e em

possados, sendo vedada a retirada de retratos ou modlflcações que deturpem a fi
nalidade do presente Decreto.

Art. 4.° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publlcação, rêv,?
gadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul; 02 de abril de '1984.
DURVAL .YASEL

'

Prefeito Municipal
IVO KONELL

Secret," de Admlnistração e Finànças "

.

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

Estado d!!l Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Súl

DECRETO N.· 935/84
Reajusta as Tarifas Taximetricas. _'
,O PREFEITO MUNICiPAL DE JARAGUÁ fDO SUL, no uso de suas atribui

ções e de conformidade com o disposto no item XIV do artigo 5.0, .comblnado com,
.

os itens XXIX e XXXVI artigo 7.0, da Lei Complementar N.o 5, de 26 de novembro
de 1975, e .,' I., '

CONSIDERANDO o', crescente aumento no preço dos 'combustíveis, nunca

antes registrado e, atualmente, cada vez mals freqüente e desmedido;
CONSIDERANDO o seguido aumento' das despesas de manutenção dös vef-

culos: ;J
CONSIDERANDO, ainda, as justificativas äpresentedas pelos' responsáveis

dos PONTOS DE TÁXI de Jaraguá do Sul;
,

,

DECRETA:
Art. 1.0 - Ficam reajustadas as Tarifas Taximétricas fixadas no artigo 1.0

'do Decreto N.o 601/80, de 18 de agosto de 1980, passando a vigorar nos seguintes
valores:

'

BANDE I RADA e-s 600,00
BANDEIRADA I - km rodado .. Cr$ 400,00
BAND�I RADA II - km rodedo .. Cr$ 500,00

'

HORA NORMAL DE ESPERA... Cr$ 4.000,0'0'
,

Art. 2.° - As Tarifas Taximétricils aprovadas pelo presente Decreto' são
conslderedas como antecipação do reajustamento previsto para o mês de junho de
1984.

Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor no dla 1.° de abril de 1984,
permanecendo em vigor os demais dispositivos do Decreto N,O 601/80, de 18 de

'agosto de 1980.
,

,

Jaraguá do Sul, 30 de março de 1984. IVO KONELL cd

• D_U_R_V_·_A_L__V_A_S_E_L�p-r-ef-e-it-o--M-u-n-ic-i-p-al__----S-e-c�re-t-.o-d_e.--A-d-m-in�i-s-tr-a-çã-o�e-F-i-na_n�ç_a_s__! I
EDITAL �

AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada dê Notas e Oficial de Protestos de Tí

tulos da Comarca de Jaraqué, do Sul, Estado de Santa Catarina na forma da lei, -etc.
Faz saber a todos quantos este edital virem que se acham neste Cartório pera pro
testo os títulos contra: ANtÓNIO CASTELER, Rua 301, Jaraguá Esquerdo, Jardim

Cristi, nesta. ALTINO GRAF, Loteamento Vila Amizade Rua "A", nesta.. ALCEU LEi.
RIAS DE ALMEIDA, Rio da Luz II, sln, nesta. ANTONIO ALVES MOREIRA, Rua Ma·

, rechal, nesta. COMERCIAL KLEIS LTDA., Rua Barão do Rio Branco, 732, nesta. DIP·
MAR'SCHONKE, Rua Jose Teodoro Rlbeiro, 5o/n, nesta. GUIDO. SCHMAUCH, A/C Au·
to Viação Catarinense, nesta; HEINO MILLNITZ, Rua João Pessoa, s/n, .nesta, IVO
LUIZ KRAUSE, Rua 2,87, sem nome, n.· 87� nesta. IVAN GRUTZMACHER, Estrada Rio

Cerro II, s/n, nesta. INGO WELLER, Itapocuzinho" rntsta. ISMAEL VALENTIM CA�
PRARO, Rua 314, Jardim Pinheiro, :03, nesta. OSMAR ,PRU.SSE, Rua 28 de ,Agosto,
739� Guaramirim. VALOIR LUIZ KLEIN; Rua �oberto �!iemiHU1, 779, nesta. WALDIR

FREITAG, Rua Co?upá, 281, nesta. WALDEMAR ZIELE, Rua Joinville, 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 pare que os mesmos com-

, pareçam .neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no prazo da lei a fim de liqui
dar o seu débito ou então dar razão por que não o faz, sOQ pena de serem os refe
ridos tituleis protestados na forma da lei, etc. tw]Jaraguá do Sul, 05 de abr1l/1984.
Aurea Müller Grubbe, Tabeliã Designada de Notas e Ofieial de protestos de Títulos

da .Cöm,arcp de Jaraguá do SuL

d
.r:

r----�----------------------.---------------------------------------
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Com preocupação sempre ve, sendo-que as -f1JI)Jqas de APAE, auxílio financeiro a

voltada ao bem-estar do seu árvores deverão ser ,.dislr.i- educandários, 'comur:lidades
O prefeito Durval -Vasei recebe", corres- .quadro de colaboradores e buídas em meados de , 'abr,il religiosas e hospitais da nil

pendência do 16.c Distrito Rodoviário, de da comunidade de modo ge- segundo o Departernénto.de gião, além de ter participe
Florianópolis, dando ,contá de que já está 'ral, a Marisol, S.A. Indústria Promoções. e PubUcida_de da Ao attva e significativ-amen-
sendo contratado o récepeernento e serviços do Vestuário; comemorando empresa. -,' te na campanha em favor
de melhoria do acostamento "da BR-280, no os seus vinte anos de fun-

. aos flageJados pelas' enchen-
'

perímetro urbano 'de Jàraguá .do Sul e tre- dação, realizará este ano a ,A Marisol, nQS últlmos.ia, tes e .promovldo a festa da
cho Jaraguá/Corupá. Esta semana, também, distribuição gratuita de 60 nos, doou equipamentos criança,' com, dlstrlbuição
engenheiros do DNERverificaram o trecho e ,'mil'pacotinhos de sementes completos para',a sala de de inúmeros prêmlosvSorne-.
sequndo promessa aö' Chefe do Executivo, de hortaliças, além de 20 multimeios anexa aQ Centro se a isso, a dtstrjbulção de
as obras serão erecadas imediatamente, haja mil mudas de árvorés e de Interescolar de 1.0 G�au, pe- 50 mil mudas de árvores e

®ista ee o acostamento acha-se bastante ir- 15 a 20 mil cadernos a alu- -ra .o ensino especial de sur- 30 mil pacotinhos de semen

reqular, com muitos' buracos e outras incor- rios de 1.0 e 2.° graus de Ja- dos-mudos, bem como, doa-. 'tes de hortaliças, ' feita em

.;:-,;!&Õ.... raguá do Sul, A dlstrlbulção ção de teares pare desenvol- ar:_los passados.
dar-se-á de f-orma gradati- vimento das crlenças ela

'

I:). ",' v-Ó, ,

�cupe..ação do

acostamento

Vasel reuniu-se '2a. feira com os em

presários, quando assuntos vários foram tra

tados, com relação ao' Plano Diretor, Taxa
de llurninação, Camelôs, Códiço de Postu-'

[ ras, Pavimentação cfe.'ruas, Saneamente Bá-
o sico, Abastecimento de- água, Rodoviária e

outros, além do Trânsito; Conselho de De
senvolvimento Municipal e Turismo. O en

centro foi bastante proveitoso, porém, com

pouca participação da classe empresarial.

voes TEM UM CORPO FISICO, MAS voes
NÃO � O CORPO FISICO.
voes TEM MENTE, MAS'VOC�
NÃO � A MENTE;,
voes TEM ALMA, MAS vccs
NÃO �A ALMA.
ENTÃO, QUEM � VOC�, QUE TEM CORPO,

'

MENTE, ALMA, MAS NÃO G O CORPO, .

NEMAM,ENTE,NEMAALMA?
,

'

, Conforme afirmaram vArios escritores
.

de todas as épócas, como chaueer,
Shakespeare e Cervantes, a verdadelr,
·essencia da Sabedoria
f,a mãxima inscrita n� porta

'

do Oráculo de Delfos: CONHECE·TE A
TIME$MO!

.

,

Um dia você vai se olhar no e$flelho da
vida e perceber que você não
6 o corpo que o serve, nem a mente que o

orienta, nem a alma
"

que animá a sua'existência e, 'então,
vai .sentir uma absoluta nece'SsKJade de
liaber cOI1)O conhecer·se a si 'mesmo.

"

Deixe que os Rosacruzes o
auXlliem,a encontrar o seu a,utêntico
espelhO para a descoberfa do verdadéiro
Eu que você é.

.

Para obter informações,
escreva para:

ESCRIBA DIJOR
ORDEM ROSACRUZ - AMORO

CAIXA POSTAL 307
80.000 - CURITIBA- PARAMA.

------ ------'--

Mari'söl vai distribuir cadernos.
r.

e arvores

LOJISTAS DISCUTEM
CHEQUES' SEM FUNDO

ö problema dos çheql/es
sem fundos, foi discutido
quarta-feira entre <os dire
teres lo] istas, -durante. o seu
encontro' mensal, suscitan
do grandes debates e a'pre- ,

sentação de sugestões que
venham amenizar a situe
ção, muito embora os índi
ces não sejam elevados em

, Jerequé do Sul, a conslde
rar as declarações de. em

presários; gerentes de gran
"des lojas, que também ques
tionaram se a cúlpa pelo re

cebimento de cheques sem
,;provisão de fundos "não se-

ja dos próprios e, do. setor
.de crediário; por desatem
ção. ou maior conheetmento

.
do emitente. Diante -dess!t
estado, foi sugerida a reaJi-'

" zação ,de um seminário, ,com
gerentes, responsáveis pelo
crediár:io: é os próprios bal
conlstes, para precurer. di,
minuir os "voadores" na

praça.
,

O presidente Mauro Koch,
do CDL, destacou como "'fa
to extraordinário para o co

mércio", a. instalação' da
-

Agência do Senac, dia 29
passado, ao se referir a gê!
ma' de cur�os', Qfereéidqs,
par€! os quais solicitou às
empresas que' epontern as
suas necessidades,' com ré-
'Iação a 'trein1,lmento de seus
funcionários. Mauro' reite.
rau também, na .oportunl
dade, a sua intE;!nção dê lnau
gurar, na suapestão ainde,
à gaJéria dos

'.

ex-presidentes
do :Clube de Diretores Lo-
jistas.

'

.

O horário de Páscoa' cö\i�
tinua normal; isto é, as lo
jas trabalharão normalmen
te até qulnta-félra, dia 19,
só reabrindo na segi.:lnda-fei:·
ra, isto porque dia 20 é 6a.
feira santa e -dia '21, Tira
dentes, feriado nacional.
Outro ponto observado

foi com relação à participa:'
ção do comércio na erreca ..

dação do ICM, quando no

mês de dezembroj83, do to

,ta,! recolhido pelo município,
o co.mércio participp'u cor:n
Cr$ 329 milhões (31,2%,) e
no mê;; de 'Janeiro, ..."

.. , .

. Cr$ 305 milhões (26,5% l.
Na reunião do ,mês de maio,
,o Sr. Wàldir Ribeiro, da
Weg, fará uma palestra' so�
bre publicid1,lde ,e pr.opagan�
da.

.

.,

,SALVIT� -,.SOCIEDADE A$SIST,:NCIAL AO UVRADOR DO VALE DO ,ITAPOCU�

CGCMF 84.434.943/0001--12
Assembléia Geral Ordi"ária':

Edital de Convocação : -; ,
"

Ficam convocados ás' assoclados desta Sociedade, .pera uma Assembléia
Geral Ordinária, a realizar-se na sede social, na rua João .Píccoll, 94, -as 9 horas
do dia 28 de abril de 1984, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA�

1.0 _ Discussão e aprovação das contas da Diretoria, ,encerrado em 31 de
dezembro de 1983;

.

. '

2.° - Eleição' da Diretorla para o próximo triênio;
3.° - Eleição do novo Conselho Fiscal;
4.° -:- Assuntos de Interesse sOéial.

__ ,

Não havendo núm�ro, legal de' as:sõ_ciados, em 1a.convocação, ? 2a. convo-
- cação dar-se-á às 10 hOr,9!!:db mesmo dla, é-. no mesmo local.

Jaragl:Já do SuJ; 02 de abrll de. 1984.
A 'DIRETORIA

,/.

',-:

Imposto,de Renda
A Receita Federal prorro-

,góu até 9 de abril, o prazô
I='ara entrega dé.js Declara
ções do Imposto, de Renda,
aos contribuintes com im-

, posto !3 pagar ou a restituir.
Aos isentos, permanece ii

'data de 27 de abríf, para.Çl
entrega. do document.o.

I SINÕlê�TO DOS TRABALHAtX)RES NAS INDúSTRIAS QE ALIMENTAÇÃO OE JS
"Resumo da previs,ô orçamentá ria para o exercício' de 1984"

RECEITAS ..,P/C C.$. P/C. R.P." ',TOTAL
,

9.000.000;00
25,000.000,00
20.000.000,00
64_000.000,00.'
109.000.000,00

9.000.000,00
,25.000.000,00
20,000.000,00
64.000.000�00

'118.000.000,00

Renda Tributária'
Renda Soclal'
Renda Patrim�nlàl'
Rendi! Extraordinária
Total 'da Receita

DESPESAS
Adrnlnistraçâo Geral
Contrlb, Regulamentäres
Assistência Social
Outros Se�v. Sociais
Total do Custeio

APLICAÇÃO DE CAPITAI,-S
BElOS Imóveis

Aquisições
Obra,s,

MobiiiárJo e Instalações
Móveis em Geral

Aparelhos
,Total das Aplicações
Total das Despesas
HANZ EGON BUROW

Presidente'
"

9;000_000,00'

" 3.600.000,00
4.90Ö.000,oo
500.000,00

9.000.000,00 '

25,950.000,00
100.000,00

21.800.000,00
150.000;00

�8.000.000,00

. 25.950.000,00
3.700.000,00
26.700.000,00 '

, 650.000,00
57.000.000,00

5.000.000,00
51.000.000,00

5.000.000,00
51 :000.000,00
-

2:500.000,00
2500..000,00

.61.000.000,00
118.000.000,009.000.000:,00

2.500.000,00, .

2.500.000,00
61.000.000,00-
109.000.000,00

jOSÉ. LOURIVAL KLEIN

,T�ê. -Cant. CRCSC. 6946 Tesoureiro.

("":.
'

". . .-':
-------_____,.._.........' ,

C::OMPRE UMÀ HONDA, EM' MqTO,SCH�O tt�ER E, ECONOMIZE GASOLINA E DINHEI
RO. VERIFIQUE .NOSSOS PLANOS, OE PAGAMENTOS E A NOSSA LINHA DE PRO

DUTOS. TEMOS TAMBÉM À VENDA'MOTOS USADAS.

Revendedor Autorizado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.

Dos Jornais do Estado
AbrU/84

A Câmara Municipal de Itajar rejeitou proposição a·

presentada 'pelo Presidente da Casa, vereador Nazareno da
Silva Medei ros (PMDB), que propunha o envio de cumpri
mentos ao sr. José Ubirajara Timm em razão de sua pos
se no cargo de Superlntendenté da Sudepe. .

,

Teria sido em razão da nota estampäda no Dh�rio do
Litoral, de 5/3/84, que comentou denúncias de "0 Estado
de São Paulo" e "Jornal da Tarde"? Diz a nota: "Com a

sefde de' Stabile, cai, também, do cargo de Secretário-Ge
ral do Ministério, o catarinense José Ubirajara Tlmrn, fi-.
gura muito conhecida em lteje], desde o tempo . em que
era Superintendente da Sudepe, E a cabeça de Timm vai
rolar, dentre outras coisas, porque ficou comprovado que
sua mulher recebeu, do BNCC, para seu uso particular,
um Fiat, zerinho, emplacado e tudo ... rr

O deputado Agnaldo Timóteo (PDT-RJ) garanti" no !tio
não ter visto o governador Leonel Brizola aplaudi-lo, quan
do desfilou na Imperatriz Leopoldlnense - qüe �aiu com o
tema"Ala Mamãe", baseado no teléfonema d. estréia do
cantor na Câmara � sua mãe. dona Catarina. Para ele, se

Brizola o aplaudiu, ufoi mais· uma jogada de habilidade
poUtica do nosso governador". E garantiu: ,ilsso em nada
vai afetar o relacionamento que temos mantido, porque a

, facada que .1. me deu alnda está sangrando".
Este novo epis6dio da novela "Guerra dos Pape-De

fundtos" , foi o mais sério, pois, até então os. desentendi
mentos não pessavem de ameaças. Funcionérlos de duas
empresas funerárias em Chapecó terminaram em correria
defronte ao Hospital e disparos _

de revólver. Há muito
tempo existe uma rixa entre as funerárias Wolff e Stur
mer e por diversas vezes o caso chegou à polkia, pois,
envolvia ameaças de morte, sendo que na maioria das ve

zes as brigas aconteciam quando uma das empresas "rou
bava'" o cadáver que pertencia a clientela da outra e, en

tão, havia agressão. Um deles foi agredido a socos e ponta-
.pés; conseguindo Daltro esconder-se dentro da cozinha do
bar, 'fazendo com que os agressores fossem embora, não
permitindo a invasão.

.

Uma rep6rter de televisão ao fazer matéria sobre o pos- .

sivE! tombamento do Palácio Cruz e Sousa perguntou qu.an
do isso ia acontecer, pois ela não gostaria de passar por
perto neste dia para não cair em sua cabeça nenhum tijo
jo. Com ce!'teza tombamento pa.ra a moça é desmorona
mento.

"Não são temores improcedentes. São bem plausíveis".
Assim o Governâdor Tancredo Neves interpretou a adver
tência. do vice-presidente Aureliano Chaves aos

:

oficiais-ge
nerais da Marinha e Aeronáutica de que há risco de o PDS
perder a sucessão no Càlégio Eleitoral. O Governador de
Minas não demonstrou muito interesse em tratar do assun
to. Argumentou qué não tinha notícias do encontro de Au
reliano com os militares do alto comando aas duas ar

mas, e também, que ainda não havia lido os jornais. Mes
mo assim, observou: "Ele na realidade, transmitiu uma

aoreensão que é de todos os homens responsáveis neste

pats".
'

A prostituição nos "salões de massagens" se legalizará
no Estado de Vlct6ria, na Austrália, mas os referidos sa

lõ� não passarão a chamar-se "bordéis", porque não agra
da ao público esse termo, anuncio,u o Governo cI6 Mel
bourne. O gabinete do Ministro do Governo aprovou um

plano pelo qüal sejam decretadas leis que regerão o licen
ciamento de salões de masiagens e . a discriminação da
prostituição dentro dos limites dos mesmos. O público a"

ceita que os salões são um véu muito tinue Para ativida.
des de prostituição e as aut.ridades têm feito "vista gros-
sa" a suas atividade..

.

A festiva recepção de que foi alvo o. ex-Ministro Maxi�
miano da Fonseca ao desembarcar no Rio. estä dando o

que ralar. Apesar das declarações em contrário, o ato ao

que tudo indica teve forte conotação política, integrando
se ao embaraçado

.

processo da sucessão presidencial. A
presença de cerca de 600 oficiais da Marinha - quase to
dos que servem no Rio de Janeiro - na Base Aérea do
Galeão está sendo 'considerada como um potente torpede
lançado centra Brasília. Esse eplsódlo por si s6 serve para
dernonstrar. que o mar não está para peixes.

Càsa e

Terreno

"Preparação para a velhice"Vendem-se
Títulos

Vendem-se 2 títulos patri
monleis do Beira Rio Clube
de Campo e 1 título do Clu
be Atlético Beependl.'
Tratar pelos fones 72-0225

ou 72-0007.

Hoje em dia, o indivíduo de nfvel médio, durante
a maturidade, devota-se exclusivamente .eo planejamen
to da SUa segurança econômice, não s6 para satisfazer:
as suas neêessidades imediatas, mas também, as futuras.
Contudo, há muitas pessoas idosas que têm segurança
econômlca mas, são rnels infelizes do que aquelas que
dependem de pequenas pensões ou da ajuda de paren-

.
.

.

teso

Felicidade e segurança nem sempre andem de mies
dades.

.

O indivíduo que adquire uma ampla visão e filoso
fia de vida está melhor preparado, .em todos os sentl
dos; pare enfrentar as mudanças físicas e mentais que
ocorrerão na idade avançada.

. Ninguém é mais solitérlo do que uma pessoa idosa
que nada tem� para interessé-la. Conhecer . os mistérios
da vida e ter uma filosofia de vida baseada em conhe
cimento e s61idas convicções é a chave da felicidade
na velhice.

Vende-se residência, edifi
cada em alvenaria, em terre
no. esquinado entre as ruas

Exped. Cabo Harry Hadllch
e Alfredo Krause.
Tratar na rua Cabc.Herrv

Hedllch, 644, com o Sr. Jo
sé da Silva. ., Extrafdo da Revista "Ó Rosecruz", publicação da Ordem

Rosacruz (AMORC) - C. Postal 307 - 80000-Curitiba-PR.

.1
I
l

1
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Fundado em l�/maio/T91V, 'CGC 84.:�36;591/0001-34,
Diretor: Eugênio Victor SêhU'löckel - Jorri. Prof,DRT-SC.
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'.
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"
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'
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.
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Veículos à álcool

Vo,vaqe, verde. , .. -, ; . , . " 1982
De:R GL b

,.

D , R
ev , eqe ...•..v-, ••• ; .;. 1982

e -

e,V GL, branco 1982
Corce II L, branco •... , 1982

�elina II L, branco, . . . . . . . . . .. 1983
iat 147, beqe ; ...... " ; 1981

F!at Panorama, vermelho , ,. 1981
Flat Fiorino, amarelo '., , .. 1981
Veículos à gasolina
Corcel II LDO, vermelho ,. 1980

�orcel" LDO. verde; , ..•. ', 1980
orce II, amarelo, . , . , , . " . " 1979
Corcel II, beqe ' .. , , .... ,.. 1978
Corcel II, amarelo :""., .. 1978
Corcel " LDO, beoe , .... ,. 1978

Bellina " LDO, verde , .. , .. 1980
Be ina II L; beqe " , , , , 1980
Belina II L, beqe .. , , �1978
Fiat 147, azul ...• , . ; � ; ' .. ::; . '1981
Fiat 147, marrem",", , .•... ,1979
Fiat 147 GL, arnarelo .,.,., 1979

Fiht Panorama, 'verde .: '1980,'
C evette SL, branco .",., .. ', 1979

�ass�� Surf, beqe , ; .. '
.
.' .. , ... " 1979

rasll Ia, marron ", ... ,.,.,.". 1977
Jeep, .verrnelho ",:, .. ", ,; ',' , ,

' 1962
F-4000. ámarelo '" ""',"., .. ,' 1973
Kombi/Furaão, branco"""" 1981.

<, Honda/CGL_125, vermelha, ,,'" 1983

Veículos em consignação
.

�scori GL, azul .. , ','" , . , . ,. 1984
orce IJ GT, b�e , ,., ""1981

CVorlkcei l l, branco "',:. ',; .. , .. , 1979
o s 1300 verde '� 1969

F-75 4x4 6 eil bê"'··:·'·,',··,·, Qe, , , , , 1975

BA.TERiAS NOVAS,' USADAS, RECONDICIONAM"ENTOS"
RECARGAS,', E. CONSERTOs EM ,GERAL;

Verifique nossos servlço� e o nosso atendimento.
.�� . .

.

'i Rua Pastor Ferdinan.d,Schlu��elJ( n.o, 29? - fone 72-0755 ,

,

Jaraguá do:�\)I., SC,
.

• ,.,. ,.,_ ->ii .""t "

",
�.

.. , HÁ 40 ANOS

CONFIRA A HISTÓRIA ...

... HÁ 10 ANOS

- Os demógrafos sempre atentos ao

problema da explosão demográfica em vá.
rios pontos do planeta, criavam um índice

para aferirem quando li que um país re

solveu cientificamente seu crescimento bio

lógico. Surgi" assim 9 APG (zli'ro popula
tion growth); isto é, o crescimento até um

ponto padrão, do número de pessoas em .

um determinado ambiente geográfico; a

lém desse quantum geraria o fatp de �a
ver uma taxa humana de substituição mai
or do que o nece$sário; sebrarlem crian

ças.

- Tubarão, a "Cidade Azul", transfor- '

mava-se numa Manágua c�tarinense com a

tromba d.e água causando uma devastação
sem precedentes; O povo ,jadaguaense,'
bem como os demais municípios que com

põem o Vale do Ifapocu, compreenderam:'
os .momentos dramáticos e acorreram em

massa para auxiliar os desabrigados, en

viando incontáveis caminhões de alimen�
tos e vestimenta. O pref. Eugênio Strebe

viajava até a Capital para acompanhar a

entrega das doações do Vale dó Itapocu.

Vá na Loja do Guarda-Pó,
'_'_-,

"

.onde você encontra aventais, jalecos, macacões, camisas, calças brancas e pretas, pa
:let6s de garçOh e mais toda linha. de unifÇ) rmes para indústrias, hotéis e supermerca-
dos,. .

Rua Padre JacóÊ>s; n:o 23 - Fone 22.8477 em Blumenau e Rua. do Príncipe, n,O 789
Telefone 33-5660 - em Joinville .

mobilizando para um amplo movimento
em defesa do regime. Na. capital paulista,

.

,

..

'

-, Comemorava-se a páscoa, em meio por exemplo, e mais preelsamente na Pra.
de um� sangrenta guerra. Daí o comentá- ça da República, havia manUestação pú.
rio da imprensa jaraguaense: "Ö mundo blica para assinalar o início de uma inten
assiste consternado a passagem de mais sa campanha com a finalidade de defen-

. �ma data cristã, em meio as sombrias
.

der as instituições e. a intangibilidade da
.

per�ped:ivas de um' futuro, cujos linea-.· Constituição.
.

.,' ,mentos ainda, não se pode com segurança
,divisar, A efeméride que assinala a ressur-

- Paulo Macarii1i (PTB) apresentava
,

"

.reiçã·o 'd/Aquele, 'cujo sublime martrrio, em projeto de lei na Câmara Federal, autori-
, .

'pról da salvação dos homens, se consu-' zando a abertura de créditQ para a cons

meu há dois"milênios, é relembrado para trução da rede de abastecimento. Os ve

que à luz da verdade ilumine a razão dos' readores João Lúcio da Costa, Alberto M�

responsáveis e culpaJlos por todos os d. retti; Victor Bauer e Eugênio Victor Seh

.sasttes que-vltlmem os povos". möckel, dirigiam ao parlamentar Afonso
,

_ Segundo estatísticas fornecidas ao, Celso o seguinte telegrama: "Enc,ontrando
governo britânico Pelos governos exilados se honradas mãos vossêndas para pareçer

, ",em"Londr,es" morriam diariamente nos paí- projeto 523/63, de autoria deputado Pau
.

"ses ocupados
.

da Europa mais de 1.000 lo Macarini qlle áutoriza abertura crédito

pessoas .. ES.te número referia-se apenas aos para .construção rede abastecimento e es

indivíduos que súcumbiam em conseqüên- tando incluída nossa cidade entre aquelas
ciam da falta de alimentação, dos maus carentes indispensável benefício coletivida

tratos 'e do excesso de trabalhos força- de, vimos apelar nobre deputado fineza

dos, não estando incluídos nessas cifras urgente e favorável -pareeer projeto em

aqueles que eram fuzilados diariamente, causa". Se o felegrama ajudqu ou não não
.

nem támpouco os que a velhice arrebata- se tem notícia, mas que ii água jorra pelas
.

va a esta vida. / tubulações lá rsso jorra .. ,

.

.'.. HÁ 30 ANOS - Oswaldo Heusi, do R.C. de Jaraguá
do Sul era eleito Governador de Rotary

- A Comp. Telefônica Catarinense a- International _ Dist,rito 465 e a festa de
'

'.

c"aba,;;) dé terminar a construção de uma
posse era realb:ada em conjunto com a

nova linha telefônica e�tre Jaraguá e Jo. .

posse do novo Conselho Diretor.
inville, melhorando assim o seu serviço ele
comunicações. A nova Unha era toda de
fio de cobre e conduzida através os postes
da linha férrea, o que pu.nha a ,alvo as

constantes interrupções. Na ocasião o 5r.

Adão Duque, diretor da Companhia no

Norte do Estado fazia uma ligação em que
O" prefeito Artur Müller falava com seu

"c_!)!�.a de, �oinville, dando por inaugurada
a ,melhoria telefônica.

.

"

.,..,._ ,O. dr; LUiz de SQuza,' deputado es

tadual; e' -S�cret'rio da· Segurança Pública
do Es'tado era convidado' pelo Adido Cul
tural do Consulado Americano de São Pau
lo para visitar, ,oficialmente, os EstadoS
Unidos.

'

- Ethel Moors Raven, de 80 anos,
milionária norte-americana há duas sema

nà .. �asada com o capelão da Rainha EIi

",zabéth', fale,c:;ia de um ataque cardíaco du
rá"te a'; lua de. mel. A senhora Raven ha
via enviuvado hÍi um' ano; e seu marido

;. ,"
-

"-
-

John F, MC)Ors", associado da firma de ad-
'vogados-"Móors' & 'Cabot" lhe deixou uma

"he�an5a de�3.650.000 dólares.

.,
'" '-HÁ 20 .ANOS

- Representantes de todas as entida.
des democráticos de São Paulo estavam se,

�'Guârda-Pós?
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jarguá do Sul'

/

....'

-. -,' '.;;'

DECRETO N.o 936 /84 ' ,Oe

Aprova projeto de parcelamento do
. solo em forma de íoteamento.

o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ PO SUL, no uso de suas atribuições e

nos termos da legislação vigente, em sspeclal a Lei Federal N." 6.766/79, a Lei Estadual
N:' 6.063/82 e a Lei Municipal N." 575/75, alterada pela Lei Municipal N.'; 614/76;

DECRETA:

Art. 1.° -'- Fica aprovado o projeto de pàrcelamento do solo em forma de lotea
mento, contendo 26.255,20 m2; entre 28 (o tes edificéveis, 2 lotes pera uso público es

pecial e 3 ruas, compreendendo' o imóvel te rrltorlal de proprledsde de MÁRIO MATHIAS.
transcrito nesta Circunscrição .lrnoblllérle sob o N.o 4Q.489, com 30.000,00 m2, ,sendo
3.744,80 m2 ªrea faltante, situado no lado pej .

da Rua 5' -;-; Prefeito José Bauer (Estrada
Três Rios do Sul), atual Zona Urbana deste Município; tudo conforme planta aprovada,
anexa a este Decreto.

Art. 2.° - As superfícies destinadas' ao uso comum do povo e uso público espe
cial, doadas pelo loteador e aceitas pela Municipalidade;,passarão a integrar"o Patrimô
nio Público Municipal após o ato de registro do loteamento em Cartório competente. Tais,
superfícies são a,s sequlntes:

'

a) Rua "A", com 5,.895,00 m2; Rua "B", com 356,00 m2 e Rua· "C", com
356,00 m2, destlnades ao uso comum do povo.

b) Lote N.o 13 e N." M, com 80'1,00 m2 e 498,40 m2, respectlvemente, desti-
nados ao uso público especial.

.

Art. 3.° - O loteamento J9assa a se denominar "Vila Mathias" e a Rua"A" re-

cebe' o N.c 443, a Rua "B" o N.ó 444 e a Rua "C" o N.o445.'
.

, p"
'

Art. 4." - O loteamento ora aprovado deverá ser registrado no Cartório de Re

gistro de Imóveis desta Comarca no prazo- máximo de 180 (Cento e oitenta) dias, con
tados a partir da data de publicação deste Decreto, sob pena de caducidade da aprova-

'ção., r
-

t..
, ..

.

Art. 5.° - Este Decreto entrará em
_ vigor 'ni;! data, de. sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.
'

�, "

�araguá do Sul, 30 de março dê 1984.' .

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal r

;,

IVO KQNEL.L
'Secre}t.° de Adminhtraç�o e. Finanças

EntrenoMonza4 portas paraqul.
faleldl,rlu CDlérei.

.

de Veleills lida.

Jardim São Luiz
COMPRE-O SEU LOTE NO JARDIM SAO bUIZ E CONHEÇA
OS NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTO·
JARDIMSAO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADiA NO

.
JARAGUA ESQUERDO.

"

EMPREENDIMENTOS IMOBtUARIOS
MARCATTO LTOA.

CRECI-093 - 11.· REGIAO
Mal. Deodoro, 1.179 '-,Fone 71.�1136

''tIna 10

COMERCIAL FLORIAN.
o

REVENDA ÊASSISTtNCIA T.CNICA autorizada de
calc. SMAR'. DISlMC' para .iaraguá do SVI • regiio.

,

Temos toefédinha de máquinas.de escrever

OLlVETTI, manual e elétricas. '

-Grande quantidade de. máquinas USADAS: OllVETT I
,

e REMINGTOM com 06 meses de Garantia.
Oficina de máquinas de escrit6rio em geral, e

Rel6gios de Ponto Rod BeL '

ACESSÓRIOS EM GERAL.
Rua Venâncio da Silva Porto, 331 - jaragu' do Sul-SC.

RELOJOARIÁ AVENIDA

FUNILARIA, JARAGUA
.

LTOA.

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

condições de atendê-los
eficientemente.

Rua Felipe .Sehmidt, 179 - Telefone: 72-0448

TERRAPLENAGEM VARGAS

Retroescavadeires e Tratores de Esteira

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para suas obras
Rua JoinviUe, 1.016

.

Telefone: 72-1101

A moda certa em roupas e calçados é com ii

CINDER�LA, onde, estão. as melhores opçõe.1
para cada estação.

,CINDERELA

Veste bem. A moda certa, na
,

"G,;,mercindo e na Getúlio V_àrgas.·

DESPACHAN,TE VICTOR

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

.
.

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodoro, 557
<iunto a firma EmwnendQerfer)

Telefones: 72-006Q� 11-0327 e 72.0655
. ���.;:;:. ; ::�� -
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PELADÃO:- NEUSA �ONFIRMA TITULO ---' A equlpe da

Confecções Neusa confirmou -sébado à noite, o -tltulo do
I Campeonato Aberto de Futebol de Salão,- o -Peladão, da
Divisão Municipal de Esportes, ao derrotar o Moitas por

. 4 a 1, beneficiada que foi com a derrota da Fininvest pa
ra o Ajax, 2 a 1. Na outra partida, o Satélite venceu a

lnd, Reunidas por 5 ,a 3. Foi campeã a Conf. Neusa, a vice

Fininvest e a terceira colocada a equipe do Ajax; que re

ceberam os troféus das mãos db prefeito Durval . Vasel, do
Setretário Baldulno Raulino e do .radialista Valdenir Frei

berger, representante da imprensa. Findo o certame, o ar

tilheiro foi Maurício, da Wiest, com 25 gols e o goleiro,
menos vazado o Gllmar, da Conf. Neusa, com 23 gots so

fridos, e a equipe mais disciplinada foi a da Indústrias
Reunidas.:

.' ,

INTEGRAÇÃO MUNICIPAL DE GN - Promovido
.

pela
Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e Comissão

Municipal de Esportes, foi ,realizada domingo, dia 1.0, a se·
gunda rodada do II Campeortato _ �a I."tegtação Municipal '

de Guaramiriin, que reúne· ..doze equi�s .. 'Pela 'Chave "N',.
em Poço, Grande, Berlim lx2 Corticeira, Cachoeira OxO Le

las Klein e Marmoraria Kraisch bO Poço Grandé e, pela
Chave "B", no Barro' Branco, Veteranos 5xO. Avaí, Ägua
Verde lxl Serenata e. Amizade lxl Barro Branco. O Cam·

peonato prossegue no domingo, dia 8, com a� partidas lo·
ias Klein x Poço Grande, Kraisch x Berlim e ",Cachoeira x

Corticeira, no campo do Caçhoeira e, no -campo do Sere
nata, Barro Branco x Água Verde, Veteranos x Amizade e

Serenata x Avaí:
,

COPA COM MOITAS GOLEADAS � A Copa Unlbanco
- Campeonato Citadino Adulto. de Futebol' de Salão -

da LJFS, vem apresentando nas rodadas iniciais muitas go
leadas, fruto das novas regras recentemente baixadas pela
FIFUSA. No dla 30, os resultados da segundá rodada fo
ram: Breithaupt 3x8 Weg, Wiest 4x6 AABB e Urbano 4x12
Jaraguá Fabri I ,e ontem à noite .jogarám·Wiést x J. Fabril,
Weg x Mirtes e Breithaupt x Coneza. Sexta-feira vindoura.
dia 13, no "Artur Müller" j6garãã Mirtes' x Coneza, Brei-

fhaupt x Urbano e Weg x AABB: .

COPA MARisOL DE T�NIS - Em comemoração aos 20
.anos .de fundação da e�presa, ci Marisol S.A. Indústria do
Vestuário patrocinará no mês de junho, a Copa Marisol de
T,ênis, com disputas nas quadras do Baependi e Beira Rio.
Segundo' Aro'do Silva, do Departamento de Promoção e

Publicidade dà Marisol, dia 9 de junho a competição será
entre empresas locais, de 11 a 15 do mesmo mês as eU
minatórias da cidade,e nos dias 1� e 17, à disputa final
Com clubes de todo o Estad�. Para o naipe feminino, a

premiação será Cr$ 100 mil, Cr$ 50 mil, para.1i lá. e 2a.
cOlocada" mais medalhas. Para o masculil'!o, Cr$ 250 mil
coloradas, mais medalhas. Para o mascu.Jino, Cr$ 250 mil
I)ara C) primeiro, mais 'trof.us, Cr$ 120 mll para' o 2.·,
mais troféu e Cr$ 50 mil para .:0 3.° e 4�!>"lugares, mais
medalhas, respeetlvamente.

'

, CONTINUA CAMPEONATO SESIÀNO - O Campeonato
de Futebol de Campo, do Centro

.

de, Atividades do Sesi,
promovido pelo Conselho Desportivo Sesiano, teve realiza ...

d� dias 31 e ].0, a segunda rodada da .fase -de classifica

ça? No sábàdo, na Arweg, Ind. Reunidas 1x3 Mannes e

Wiest 3x1 Argi e, nb Botafogo, Marcatto 4x1 Menegotti
e Lombardi 4x2 Dalmar; domingo, na Ar-weg, Weg Máqui
�as Ox4 Marisol. Hoje, dia 7, peJa terceira rodada, no Bo•.

tafogo e Arweg, simultan�amente, às ,14h30, Dah-nar x Mar
catto .e Reunidas x Wiest e às 1qh,J_omba,rdi x.Mene!;jotti
�Arg! x Mannes. Amanhã, dia 8, na Arweg, às 8h30, Weg
áqulOas x Frigumz. '. _

'

JASC SERÃO EM. CONCÓRDIA - O Secretário de Cul·

�ura,. Esporte e Turismo, Arte�ir Werner,. anunciou segun·
.a.felra o município de Concórdia, no Oeste do Estado,
para a sede dos Jogos Abertos' de Santa Catarina, que se-:

.�, realizados de 15 a 24 de outubro. Para esses Jogos, Ó

�do deve liberar Cr$ 70 lJIiI�ões. Para os Jogos "Micror. ,

. �nais, R"evionais e Abertos, 144 municípios se inscre.-

"'�.:;;��.

veram, segundo Artenir Wer·

ner.
. INSCRIÇOES ABER!AS AO VARZEANO E

PROVA ROSTICA

Estão abertas na Divisão Municipal de Esportes, as

inscr-ições ao " Campeonato Municipal de Futebol Var�
zeano, até ó dia 25 de abril e que tem previ-são para
iniciar no dia 13 de maio. A expectativa em torno do

Campeonatö é grande,. calcada no sucesso do anterior
e que teve como campeã a equipe do Santa Luzia. Na
DME e também na redação do Jornal "Correio do Po

vo", poderão ser feitas inscrições para a Prova Rústica
"Troféu 65 Anos do Jornal Correio do Povo", que vai
ser realizada no dia 5 de maio, às, 19 horas, e que faz'
parte da programação oficial do cinquentenário de e- .

mancipação política de Jaraguá do Sul e de instalação
da comarca. Destina-se às duas categorias e o percurso
não está de todo definido, porém, há preferência de
que seja no sentido Barra do Rio Cerro/Centro.

JOGOS ESCOLARES REGIO·
NAIS - Serão abertos neste sá
bado, às 8 horas, no Ginásio de
Esportes "Artur Müller", os IV

Jogos Escolares Regionais-:
Çateqoria Juvenil, da 19a. Ucre

/01 FI [}; Abdon Batista, Miguel
Couto, Gal. Rondon, Lauro Zim

mermann" Holando M. Gonçal
ves, São' Luís, Almirante Ta

mandaré, Duarte Magalnães,
Roland Dornbusch e Giardini
Lenzi .são os estabelecimentos
que irão competir, nas modelt
dedes de vollbol . masculino/
feminino, handebol m/f e bas- .

quete masculino. Após a aber-
.------------...;....-----------

tura o desenrolar dos Jogos,
que serão concluídos na noite
de domingo e que servirão tarn
bém pa ra a formação da Sele

ção da 19a. (..lCRE, aos Jogos.
Escolares Càtarlnenses, de 18
a 25 de maio, em Itajaí.

ESPORTES EM CORUPÁ - A
Comissão Municipal de Espor.
tes - CME de Corupá, está rea

lizando' desde, meados de mar

ço,. campeonato de futebol de
salão, que conta com a partici.
paç.ão -de onze equipes - Vila
Nova., Besc, 'Caixa, . Grithus, Ba·

merindus, Autônomos, Lanches
Metrisa, Ri=F$A, Grêmio Baeum·
Ie e Prefeitura. A CME vai rea-:

1fzar, segundo o presidente Jo
sé Norberto Müller, no dia 1.·
de maio, uma prova ciclística,
em homenagem ao trabalhador
cerupaense, exclusiva para a

tletas da cidade. E nos dias 5 •
. 6 de .Illaio, Corupá vai partici.
pilr em Jaraguá do Sul, nas mo

dalidades de velibel masculino
, e futebol de

.
salão, dos JOgos

. Microrregionais.

FIGUEIRENSE P·ROGRAMA FES
TIVAL - Com '

a renda total
destin�ndo�se às obras de cons

trução da Igreja Evangélica da
Ilha da Figueira, o E.C. Fiquei
ren se, do mesmo bairro; pro
grê!mou para ó's dias 14 e 15
de abril, um festival esportivo,
que contará com a participa
ção de várias equipes do nosso

futebol menor. Começa às 14r
.do pré>ximo sébado.

CROSS REONE. SEIS MIL -

Cerca de 6 mil pessoas asslsel
ram domingo, no Motódromo
Getulio Barreto da Silva, em

Jaraguá do Sul" a abertura do

Campeonato Estadual de Moto-
.

ticHsmo.Cross. ,Na Força' Livre,
vencida por Guilherme Boelng,
de Curitiba, Álval'c;, Leithold, de
Jaraguá: foi o 7.° colocado e

na categoria 180/250, Cássio
Garcia, de A'raranguá foi o ven.

cedor e Volney Paulo Ionta, o
Zontinha, ficou com a 5a. colO.

cação. Na prova 125cc, Dorly
"N�ão'� Menegaz Jr., de Tuba·
rão ficou com o primeiro lu·

gar,

Público prestigia e

vibra com o ciclismo"
Um público calculado em

cinco mil pessoas assistiu

domingo, em Jarqguá do Sul'
ao início do ranking estadual
de ciclismo, numa vibração
jamais vista e que chegou a

entusiasmar os dirigentes da
Federação Cetarinense de
Ciclismo e os próprios pro
motores do evento, come

morativo 'ao cinquentenário
do munlcfplo

:

e comarca. A
categoria principal foi ven
cida pelo ciclista olímpico
Hans Fischer, ficando em 2.Q

lugar Sílvio Roberto Ewald;"
que mesmo .recuperando-se
de uma queda, no jnício da

prova, conseguiu tal classi
ficaçãó, levando ao. delírio o

público presente .

A primeira prova, com bi
cicletas convencionais (pas
seioL para atletas locais, foi
vencida por Teodoro Frago
so. seguido, pela ordem, por
Amauri Carneiro, Jaime Dias
Valdir Odelli, Arnoldo Mees,
José Lourenço, Ari Esy, Ju
ventlno Nicocelli, Ambrósio
Ramos e Cláudio Kelbert.
Contou com a participação
de representante do sexo

feminino e ao primeiro co

locado, além do troféu e me

dalha, coube uma bicicleta,
ofertada pela Hermes Mace
do.

Na prova' destinada a cato

novatos, lerçerern 22 ciclis
tas, que percorrerem 20 km,
vencida por Edmilson Senf
( Renascença) e os demais
colocados foram: Maurício
Pantaleão (Schlösser), Wal.
dir Homburg (Arweg), Os
ni Safanel·li (Tigre),· Sidnei
Tach;ni (Schlösser), Márcio'
José da Costa (SR Indaial),
Cláudio Moraes (Tigre), Pe
óro Joel Barbo� (Tigre) e

Geovani Kraisch' (Renascen�
ça ) . Na 2a. categoria (40.
km), largaram 33 atletas e-.

.a classificação final foi: E
vandro Rödrigues (Renas
cença ), ÂÃ.�ré Volrqth (Ti-

gre), Vitor de Souza
.

ViGJ
Ianch (IE!;), Célio Borges
( Renascença), Marcos Gari
botti � lEE), Paulo Boettcher _

(Renasc.ença) e Lufs F. Pen
taleão ,(Schlösser).

'

Finalmente, "na categoria
principal, que fOt a mais a

guardada, com participação
também de corredores evul
sos, do Clube Santa Felicida
de, de Curitiba, o campeão
foi Hàns Fischer (Besc), o
vice-campeão Sílvio Roberto
Ewald (Arweg.) e os demais
colocados � José Luiz Pi·
nheroa ( Besc),. Maur(cio
Werneck (Curitibà), Afonso'
Gentil Ramos (Besc ), Mur·iI·
lo Krieger (lEE), Luciano
Paiva (Besc), Claudionei Ri
bei ro (Curitiba), Wanderlei
Zocatelli (Arweg ) e Osmar
Campezatto (lEE). Largaram
também 33 ciclistas e os SO
km foram cumpridos com

'50 voltas , no trajeto. Além
da premiação de troféus e

medalhas, os três primeiros
colocados, nesta prova, re

ceberam da Prefeitura Mu
nicipal de Jaraguá do Sul,
respedivamente, e-s 100
mil, Cr$ 50 mil e Cr$ 30mil.

EM MAIO
O público jaraguaense e

da região poderá reviver as

emoções do ciclismo, com

mais uma etapa do campeo
nato, dia ?-7. de maio próxi
mo, a ser patrocinada pela
Weg. Será em Jaragvá do
Sul, prova de estrada, com

.100 km para a la. catego
da, 50 km para á 2a. e 20

.km para a 3a. categoria. Em
júlho, dia 22 ou 29, é possí.
vel que aconteça outra, .cg
memorativa aos 1Ó8 anos

de fundação de Jaraguá do
.

Sul, sendo que .05 contactos
iniciais já 'foram estabeleci
dos domingo pelo secretário
Balduíno Raulino com o pre
sidente da Fêderaçãd . Cata- .

.

rinense de Ciclismo, Joaquim
Mires Villarinho Júnior.
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, ...

;-As Anotacões de Flávio- 'José
,

• o diretor-presidente' do Grupo Weg, Eggon Joãó
da Silva, vai proferir dia l O de abr.il, a aula inaugural
do III Programa de Iniciação à Formação de Adrninistra
dores de Pequenas e Médias Empresas - Projeto Guara
mirim, às 19h30, no salão da Comunidade Evangélica,

!. Presenças já confirmadas do Presidente da Fiese, do' Dlre
tor Regional do Senai e do Chefe do Dampi.
'. Decretos baixados pelo Executivo Municipal, esta

· semana, cria a Banda Municipal de Jaraguá 'do Sul, "para
preservação da tradição cultural e opção de lazer e entre
tenimento" e, também, -erlam o Jardim de Infância "Crian

,

ça Criativa", na Escola Cristina Marcatto e o J.I. "Paraíso
da Criança,", no Grupo Escolar Albano Kanzler.

• Foi de Cr$ 980.507,629,46 a' arrecadação de tribu.
- tos estaduais, no mês de março, em Jaraguá do Sul, con-

,

tra os Cr$ 928.844.784,49 arrecadados em fevereiro, Se

gundo fonte da Exatoria Estadual, que lembra aos contri
buintes do ICM a data de 30 de- abril como final para en

trega da Declaração de Informações 'EconÔmico�Fiscais, a

DIEF,
.

• No mês de fevereiro, de acordo com o Cartório
· de Protestos de Títulos de Jaraguá do Sul, foram apresen
, tados, para protesto, um total de· 470 titulos, no valor to
· 'tal de Cr$ '122.074.399,35, o que significa 156 títulos a

"mais do que em janeiro e aumento" de 'Cr$ 2;232.343,44
no valor global.

• O presidente do PMDB, Dr. Fogaça, informou que
não será reallzedo. em Jaraguá do Sul comício pró-eleições

.

-

diretas, em razão das princlpais expressões do. partidq já
estarem comprometidas em outros comlcios, o que .esvazia-

·

ria o acontecimento. Porém, disse da, intenção de divulgar
o nome dos deputados catarinenses que vetarem contra a

emenda que restabelece as -diretas, através de panfletos.
,
Em 'tempo: diz-se candidato a deputado.

• A Metalúrgica João Wiest; concluiu negociações
com a Volvo do Brâsi'I, passando a fabricar ferramentas
para as peças da montadora e o primeiro pedido deve en

trär na linha de produção ainda este mês. A Wiest também
já fornece ferramentas a Fiat Diesel Brasil e está, em en

tendimentos com a Scânia .do Brasil, segundo informa o
· "'nformativo-da Aguia", da empresa.

'

• A 17a. Zona Eleitoral, que compreende os municí
pios de Jaraguá do Sul e Corupá, tinha atl30 de março,
35.538 eleitores, dos quais 30.113 em Jaràguá e 5.425 em

Corupá. No- primeiro trimestre, do ano, inscreveram-se 243
.

novos eleitores em Jaraguá e 33 em Corupá.
• As novas cédulas de Cr$ 10.000.,00 começarão a,

circular em setembro e as de Cr$ 5,0.000,00 em dezembro,
segundo decisão do Conselho Monetário Naciona', em ra-.
zão das bruscas quedas do valor real do cruzeiro nos últi·
mos anos, devido a inflação. Conterão as efígies de Rui
Barbosa e de Oswaldo Cruz.

• A Associação dos Municípios do, Vale do ltapocu
-:- AMVALI, reuniu-se em data de ontem em Massarandu
ba, para a 18a. Assembléia Ordinária. Dentre os assuntos

,

principais foram abordados â problemática dos Planos Di
retores de Massaranduba, Corupá e Jaraguá do Sul, bem,
como, aspectos relacionados ao Movimento Econômico.

• O Rotary Clubé de Jaraguá do S�il,. prestou he-.
menagem quinta-feira, na E.B. Roland Dornbusch, .ae garo
to Marcos Luís Klein, de 12 anos, que no mês passado sal
vou a menina Carolina Maffezzolli, de um ano e meio, que
havia caido na piscina do Beira Rio. Do trampolim, Mar
cos' saltou na piscina e sa'vou-a da morte certa, uma vez

que seus pais não se encontravam, pôr perto. O Rotary"
defronte seus colegas de escola, entregou-lhe uma medalha
pela bravura.

'

• Está dando o que falar em Jaraguá do SuL e Jo
invllle, com o desdobramento da apreensão, pela Polícia

· Federal, de mais de 1 quilo de cocaína em Piçarras, no fi
nal da última Semana. Os traficantes foram presos e con-e,
,fessaram que pessoas influentes das duas cidades estariam
envolvidas como "clientes", portanto, consumidoras da

I

"coca", alucinógeno que tem -na Bölfvia o produtor prin
cipal. A Polícia Federal continua na pista.

Conselho para defesa do meio-ambienta
'

AMOSTRA AGROPECUÁRIA

O Prefeito Durval Vasel
revelou esta semana, seu

plano de criar o Conselho
Municipal de Defesa do Meio
Ambiente (CODEMA), para
a proteção da flora, da. fau
na, dos mananciais, enfim,
da ecologia em sí. O plano
está em estudos e futura
mente será realizado encon

tre para a formação' do Con
selho. '.. /

Acrescentou o prefeito,
que com relação a cota do
Fundo de Participação dos
Municípios, retida pelo Mi·
nistério da Fazenda, em

março, a municipalidade re-
.

cebeu-a itltegralmente esta

sernana, no valor de Cr$ 59
milhões. O pagamento a vis
ta (com desconto de 20 por
cento ) do Imposto Predial e
Territorial Urbano, foi con-

Lemos neste semanário o

que o Flávio José escréve à
respeito da comemoreção do
108.° ano de fundação-de Ja
raguá do Sul, a se verificar
de 22 a 25 de julho de 1984.

As primeiras reuniões a·

pontam -urna Amostra Agro
pecuária, tendo à frente o

Coordenador e Secretário
Prof. Raulino Baldulno, a se

realizar no Parque Agro Pe
cuário "Ministro João Cleo
phas", já inserida no Calen
dário Oficial de Exposições,
Feiras e Certames Agrope
cuários da Secretaria de, A
gricultura e Abastecimento
de Santa Catarina.

Estamos pasmos. Não pe
lo certame em si, mas pela
falta de pesquisa sobre o

que já se fez nesta terra, ao

longo dos 108 anos.

Quem lê a nota do Flávio
José está sendo levado a

crer que 9 nosso município
é neófito em promoções
desta natureza" que estamos

engatinhando na agricultu
ra e na pecuária, ainda por-

. que, estamos comemorando
apenas os primeiros 50 anos

de emancipação.
Para quem tem alguma

convivência no setor, e não
nos incluimos nessa especia
·Iidade que não é a nossa, no
ta .um que de desinformação
qué pode prejudicar ii ima
gem que Santa Catarina tem

do pequeno gigante, 3.° par
cue industrial diversificado
do Estado e um dos .lümalo
res arrecadadores de ICM em

Santa Catarina.

'Estaria Jaraguá do Sul
ressurqindo do dilúvio que
se abateu sobre a terra bar

riga-verde? Esterlern voltan-

siderado muito bom, eis. que.
um terço dos contribuintes
pagaram, atingindo a uma
arrecadação de cerca de ,Cr$
100 milhões. A segunda per-.
cela vence no dia 15.

A audiência que Vasel
manteria com o GÓverno A

mil"), foi pela segunda vez a·

diada, desta feita para o dia
11 de abril, em virtude da
viagem do Chefe do Executi
vo Estadual a Bela Horizon-
te. Disse ainda o alca.ide,
que vai cumprir a promessa

.

feita ao Superintendente da
-Receita Federal, Dr. Massad
Déud Filho, doando a APAE
uma kombí nova,.como com

promisso pelo recebimento
de uma Scania Vabis e ou

tros benefícios' já carrea

dos pela Receita Federal a

. entidades filantrópicas de

do da estaca zero?
Más, ao que se sabe, não

sofremos em termos reais
a tragédia de nossos queri
dos i rmãos do, Va Ie do lta
jaã, do Rio do Peixe, do Rio
Negro e por aí afóra. Quem
lê jornal sabe que os danos
aqui foram mínimos, apesar
dos milhões de danos ,?or
vento forte e granizo, reco

nhecendo contristadamente.

Daí· porque não- entende
mos essa grande humildade
,de Amostra Agropecuária.
Quem já chegou lá não po
de mais voltar. e seguir sem
pre em frente, a conquistar
novas marcas, no que os

agro-pecuaristas nesses tem

grande vivência. Os queri
dos agrônomos da Acaresc
e a Cidasc melhor do que
nós podem testemunhar a

nossa afirmativa. A nossa

agricultura é uma das mais

desenvolvidas, pontificando
campeões entre eles e a nos

sa bacia leiteira?

De modo que começar
com uma Amostra Agrope
cuária não condiz mels com

o nosso ·"status" de Municí
pio que caminha celeremen
te para a industrialização,
mas mantém firme uma a·

'gropectlária sadla e constan
temente vigiada.

Em 1976, pelo Centená
rio de fundação do munlcí-

. pio, realizou-se uma mostra
de produtos jarlgulenses, a

EXPO-100. Três balões in
fláveis mostraram os produ
tos agropecuários e indus
triais e no Agropecuário rea

lizava-se uma exposição de
animais, 'aves e 'materiais
agrícolas.

De 25 de julho a 1.0 de a·'

gosto de 1971, realizou-se a

JaragÚá do Sul.
A Scania servirá para à

implantação de uma caçam.
ba, que se somará aos seis
novos caminhões que serão

.

entregues nos próximos dles,
da Ford e da Chevrolet e ao

caminhão adquirido [unto a

Financiadora Bradesco; ano
82. A compra dos caminhões
eXigiram uma aplicação de
Cr$ 124 milhões, aproxlma
damente, e as caçambas, Cr$
54 milhões, segundo Vasel.
Ontem, em Massarandu.

ba, na assembléia da AMVA·
LI, O Chefe do Executivo Mu·
nicipal reiterou 'ao GAPLAN
um posicionamento concreto
acerca do Plano Diretor Fí·
sico-Territorial, que já f91
alvo de inúmeras reivindica
ções, muito embora já este-

.

ja prometido.

13a. EXIJA - Exposição In·
dustrial de Jaraguá do Sul,
a última de que temos notl
cia.

Antes da EXIJA realizou
se a 12a. Exposição Agro-Pe
cuária e Industrial. A 12a.

Exposição, tão vendo?
.

Não dá mais para marcha
ré. e ir em frente, ou então,
não fazer.

Quem pode, poda. Quem
não pode, bate palmas.

Estes eventos, voltamos a
,

frizar, são conquistas de
uma comunidade que não
podem ser apagadas confo

quem apaga com o rodo 1),

giz' do quádro.
São conquistas de outras

gerações que engrandeceram
o nosso município.

Sabemos que o que se, es·

tá organizando é tudo mui
to dentro da melhor boa fé.

- Isto não questionamos. o
ilustre Secretário e os memo
bros das comissões e sub·co
missões são insuspeitos, fi·

que bem esclarecido este

ponto.

E também não se trata da
desfazer o que se está orga·
nizando presentemente, o

que aliás, merece nosso a·

plauso, que já fazia tempO
que nada mais se fazia nes'

se sentido, mas por favor,
nunca desfazendo o passado,
que é a nossa maior e ric�
conquista. Porque preciso e

valorizar a nossa memória
Conviria' ouvir cada um

dos membros de per si.
Quem sabe uma 14a. E�

posição Agro-Pecuária? Com
. ou sem acoplamento indl/s'
tri$ll?

A Direção.
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