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Passeio público sai. em 85
o Chefe do Executivo Mu- ville, nas margens da, ' BR� ,

nicipal de Jaraguá do Sul, 280, defronte o Posto de
Durval Vasel, revelou a im- Vendas Marisol, para onde

Desde
os primórdios espinhosas funções de Pro- Machado Rios; 2) Dr. Arno

prensa, esta semana, sua in- será transférlda a casa de
do mundo houve motores de Justiça. São os Pedro Hoeschel; 3) Dr. Thia- tenção de lançar concurso enxaimel doada pelo lndus-
necessidade de Jus- homens transformados em _go Ribeiro Pontes; 4) Dr. público EI premiar a melhor trial Eggon João da Silva e

tiça e portanto de sentinelas intemeratas da Ary Pereira Oliveira; 5) Dr. idéia e projeto para a cons- onde, também, será lmplan-
JUíZE\S. sociedade que agem com João Thomaz Marcondes de trução do Passeio Público 'tado o marco do centenário

'Na era patriarcal dos pasto- destemor para apontar à Mattos; 6) Dr. Nélson Kon- Municipal, obra que vai ser de fundação de Ji;lraguá do
res, cabia aos patriarcas as Justiça os culpados passí- rad; 7) Dr. Paulo Peregrino, iniciada em 1985; Aduiiu o Sul e quiçá, do cinquentená-
decisões. veis de punição, para segre- Ferreira; 8) Dr. Ayres Gama prefeito que desta forma a rio deemanclpeção do Mu-
O rei Salomão ficou céle- gar da vida social os ele- Ferreira de Mello; 9) Dr. própria comunidade parti- nicípio, conforme dissertou

bre pelo seu julgamento. mentes nocivos e perigosos. Raoul Albrecht Buenc;lgens; ciparia da elaboração do pro- e prefeito.
Por isso diz-se que foi uma para defender a viúva de- 10) Dr. Laura Pereira Oli- jeto, dentro das orientações Em ofício a Administra-
decisão salomônica... samparada e o órfão espo- veira; 11) Dr. Heleodoro contidas em edital próprio. ção Regional da Celesc, em

O santo rei de França liado.
.

Frenzoi: 12)' Dr. Milton O Passeio Público, a princl- Joinville, o poder público
Luiz X costumava excursio- Sem Justiça e sem Pro- Cunha; 13) Dr. Alcides dos

,pio, seria construído junto municipal está 'consultando
,nar pelo seu país e julgava motores de Justiça jamais o Santos Aguiar; 14') Dr. Nél-

a futura Casa da Cultura,' da viabilidade econômico-fi-
à sombra das árvores. Município de Jarequé do

.

son de Souza Infeld; 15) na rua Jorge Czerniewicz, nanceira, para elaboração do
Sem Justiça não pode ha- Sul teria podido atingir tão Dr. Álvaro Wandelli Filho; em área pertencente a SCAR projeto e execução de me-

ver vida civilizada, o mundo alto grau de desenvolvimen- 16) Dr. João José Maurício
e que a municipalidade tem Ihoramentos nas luminárias

transforrnar-se-ia numa are- to, proporcionando ao seu d'Avila; 17) Dr. Hamilton Interesse na sua posse, atra- àa Marechal Deodoro ;- Ref-
na de lutas ferozes. É a Jus- povo laborioso a indispen- Plínio Alves e 18) Dr. Sér- 'lés negociação com outra noldo 'Rau, com lumlnosl-
tiça a pedra fundamental so- sável tranquilidade para po- gio Luiz ROSa de Bem, os 2 área que seria trensferida a dade muno opaca, substi-
bre a qual repousa o Univer- der dedicar-se ao trabalho e últimos ainda' servindo a Co- Sociedade Cultura Artísti- ruindo-as por outras. Pre-
so.

' I ,à produção, que aponta este marca de Jaraguá do Sul.
ca, para a construção da Ca-, tende-se, para .tanto, con-

Frases célebres já foram munlcíplo com cerca de 60 Mas para que o aparelho SCl da Cultura, para.a qual forme Vasel, utilizar os re-

proferidas por grandes ho- mil habitantes, segundo o pudesse realizar à sua mis-
já existem recursos aloca- cursos da Conta TlP, que O

mens: último Censo Demográfico, são de distribuidora de jus- dos junto ao Governo do' município tem disponível e

De Humberto Campos: "A como o 3.0' Parque Industrial tiça na Comarca e por via Estado. promover as' melhorias, des-
justiça tem na mão, uma diversificado de Santa Cata- de consequência o Munid· locando as atuais luminárias
espada, quando devia ou rina. pio de Jaraguá do Sul, não

Acrescentou Vasel que para outras regiões que ce-

ter, no lugar desta, um CÇ>- Honra-nos mencionar os deveriam ficar esquecidos um engenheiro está prole- recém de iluminação públl-
ração" � nomes dos Promotores Titu- os auxiliares de juízes e pro- tando .a praça, da _rua Jotn-: ca.

De Byron: "Quando' todos lares que serviram e servem motores, através de escri-
• bre didormem, as luzes da justiça à Comarca de Jaraguá do vães, cartorários, peritos, Guar'amirlm a' re lavelam". Sul:' avaliadores, contadores e

De Lacordaire: "Nada as- Dr. José Carlos Candiago; demais auxiliares de justiça, 27a,Fel·raAgro·l·nd.ustrl·alsenta em base moral se não Dr. Arthur Heraclio Gomes inclusive funcionários colo-
tiver fundamento na [usti- Filho; Dr. Manoel Lobão cados à disposição dos ser-

A Prefeitura MunicilJal, a do trevo que liga o munl-
ça". Muniz Queiroz; Dr. Abelar- viços da Justiça Eleitoral, Associação Comercial, In- dpio a Jara.g�á do Sul e ao

De Raynal: "Sem abando- do Fernando Montenegro; que atendem os ,interessa- dustrial e Agrícola e as Co-
. Vale do ltajaí,

nar todas as considerações Dr. Lourenço Rolando Ma- dos, solicitadores e advo-J missões Setoriais estão ulti- O Governo, do Estado es-

pessoais, não se consegue lucelll; Dr. Príamo Ferreira gados. mando os preparativos para tá apoiando lnteqralrnente
ser justo". 'do Amaral e Silva;' Dr. AI- Todos eles somam em

a I Feira Agroindustrial de 'a iniciativa e é e�perada a

A nossa Comarca, ao en- fredo Zimmer; Dr. Francis- conjunto e cada um de per Guaramirim, que será aber- pres�nça de 3? mil pe�soas
�ejo dos 50 anos de exlstên- co Gottardi; Dr. José Anto- si, urna assinalada folha de

ta às 19 horas do dia 27, a Feira. No die posterrar a

cía, tem sido feliz porque os nio Santiago; Dr. Ary Fla- serviços que 'beneficiou a sexta-feira próxima, com a abertura, 28, às 16h, desfile
- dignos e saudosos magistrà- viana 'de Macedo; Dr. João comunidade, fazendo-a de-

-presença do governador Es. de. carros �Iegóricos .

com;

dos que por! aqui passaram Almir Sllveira: Dr. Mário senvolver cada vez mais, a-
peridião Amin e Secretários motivos agrr.colas e

.

as 23
,

sovberam deixar as marcas Edgar Woiff; Dr. Jádel da gilizando os passos daque- de Estdao. A Feira ficaré a� horas, no Diana, parle 50-,

de um caráter austero, im- Silva; Dr. José Alberto Bar- les que dependem de rapi- berta a visi'tação e comercia- cial com eletção da Rainha
poluto e incorruptível.

.

Ja- _bosa e Dr. Pedro Sérgio dez para diminuir os cus- cialização de 27 a 1.0 de da Feira, Agroindustrial; no

mals paixões humanas in- Steil, os últimos dois ainda tos de produção. .

maio, ininterruptamente das dia 29, 15h, no ginásio dê
fluíram em seus julgamen- servindo a Comarca de Ja- Eles também -construiram 'lO-às 21 horas, sem cobran- esportes, festival de Canto
tos porque as atuações se ,roguá do. Sul. a nossa grandeza pelo tra-

ça de ingressos.
.,: 'Canil das escolas do munl-

tem caracterizado pela gran- Por outro lado honra-nos, -balho. No total 62 empresas irão cípio e às ,20h, no Salão
de irlteligência, sólida cultu- .tambérn, declinar os nomes A Comunidade saberá .a- expor seus produtos, de Paroquial, apresentação de-
ra e absoluta integridade. des Juízes Titulares que pas- valiar os serviços rsleven- Guaramirim e Ja'raguá do peça teatral pelo Grupo Tea-
Assim tem sido vistos os saram pela nossa Comarca, tes prestados. Sul. O município de Guara- trai Guará. Já no dia 30,

Juízes que por aqui passa- alguns deles ilustrando hoje No Ano do . Cinqüentená- mirim quer mostrar ao E� baile do trabalhador, no.
ramo o Tribunal de Justiça de rio. tado o seu potencial lndus- Dianae no dla 1.0' de maio,
Mas não devemos esque- Santa Catarina, .na qualida- trial, agrícola e comercial, no encerramento, das 8 às

cer outros cultores do Di- de de desembargadorés: E.V. Schmöckel nos três balões montados 17h, rodada do Campeone-
reito, que desempenham as, 1) Dr. Francisco Carneiro Abril/84. nas imediações do Estádio to da Integração Municipal
��__--�'__--__�_----------------,------�.�-------������i'�uc� m�ros ·�G��mirim.

JUDICIÁRIO

Os Construtores do 3·. Parque Industrial - UI
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MISS JARAGUÁ _ Renata
HobeIl, Jalete Hardt, Solan
ge Aparecida Cani, Tânia
Maria Simon, Janete Luiza
Dematte, Marisa Nunes da
Silva, Lindete Pedrotti, Ja
neida Paoletto, Sueli Döge,
Sayonara Cessuli, Deise Ma
ra Radünz, Marilene Sasse,
Lindamir de Castro, Lilian·
Mariâ Piavatti e Mai"istela
Miranda, são as bonitas jo
vens que concorrerão ao

Miss Jaraguá, dia 4 de maio,
na passarela do C.A. Bae
pendi. Segunda-feira rrucra

ram-se os ensaios. e a venda
de mesas, que está .excelen
te. E além dq concursai bai
le com "Erinho e sua Orques
tra".

CORAIS - Está definida
para 21 de julho, o' Encón
tro de Corais comemorativo
ao décimo ano do Coral da
SCAR, possivelmente no Bae
pendi, com a presença de
dez corais e mais de 4QO
coralistas. Os corais �
SCAR e 'da Comunidade E
vangélica farão apresentação
conjunta. Da SCAR, que de
ve estrear em maio urna pe
ça do seu teatro, voltada ao

público infantil, o agradeci
mento à Prefeitura, pelo re

pesse de Cr$ 350 mil para
a sua manutenção, além do
peqamento de dois profes
seres da Escola' de Ml:Ísica.

FORMATURA - De São
Paulo, recebemos convite
para a formatura de Antô- ,

nio Carlos Trentini, que se

graduou em direito pelas Fa
culdades Metropolitanas U
nidas, em cerimônia realiza
da no dia 4 do corrente, no
Anhembí e assinalado com

um baile de gala, dia 6, no

C.A. Juventus, na , Moóca,
,

SP. Ao nosso conterrâneo dr.
Antônio Carlos Trentlnl,. os
cumprimentos do "rneis an

tigo" .

GUARAMIRIM - Sexta
feira próxima, às 19h, o go
vernador Esperidião Amin
abre a I Fei ra Agro-I ndus
trial de Guaramirim, que
yai mostrar toda a pujança
econômica do vizinho muni

cípio. Secretários de Estado
e outras autoridades tam

bém marcarão presença.
Com uma vasta' programa
ção, a Feira terminará no

dia 1.° de maio. Marque vo

cêtambém a sua presença.
DO BEIRA RIO - O Bei

ra Rio Clube de Campo
marcou para '21 de maio, a

eleição da nova diretoria e

dentre os nomes cotados
para substituir Lourival Ro

thenberger na- presidência
está o de Rainer Modro. O
Beira, sábado, entregou pre
miação, durante coquetel,
aos 32 conclulntes do CUf'SO

de neteção, ministrado �elo

proféssor Nélson Alexandri
no, alí do Casarão.

_

AUTÓDROMO - Como a

coluna havia divulgado com

exclusividade, semanas a

trás, de que Jeraqué do Sul
gahharia- um autódromo, o

amigo Beta Breithaupht in
formou que esta semana en-

'

,gertheiros o DER/SC estive
'ram fazendo a demarcação e

é possível que na próxima
es trabalhos sejam inicia
dos. A inauguração deverá
acontecer em junho' ou ju
lho.

TQ9UES - Quem passou
por Jaraguá do Sul, né úl
tima semana; foi a embaixa
triz Madeleine .Sençhor, do
Senegal, África. e O Centro'
Cívico "Emílio Carlos Jour..

dan", do _ Colégio São Luís.)
deu posse a sua diretoria
segunda-feira à noite, die
16. e· A Assoe. Atlética Ko
hlbach reinaugura com bei
Ie- para associados .e convi
dados, dia 25 de maio, com
o "4a. Redenção", suas de
pendências sociais. e E por
falar na Kohlbech, começam
em junho as obras do seu

ginásip de esportes, segundo
o amigo Elmo José Lenzi.

COJAS - O Círculo de
Orquidófilos de Jaraguá do
Sul, que vai realizar de 14
a 18 de novembro a Festa
das Flores, reúne, a sua di.
r.etoria no dia 23. Com es
tatuto e regimento interno
aprovados, o COJAS está ar

,regimentando novos sócios,
que pagarão somente Cr$ 1
mil mensais e jóia de e-s 5
mil.

FECICj84 - Elisabeth Mül·
ler com "Paraíso Infantil" e

Rosiméri Pett com "Criatu
ra", são as duas únicas ins
critas de Jaraguá do Sul, até
o presente, para o Festival
da Canção para a Criança,
Catarinense _:_ FECICj84;
que vai acontecer de 25 a

27 de maio, em Florianópo
lis. A promoção é da Pró"

Criança/LadescjMobral e as

inscrições vão .eté dia 30"
no Posto Culturãl/Mobral.

PROMOÇÃO APAE ...:_ Se
rá quarta-feira, início 15h,
o desfile de modas e coque
tel da APAE, no CA Bae
pendi. Os 600 convites fo
ram praticamente vendidos
e no dia, além do desfile
das coleções outono-inverno
das lojas Breithaupt, Sueli,
Dalmar, Érika Modas, Fruet,
Kamisão e La Casita, apre-

.

sentação de números de gi·
,nástica e um coquetel pre
parado pelo maitre Ruben.

I'DADE NOVA - Comple
ta 6 anos dia 25 e vai co-.

memorar neste sábado de
Aleluia na residência dos
pais Irineu e Rosane, o ga
rotão Andreas Sch,möckel
Buerger. E no dia 26, o Da-

niel, filho de 'Rolf e Adali
Porath comemora o seu pri
meiro aniversarro. No dia
16, estreou idade neva, a

Srta. Marionice Pscheidt,
funcionária do Prosdócimo.

NO JUVENTUS - Em co

memoração ao seu 18.0 ani
versário de fundação" o, Ju
ventus programou para o

dia 30 de abril, às 22 horas,
um baile público, como ho
menagem também ao 1.0 de
maio, dia do trabalho e da
ta oficial do a-niversário do
clube. Anote em sua agenda,
pois você é importante.

DROPES - Nosso queri
do Padre Alberto Piezera,
c.omunicando sua transferên
cia para Lavras, Minas Ge
rais, onde passa a receber
o CP. e Na 4a. feira recebe
ram amigas para um lanche,
as Sras. Esther Bonilauri e

Sônia Marquardt. e Cum
primentos a Sra. Zilda Guen
ther, pelo seu níver, die 22
e, também, para Márcio M.
Marcatto e Waldemar Ro
cha, que estréiam idade ne

va dia 26 próximo. e A Ma."
risol S.A. realiza dias 26 e

27 próximos, a sua Conven
ção Nacional, no Baependi.
e E como o assunto liga-�e
ao Baependi, o Armando
(Kíko) Ceparelll, assumiu
die 16 o tênis/campo. e Es
tá definida para os dias 26
e 27 de maio, a 21a. Festa
do Pinhão, em Cámpo Ale

gre.

DeSCREVENDO CEGOS _
"0 Lutador" semanário edi
tado em Belo Horizonte, pe
lo Instituto dos Missioná
rics .Secramentlnos de Nos
sa Senhora, traz na edição
de 8 a 14 do corrente a, des
crição dos tipos de cegos e-

'xistentes, que Dom João
descreve como sendo de 3

tipos,' a saber: o superficial,
que não vê porque não pres
ta atenção; o radicalizador,
que não vê porque só olha
numa direção e o 'auto-sufi
ciente que rião vê porque só
olha para sí. Dá o que pen
ser, não é,. Mas é Dom João
que responde: "Jesus curou

o cego de nascença: nós po
demos tentar o milagre com

aqueles três tipos de ce

gueira aí em cima".
RAPIDfSSIMAS - Cerca

de 12 mil pessoas parttel
param da caminhada a Gru
ta do Rio Molha, domingo,
na abertura da Semana San
ta. // A boutique La Casi
ta reabriu esta semana, ago
ra sob a gerência de Nazíria
Behnke. /1 Agradecemos a

,

APEVI os votos de Feliz Pás:
coa. // . O CFE aprovou o

funcionamento do curso de
Psicologia, em Joinville. Te·
rá 60 vaqas, // Baependi
realizou dia 18, torneio ln-:
terno de judô, em nove ca-

teqorlas. // Acumuladores
Euro e Marschall Polimen
tos, agora na Procópio Go

mes, atende p/fone 72-0363.
// Marcado pará 5 de maio,
o "sim" de Sandra Wiele e

César Anton, 20h, na Igre
ja Matriz. // O jornal "O
Estado de S. Paulo", estam-

pou dia 13, em seu caderno '1de turismo, reportagem de
uma página, colorida, sobre
Jaraguá do Sul e Pomerode. '

// Ricardo Hruschka assu
miu a presidência do Bota
fogo da Barre} e Afonso
Franzner é o presidente de
honra. Feliz Páscoa a todos!

CASARÄO
PIZZARIA forno a lenha com 40 tipos diferentes de

pizzas, lasanha, ·canelone e choperia.
'

At-endemos ê), partir das 18 horas, em ambiente

espaçoso e descontraído, através de profissionais
especializados. Música 'ambiente.

Aceitamos 'reservas em nosso endereço, na

rua JoinviHe, 79, próximo da ponte Abdon Batista,
em Jaraguá do Sul.

Agência
Cosmos de
Viagens Itda.

Não pare no tempo, viaje! Conheça o Brasil e o Mundo
pela AG�NCIA COSMOS. Passagens aéreas, rodoviárias,
marítimas; programas especiais de .férias, cruzelros ma

rftirnos e passagens das empresas Catarinense, [tapernl
rim, Reunidas, Pluma, Penha e Santo Anjo da Guarda.

Rua Antônio Tobias, 50 - '1.0 andar - Fones: 72-0520 e

72-1709 -:-- Telex 0474-230,ACVL.BR; Jaraguá do Sul.

Embratur 02714-00-42.2

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 assessor la na área administrativa, financeira
'e comercial para pequenas e

médias empresas.
Imposto de Renda - Se você vendeu um imóvel no

exercício de 198_3 e já entregou sua

declar-ação ou vai entregar, consulte-nos. O Leão'
.não perdoa. Declare certo.

'

Rua Donaldo Gehring, 120 • Fone 72·0808. Jguá. do SIh

Jaraguá Turismo
Agência de
Viagens

REISEBüRO - TRAVEL AGENCY

,

VIAJE. o BRASIL É BONITO QUE so VENDO

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 285
Fone 72-0977 - Telex 0474341 JGST

'Jarag.uá do Sul'- sc.
.

Embratur.- 030090042/9

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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METALÚRGICA JOÃO WIEST SA
C.G.C.M.F. 84.430.768/0001·95· Rua Presidente EpitáciQ Pessoa nP 2388· Jaraguá do Sul· SC.

RELATÓRIO DA DIRETORIA---,..---------------.,
. Senhores Acionistas:

Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários. sub";.temos à apreciaçio de V. Sas .• o balanço patrimonial e d.
mais demons�açaes fin��i� referentes ao exerclcio social encerrado eR! 31 de janeiro de 1984. Colocamo-nos à disposiflo dos Senhor.s pari quais·
quer esclareclm.ntos adICIonaIS. '

J.raglli do Sul (SC). 12 de m.rç� de 1984. A"DIRETORIA

.....--------.,..,..----.,..�_Ç_ºl'l(IJ�'I'JIº_NJAU.!l!C."RRADO .EM. �l.. !>E.�.�NEIRO-------------..,
. (valores expressos em milhares de cruzeiros)

AT!Y.!t . PASS I VO

1!1-ª!. !!!!i1
CIRCULANTE 1·572.�_3§ 567.205
-:-ÕTsponib7lTdades 20.140 "'9.601

Clientes 915.010 356.372
Estoques 510.877 160.293
Aplicações Financeiras 50.540 15.303
Sancos Çonta Vinculada 13.379 4.018
Outros Créditos 10.020 7,153
Depósitos por Incentivos Fiscais 44.263 9.802
Despesas do Exercício Seguinte 8.207 4.663

li�!.JZA'lE!. 6 I.QNGQ PRA� Y§! Lru
DeMsitos Eletrobrás 6.064 1.794

PERMANENTE � 719.454
Investimentos 1.479.719 462.653
Imobilizado 695.786 256,801

1984 .!tU
CIRCULANTE .LillJl! .5Wi1
-----;:õ;neêidofes .

598.779 139,551
Instituições Financeiras 130.080 84.561
Obrigações Sociais e Tributárias 175,695 100.745
Debêntures Simples 37.975

. Provisão para o Imposto de Renda 126.664 80.481
Dividendos a Pagar 36.141 31.984
Participações Estatutárias 10,376 12.720
Comissões a Pagar 48.572 23.371
Contas a Pagar 188.807 17.013

EXIGfVEL A LONGO PRAZO 65.959 Uä.
-,;;sÜtuiçôes Financeiras -'-""37.218

Diretores e Acionistas 6.042 491
. Pro..isão para o Imposto de Renrla 5,400 1.870
Contas a Pagar li299 6,604

PATRIMONIO LfaUIDO 2.372.932 illJ!I1
Capital Social 516.000 258.000
Reservas de Capital 909.595 272.657
Reservas deReavaliação .. 289.315 -,,-
ReServas de Lucros 658.022' 220.430

TOTAL DO PASSIVO 3.754.005 1.288.453TOTAl. DO ATIVO 3.754.005
-=-

DEMONSTRACAo DE.RESULTADOS DO EXERCI1:IO FlliDO DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇ;OES DE RECURSOS
EM 31 DE .!ANEIRO

.
EM 31 DE Jl\NEIRO(valores exp.....os em milhares d, cruzeiros) (valores expressos em milhares de cruzeiros)

/

.1!!M. 1983 1l!l!1.. !!!!!
BECE�Ja OPERA�IQNAL BRUTA ldl.YD 1:442.762 1. ORIGENS DE RECURSOS

DeduçlJespa Receita Sruta (576.813) (283.394) Das Operações Sociais:

RECEITÁ OPERACIONAL L(OUIDA
Lucro Liquida da' Exerctcio 140.410 237.751

2.299.456 1.159.369 Despesas (Recfeitas) que não afetam o
Custo dos produtos Vendidos (1.181.691) (562.757) Capital Circulante:

!.y�RO OPERA�Iº!,!!AL BRUTO
._,_ Depreciações 26.577 10.129

1.117.765 � - Correção Monetária do Balanço 37.043 (5.814)
Des!!!!!!!s QR"'S;i!!!!!is .(798.304) (259.509) - Resultado .da Equivalência Patrimonial 9.094 (98.013r
HqnofiÍrios da Diretoria· (37.1001 (18.520/ Valor Residual do Ativo Permanente
Despesar Administrativas (124.958) (46.3311 8aixado 5.715 5.988
Despesas com Venrlas (390,438) (194.894) Constituição de Reservas 37.568 9.700
Despesas (.) Receitas Financeiras (236.7141 (97.777) Ajustes no Patrimllnio LIquida (552) 1,549
Resultado de Equivalência Patrimonial (9.094) 98.013 Aumento (Redução)_do Exigivel a

LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO
'Longo Prazo 56,994 (4.544)

m,ru_, 337.102 TOTAL DAS ORIGENS 312.849 156.746
Resultado não Operacional 257 (6.1641
Correção Monetlria do Salanço 137.043) 5.814 2. APLICAÇOES DE RECURSOS

No Permanente:
LUCRQ ANTES DO IMPOSTO DE !!EN!;!A 282.675 336.752 _ Imobilizado 48.502 29.39�

Provisão para o Imposto de Renda (126.6641 (80.481) - Investimentos 64 60,497

LUCRQ A�S O IMPOSTO OE RENDA
Dividendos Propostos. 36.120 31,963

156.011 256.271 Aumento do Realinivel a Longo Prazo 4.270. 1.211
Participação dos AdministrildortJS (15.601) (18.520) Resgate de Ações Preferenciais 5.375 1.500

LUCRO LIQUIDO DO.EXERC(CIO
EmAumento do Capital Circulante Liquida 218.518 32.170

140.410 237.751
Lucro por Ação 0,27 0.92 TOTAL DAS APLlCAÇÖES ,312.849 156.746

DEMONSTRA�DO C�TAL C�CUbêI!lTE ,,(OUIDO DEMONSTRAÇÃQ DOS RESULTADQS,ACUMUbAgOS
. EM 31 JANElO EM 31 DE JANEIRO

(valores eIIpr_CIt emmilh_ de cruzeiros) (valores expressos em milhares de cruzeir.os)

1984 !!!!! .!JIM. 1983
ATIVO !<IRéYLA!\!TE SALDO NO INI1:IO DO EXERCfclO

No Infcio do Exerc(cio 567.205 187.319 Lucro L(quido do. Exerc(cio 140.410 237.751 '

No Final do Exerc(cio 1.572.436 56[.205 DestinafSo Proposta:
Variação 1.005.231 379.886 - Reserva Legal (7,020) (11.887)

- Reserva de Lucros a Realizar (98.013)PASSIVO CIRCULANTE
528.40;

- Dividendos Propostos
Nó In(cio do Exerclcio 180.685 (CrI0.07 plAção· 1983· Cr$0.12) (36.120) (31.963)
No Finlll do Exerc(cio 1.315.114 � - Fundo par, Resgate de Ações (8.000)
Variação '786.713 341.716 - Reserva para Aumento de Capital (97.270) (87.888)

3. AUMENTO DO CAPITAL !:IB'ULAfiliElJöíiíDQ 218.5;8 32.170 SALDO NO FINAL DO EXERCfclO

PAR!iEER DOSAUDITORES INDEPENDENTES

Aos
Adminittr.dores eAcionitüt.
METAL(lRGICA JOAoWIEST s.A.

Ern. 12 de Mv\».de 1984.

. '. I!ximin""CIt O' IIIin90l PatrlmonÍlis. METALORGICA JOAO WIEST S.A .• em 31 de Janeiro d. 19841. de J983. as
corr"poncl.ntes Dem9nstr� de R.... ltldClt.OI R....ltlldClt :Acumuladcw e .. Origens e Aplicações de Recunos dos exerclcios findos n"''''1 datas. Nos
so exame foi efetuad9 _OIIIte pedra... _hecidClt de auditoriI, incluindo ·rtvisões perciais dos.livros • documentos de contabilidadll, bem como.
aplicando outrClt proc:eaClt t6criicc!l de.luditoria na extensfo quejultllmos _aária •. segundo as circunsdncias. .'

Somot de opinilo q�. II DemonslrafÕll· Finance[rlS acima referidas•. lidas em conjunto com as Notas ExplicatIvas. r.
presentam adeq�mente a poIiffo petrimonill e l'li� finlß!:lira di METALURGICA JOAO WIEST S.A.• em 31 de jan,iro de 1984, de .1983, os
R_�ultados de SUIS OperaçIJeJ, Clt R_ltIdot AcUmulldole es Origens, Apljç� d. Recursos cI.sses exerclcios. de-acordo com ôs princIpiou'. qonta·
blhdade geralmente aceitos 1 .."iQdClf Im bises unifo........ ; .

.

.

AUDIT - SERViços DE AUDIT01UA s.e, NEREU ANTONIO MARTINELLI
'

CRC(SC) nP_. - Contador CRC(SCI n.0 11.591

NQ!!S EX�IC!rrIVÄS.M DEMQNSTRACOES FINANCEIRAS
.Ivalor.s expressos em milhares de cruzeiros'

b) Ativo Circulante
Os estoques de produtos acabados foram avaliados a 70% (setenta
por cento) do preço de venda praticado no perlodo,
Os estoques de produtos em elaboraÇ#o foram avaliados a 56%
(cinquenta e seis por cento) do preço de venrla preticedo no perto-
do.

.

Os demai. estoques foram avaliados pelo custo deaquisição.lrqui·
dosdelCM.
Os demais ativos. qU8ndO aplic4vel. estão ajustados por provisõe»,
para adequil·los 80. prováveis valarei de.realização.

cl P.,..manente .

Demonstrado pelo custo de aquisição corrigido monetsrtemente
com base'nas vllriaçlJes dai ORTNs•

A depreciaçSo ti calcularia com bau no método linear. à. taxas per
mitidas P81a legislaçlo tributária, e debitaria aQs custos de produ
fio elou no resultado do exerr:lcio.
O investimento relevante em Controlaria, estl avaliado ao petrt
mônio /{quido, com base no m6todo de tJQuivallncia patrimonial.
Isto resultou numa perda de capital no vetor de CrS 9.094 mil, in-
.Sérido no resultado do exerc(cio.

.

dI Qistribuiçlo do R,sul!!dp. .

Nas demonstrações financeiras. o lucro do exerclcio se encontra
aloClldo. conforme a proposta para distribuição, elaborada. pela
AdministraçSo da Companhia. no prestuposto de sua aprovaçlio
P81a Assembléia GerIlI Ordinária. .

tel Empréstimos e Financiamentos
,

Os emprtlst[mos e financiamentos. estSo atualizados às tax8S con
tratuais e (ndiCfJS monetlrias vigentl!f na data do encerramento do
Balanço.

NOTA 02 -

DESMEMBRA�fUO D�CO�TAS REl.EYANTES PM
DEMONSTRA_ ESFIN�CELAS

ai 9l!!!!!!.
.DH.. 1l!§!

Duplicetas a R,cebIT 1.052.370 .

'420.886
Valores DescontadOl (1tt.268) (51.800)
Provis50 pera Devedores Duvidosos (26.102) (12.714)
Total; 915.010 366.372

b)�
lli!. 1983

Produtos Acebados 217.375 80.228
Produtos em Elaboração 11.097 12.797
Atf!lttlria Prima 268.683 62.568
Outros Materiais 13.722 4.700
Total: 510,877 160.293

el Investimentos

lli!. 1983
Em Empresa Controlada 1.462.485 456.069
Participações VolUntiÍrias 17.234 6.584
Total: 1.479.719 462.653

Em!!!:_ Con1!olada

I

''''''"II.S�I�.t''';.�.',.''II�i'k_�'.,ji�.�.·.g�A�"';�"""""""'.'.��I'�"'.. se�4'2!214'$�1'h�$'�' C�·, .,.�j(.I., �.'o;.,�•.,.i'-j':f� 1� ,j �2&..al,'_ !3'.;.4,t'#!t�,e�.��..�i,

C.pihll P.rticipa9l'o Pltrimônio Valor In�lti· Rnul!ldo
EMPRUA Social % liquido Pat,imonitl· fMnto Aplicaçlo

CrS Aç&1 • AjulUdo E••-.nt. Corripido do MEP
S'..... S/A. 1.072.517 190.�.S9'46.J9 '�.52"'Z7 1.173.189 1.182.263 19.0941

d) Imobilizado

V.lor Deproc. Val.. LIquIdo
Cotrltido ,Acumul. 1984 1883

re,,,,nOl 245.045 245.045 89.555
ComtruçMs 2H.604 41.369 243.135 9UI68
AUquin.s t EquifMm8nto. 228.54' 134.369 94.112 38.890
MatrizN. FtI,,�m''',,1I$ fi
Utensílios 15.985· J6.-fn 59.512 16.317
Md..;, ti UtenslliOl 30.114 12.346 18.318 '.289
OutrolBMs 26.849 5."'5 21.434 5.998
lmobi/iaçihll.m CurlO r4.1I0 14.110 6.624

TOTAL: 9O!J.758 209.97:0: 695.7. 2&6.801

NOTA 03 - CAPITAL SOCIAL .

O capital saciaI é de Cr$576.ooo l'rlif..representedo por 516.000.000
aÇões. sendo: 25rJ.252.608 ações erdit'/llrias. 27.582,878 ações orete
renciais classe "A ", 2.376.070 açõoç preferenciais classe "S" e

235.788.504 ações preferenciais t1tsse "C". nominativas ou ar' oorts

dar. à critério do acionistfl. todas' com IIII10r nominal de CI$ 1.00
'(hum cruzeiro I cada uma.

.

As ações preferenciais não terão dir'iJita a VoIO e gozaria das seguintes
vantagens:

. ai prioridade na distribuiçlo do dividJmdamfnimo obrigarorio:
bl prioridade no reembolsp do cap/t.; .

c) as· mesmas vantagens conferidas às aÇões O(ditúrias. inclusive tpar.
ticipação em todos os aumentos de capital', por distribuição 8.,u·.
eras ou reservas provenientes da co.reção """,etária ou não.

.

NOTA 04 - RESERVA DE REAYALIACAo .

Rtloo·se a participafSo proporciona/.de 46,39% n.) Reserva de Reava·

liação. constiturda na Controlada SIMESC S.A .• rIPS termos da Lei
ti' 6.404/76.

�----------------�D�íRYEUT�Q�R�IA�-------------------,
ADEMAR H. O. FURTAOO ' Dirl10r

CPF 1Z2.'19.3'II9·61
.

lUFEU TARCISIO GARCIA· Dir.,or
CPF 005.719.709·15

JAIRO WIEST ·.Diretor
.CP.F.l04.01Z.4�·34

JIIMlROW.llaST • Di••,Of
CPF �.368,79t.Z2

INGOMAIÍHORNBUAG. -ric.•m éontobilidod.· CRC(SCI· p99
CPF·otl••n.52!1011

.
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ANIVERSARIANTES
-

.-

Aniversariam hoje: 21
Sra. Ecy Mascarenhas de Al
meida, na Lapa-PR.
Sr. Raul Marcos 'Marschall
Sra. Edla Lange Weiss, em

Schroeder

.

Sr. Pedro Stenger
Sr. Hilário Tribess
Laurita Inês Tepassé
Dorival Kanzler
Hulda Horst/
Sra. Geta Kobs Gruetzma
cher, em Blumenau
Gabriel Fernando, filho de
Jackson e Rosane Ramos,'
em Fpolis ..
Dia 22 de abril
Sr. Claus Adido Gonçalves
Sra. Anita Stinghen
Sra. Zilda Oselame Guenther

. Dia 23 de abril
Edilson Schmöckel, em Ctba
Sr. Arlindo boege
Sr. Jorge tuís Pereira
Lourival José Tepassé
Jocélie Panstein
Mayra Lizziane Reiser
Sra. Odila Volkmann
Dia 24 de. abril
Ezequiel Schneider, em Lon
tras

Sra. Wally Porath Siefert
.Sra, Ivone Kluge
Sr. Waldir Junkes
Gerson Kltzberqer
Sra. Ellen Andersen Prodöhl

Evelyn Maria Steingräber
Dia 25 de abril
Ándréas, filho de Irineu (Ro
sane) Buerger, em Ctba.
Ivanil.de Kluqe

'

Sr., Aldo Kanzler
Sr. Lourenço Tisso
Sr. Horéclo Xavier
Danielle, filha de .Adelino
(Brunilde) Hornburg
Dia 26 de abril
Sr. Erwin Erdmann
Marlete, filha de Waller (IS
dia) Weiss

, Sr. Ralf Reimer
,
Sr. Valdir Conti
Sr. Márcio Mauro Marcatto
Sr. Waldemar Rocha '

Sr. Flávio Behrrike
Elvira T. Soares
Iria Cielusinski Marangoni
!:"felena Zenke

'

Daniel, filho de Rolf, (Adali)
Porath

'
'

Sr. Alberto Peter
,Dia 27 de àbril
Sr. Fidélis Wolf
Sra. Joana Brosfeld
Sra. Cristina Sansan Corrêa
Alzira Volkmann
Alberto Bauer Neto
,sra. Cecília Pscheidt

<>
-

�

..

';

.
NASCIMENTOS

Dia ··09 de março
Denise, filha de Olívio (Amé
lia) Langer.
Dia 14 de março
Rachel i, fi I ha de Pedro (Rau
linda) Raters.
Dia 31 de março

· Jaqueline Kelbert, filha
César (Marli) Silva.
Diél 01 de abril
Ivandro Vender, filho de

. Ireneu (I rene) Geasenapp
Dia 04 de abril

'

·

Débora Cristina, filha de
Maurí (Darli) Correa.
Vanderléia, filha de Vilmar
( Elza) Ricken.
Dia 05 de abril
Adriano, filho de Paulo
zia) Junkes.

.' Dia 07 de abril
Jackson, filho de Geranimo
( Lourdes) Scheuer.
Daniel, filho de João
ria) Dalsoquio.
Dia 09. de' abril
Marlene, filha de Juvenal
(Santlna ) Zançhellnl.
Artur Egídio,

'

filho de OI
dair (Eliane) Dal-Ri.

'

_ Luclepa.. Hlha de Antonio
(Darcy) Sarda.
Dia lOde abril
Rosiléia, filha de Guido (Ira
cema) Siewert.
Di.a 11 de àbril
Gislei, filha de
(Natália) . Winter:
Dia 12 de abril
Aírton, f. de Alcides (Sueli)
Fuechter.

.

Liana, filha de Pedro (Mar
lise) Reinert.
Angélica, filha de
(Irene) Ropelato.
Gilson, f. de Geraldo (Sue
li) Redmerski.·
.Sandra Aparecida, filha ' de
Pedro (Laurita) Puriker.
Di� 13 de abril
Tatiane, filha de Luís (Arle
te) Sbardelatti.
Dia 14 de abril
Jurandir Marcelo, filho de
Eduardo (Maria) Grimes.
Marcia Cristina, filha de Wi·
Iiharn (Iria) K?psch.

CASA E TERRENO
Vende-se residência, edifi·

cada erm alvenaria, em terre·
no .esquinado -entre as ruas

Exped. Cabo Harry Hadlich
e Alfredo Krause..

·

Tratar na. rua Cabo Harry
Hadlich, 644, com o Sr. Jo-'
.sé da Silva.

..

[ V��IC5 }[@l[+J[ CRUZEIRÔ]
Em Jaraguá do Sul,'pássagens aéreas e s:erviços de cargas
e ,en<>omendas VARIG/CRUZEIRO, na Rua Cei. Procópio

. Gomes d�o;liv�i,ra, '290 - Fone 72-0091.

Utilize·se das vantagens ao Brasil Turístico Individual
ê em Grupo. ConsultfHlos.

Proclamas de Casamento

SERGIO KUELKAMP e CATA·
RINA PAPP. Ele, brasileiro,
sólté"fró, auditor, natural de
Rio Fortuna, neste Estado,
domiciliado e residente em

Rua 21, em Barra do Rio
Cêrro, neste distrito, filho
de Simão Kuelkamp e de

, Sabina Dlrcksen Kuelkamp.
Ela, brasjlelra, solteira, se

cretária, natural de Jaraguá
do Sul, neste Estado, doml
ciliada e residente na. Rua

Edital 13.674 de 12.04.l984 21, em B. R. Cêrro; n/distr.,
PEDRO TITZ.e ANA BENTO filha de Francisco Papp e

MACHADO. Ele, brasileiro, de Veronica Bockor Papp.

solteiro, operário, natural Edital 13.679' de 16,.04J 984
de Jaraguá do Sul, neste Es- REINALDO STEFFENS e AN·

tado, domic. e residente em' GELA MARIA DALCANALLI.·
Três Rios do Sul, neste dls- Ele, bras., solteiro, escrltu-

trito, filho de Antonio Titz rário, nat. de Jaraguá do
e de Cecilia Salomon Titz. Sul, neste Est., domiciliado.

. Ela, brasileira, solteira; ope- e resido na Rua dos Escotei-
rária, natural de Nova Es- ros, 85, nesta cidade, filho
perança-Paraná, domlclllada . de Arnaldo Steffens e de
e residente em Água Verde,.' Ruth Dresse! Steffens. Ela,
neste distrito, filha de Ben- ,brasil.eira, solteira, desenhis·,
to Jones Machado e de Ma- ta, nat. de Jaraguá do Sul,
ria. Terezinha Machado. n/Estado, domiciliada e res,

Edital 13.675 de 12.04.1984 na Rua Luís Sartl, nesta ci-
MÁRIO VOIGT e MARIA ,<;lade, filha de Damiano Dal·
GONÇALVES; Ele, brasileiro, canaIli e de Irma Meurer

solteiro, operário, natural de Dalcanalli.
.

ltoupave-Blumenau, neste Edital 13.680 de 16.04.1984
Estado, domiciliado ,e .resi,
dente em Ilha' d� Figueira, ORIDES PEREIRA e ROSELI
ne.ste disfrito, Jilho de AI· I�ABEL LARGURA.' Ele, bra-
fredo Voigt e de Lilly Voigt. sileiro, solt., servente, nat.

Ela, brasileira, divorciada, de Rio dos Cedros, neste Es·

agente de serviços gerais, na- tado, domiciliado e resido
tural de Pastagem-Rio Gran-" . na Rua Francisco Todt, nes·

.' de do Sul, domiciliada e reM ta cidade; filho de Valdemar
siderite em Ifha dá 'Figueira, Pereira e' de ·Marcilia PereI
neste Estado, filha de José

'

ra. Ela, bràsileira, solteira,

Gonçalves e de Almerentina servente; natural de Corbe·

Gonçalves. ·iià·Paran'á, domiciliada e re-

EditaL 13.676 de 13.04.1984 si_dente na Rua Brusque, el11

SANDRO CUUDINIR .' MAR. Timbó, neste Estado, filha

.QUARDT e MARTA MARIA de Arthur Largura e de Ju·

KLEINE. Ele, brasileil"9:, sol- tilia Largura.
teiro, operário,' naturál de'
Jaraguá do Sul, neste Esta·'
do, domiéiliado e residente
na Rua Antonio Carlos Fer·
reira� nesta cidade, fÚho de
Jorge Marquardt e de Anita
Klowaski Marquardt. Ela,
"brasileira, solteira, operária

natural de-Jaraguá do Sul,
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Victor Ro
senberg, nesta cidade, filha
de Salomon Kleine e de Ma
ria Schwinsky Kleine.
Edital 13..677 'de 16.0�.1984
IRIO JORDAN e IVANIR
BECK: Ele, brasllelrc, soltei
ro, balconista, natural de
Jar'aguá do Sul, neste Esta
do, domiciliado e residente
em São João, neste distrito,
filho de Guilherme Jordan
e de Helena Adele' Augusta
'lange Jordan. Ela, brasileira
solteira, industriária, natu
ral de JaragLJá do Sul, do-
,rriiciliada e residente em

Schroeder, 'neste Estad� fi
lha de Mildo Beck e de 'Ivo
ne ßartsch Beck.
Edital 13.678 cre 16.04.1984

Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil ao

1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. Fa,z saber que compareceram em Car-,

, tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

nabllitarem para casar, os seguintes:
'

Edital 13.668 de 10.04J984 tado, domiciliado e res [den-
Cópia recebida do Cartório te em Rio da Luz II, neste

de de Rio Negrinho, n/Estado. distrito, filho de Heinz Glatz
ALMIR JOSÉ DEMATHÉ e AS- e de Elvira Freitag Glatz.
TRIO ENGEL. Ele, brasileiro Ela, brasileira, solteira, co-

solteiro, eletrotécnico natu- merciária, nat. de Jaraguá,
ral de Porto União, n�ste Es. do Sul, domicilleda e resi-

tado, domiciliado e resldén- dente ná Rua Canoinhas, 'n/
te em Jaraguá do Sul, filho cidade, filha de' Gustavo
de Francisco Jose Demathé Kamchen e de Natalia dos
e Anna Hanesch Demathé. Santos Kamchen.

Ela, brasileira, solteira, pro- Edital 13.673 de 12.04.1.984
fessora, nat. de R. Negrinho, IVO. GRASSMANN e ENIR

(Lo- neste Estado, domiciliada e ROWEDER; Ele, brasileiro,
. resido em. Rio Negrinho, rV solt., soldador, natural de
Estado, filha de Walter rHen- Maqarí·Tangará, neste Esta-
gel e Olinda Eng�L' do, domiclllado e residente
EdiTai 13.669 de 11.04.1984 'na Rua Jorge Czemiewicz,

(Ma. INGO KAMPMANN e IVANIR nesta cidade, filho de Albino
SCHOTZE. EI,e, brasileiro, Henrique Grassmann

..
e de

solteiro, industrlér]o, natu- Hilda Grassmann. Ela, bras.,
ral de Joinville, neste Esta- solteira, operária; natural
do, domiciliado e residente de Jaraguá do Sul, domic. e

na Rua João Januário Airo· residente na Rua' Henrique
so, nesta cidade, filha de Marquardt, 248, neste clda
Hans Jürgen Kampmann e . de, filha de Ernart Roweder..
de Alida Kampmann. Ela,' e de Laura Lindemann . Ro- .

brasileira, solteira, auxiliar weder.
de escritório, natural de Ja
raguá do Sul, domlclllada e

residente na Rua João Januá-
Wilarino rio Airoso, nesta 'Cidade, fi-

lha de Evald Schütze e de
Emma Konsch Schütze.
Edital 13.670 de 1l.04.1984
GILBERTO FRANZENER e'
MARIA SUZÉTH DE BRITO.
Ele, brasileiro, solteiro, as-

Valério sistente técnico, natural de
Araquari, neste Estado do
micil.iàdo e residente em Ja
raguá·Esquerdo, ne�te distri
to, filho de Quiliano Franze
ner e de Alvlna Maria Ma
rangoni Franzener.
Ela, brasileira, solteira, cos

tureira,' natural de Araruva,
Paraná, domiciliada e resi
dente em Jaraguá-Esquerdo,
neste distrito, filha de Job,
de Brito e de Antonia Berta
nha de Brito.
Edital 13.671 de 11.04.1984
PEDRO PAULO BASSANi e
SILVIA LEHMERT. Ele, brasi
leiro, torneiro, nato de Jarac

'

'guá do Sul, rieste ,Estado, do-,
miciliado e residente na R.

,João Franzner, 514, nesta
.

cidader filho de Paulino Bas·
sani e de Octavia Demarchi
Bassani. Ela" brasileira, sol"
teira, çosture.ira, natural de
Jaraguá do. Sul, neste Esta�

cio, domiciliada e· residet:lte
na Rua Guaramirim, 89, nes

, ta. cidaçle, filha de Alfredo
"'lehmert e de Ana pangratz
Lehmert.

. Edital 13.672 de 12'.04.1984
'OSMIR .�J��T�_.;'-, (?IANNI ..

'KÁMCHEN. Ele, brasileiro,
solteiro, motorista, natural
de Jara9uá dó Sul, neste Es·

E para que chegue ao co-.
nhecimento de todos, man
dei passar o presente

'

edi-
'

tal, que será publicado pe·
Ia imprensa e' em . cartório,
onde será afixado durante
15 dias ..
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Dos Jornais d� Estado
A Faculdade de Engenharia de Joinville - FEJ, tói

considerada uma das melhores institui.ções de ensino supe
rior do país pelos cursos que dispõe. A Petrobrás relaclo- �

nou-a entre es. 20 melhores do Brasil, de acordo com a

informação prestada à entidade, pelo engenheiro Gabriel,
do terminal desta Empresa em São Francisco do Sul. Com
a distinção, a FEJ terá a responsabilidade de indicar

seus melhores alunes a participarem dos quadros funcio
nais da Petrobrás. Anteriormente a escolha se dava por
concurso a nível nacional. Para tanto, o diretor da facul

dade, professor José Demarchi, recebeu documento da em

presa, encaminhado pelo chefe do Serviço de Pessoal, Dar,
cy Duarte de Siqueira, que esclarece alguns detalhes acer

ca da contratação de profissionais.
-000-

Ao explicar os mecanismos de ação do Decorri para
executar seus objetivos de defesa do consumidor, o pro
motor José Galvani Alberton,. Coordenador do órgão, disse
em depoimento �a Comissão de Defesa do Consumidor, da
Assembléia que o apoio do Poder Legislativo é lndlspensá
vel para que o ministério público possa efetivamente de
fender os consumidores. Ele contou que o Decom, criado
no Governo Esperidião Amin, teve seu surgimento muito

. elogiado pelo Ministro da Justiça, que em recente encontro
·Iouvou o pionei-rismo do Estado ao assunto.

.

. -000-
O deputado Otalr Becker (PDS) fez um apelo para que

seja extinto o. empréstimo compulsório em benefício da
Eletrobrás, que gira em torno de 25%, "por ser altamen
te prejudicial às empresas, tornando-se fator de inflação
e, por extensão,do desemprego". Segundo afirmou, esse

empréstimo só é- devolvido no prazo de 20 anos em ações
da Eletrobr:ás que, no entanto, não tem valor no mercado
porque a empresa não distribui· lucros.

.

_;.ooo-
Numa tlecisão inédita na história do poder público

paranaense, o presidente do Tribunal de Contas do Para
ná, Cândido Martins de Oliveira tornou sem efeito nomea

ções de 51 funcionários admitidos de dezembro a março
deste ano. Entre as nomeações estavam duas filhas do "

próprio presidente do Tribunal, uma filha do ex-governa
dor Paulo Pimentel, coordenador da eampanhe do Minis
tro Mário Andreil!zza à presidência e parentes de conselhei
ros e membros do Tribunal. A OAB havia patrocinado
uma ação popular 'contestando as nomeações por terem
sido realizadas por eeneurse interno. "

.

-000-
Pouco antes de embarcar pará São Paulo, o Rei Car

los Gustavo de Suécia, afirmou que os brasileiros sofrem
Uma espécie de miopia "porque tendem a enxergar apenas
o lado negativo, enquanto nós, de fora, observamos um

progresso notável no éampo político e social deste País".

�arlos Gustavo e a Rainha Sílvia receberam um grupo de
Jornalistas na sede da embaixada sueca, para compensar
o encontro com a imprensa .brasileira, aue foi frustado na

véspera, por culpa dos agentes da polícia federal. A rai
nha Sílvia. (brasileira) garantiu que não tem dificuldades
�m defender a imagem do Brasil na Europa.

-000-. ,

�
Prosseguem as comemorações dos 480 anos de funda

sao de São Francisco do Sul, a quarta cidade mais arltiga
do País, comprovado pelos historiadores locais, que estu
daram todo o processo de colonização da "Ilha de São

�rancisco". Um dos historiadores vai lançar em breve um

livro e outro foi colher subsídios na França (os franceses
foram os responsáveis pela colonização) e de lá trouxe
Um documento que comprova a data de fundacão, em 5
de janeiro de 1504. Segundo o pref. José, Sch";idf "São
Francisco foi colonlzada, e não descoberta, já que na épo
ca da colonização já existia o Tratado de Tordesilhas, que
�larcou o início da colonização no Brasil". São Francisco
e a quarta cidade mais antiga do País, depois . do R.io de

Janeiro, Ilhéus e Porto Seguro. São Francisco . do Sul foi
�undada em 5 de janeiro ,de 1504 pelos colonizadores fran
ceses, e elevada a condição de cidade em 15 de abril Cle
1836, portanto úma cidade eem 148 anos. Dada a falta
de _recursos

\

para duas comemorações s�uidas, optou-se
pela instituição da' II semana da cidade", no início' -de abril
�P9lob.ndo 0$ 2 anivers'rios..;_ -

Primeiro decênio da FERJ
A Fundação Educacional

Regional -Jaraquaense, nestes
dez anos de sua existência,
já tem sua história, histó
ria feita de homens e de fa
tos que marcaram a lmplan
tação de um curso superior
na Microrregião do Vale do
do Itapocu, da qual Jaraguá
do Sul é a sede.

o presente registro se

constitui, pois, num teste

munho de reconhecimento
àqueles que fizeram e escre

veram a história da FERJ,
senão com sua pena; ao me

nos com sua ação pattici
pativa e decisiva, que resul
tau nesta floração de expec
tativas e de resultados.

O florescimento da FERJ
e de sua Faculdade de Estu
dos Sociais se devem à aglu
tinação de forças e de eS

forços impulsionadores do
trabalho como tarefa pri
meira de quem vê na edu
cação a alavanca universal
do progresso.

.

Foi baseado nesta filoso
fia que, através da Lei n.O

439/73, de 31.08.72, o en

tão Prefeito, Prof. Eugênio
Strebe, houve por bem criar
a FERJ, entidade privada
com personalldade jurídica
própria.
Criada a entidade, o Con

selho Estadual_de Eduéação,
através do Parecer n," 262/
74, de 08.10.74, autorizava
0_ funcionamento do curso

de Estudos Sociais, referen
dado pelo Decreto n.O 75.690,
de 05.05.75.

Num passo posterior, o

Conselho Federal de Educa
ção concedeu reconhecimen-

. to da Licenciatura de 1.°
Grau ao supracitado curso,
pelo Parecer n.O 640/79, de
08.05.79, ratificado pelo De
creto Presidencial n.'" 83.761
de 23.07.79. O Parecer n."
408/81, de 07.05.81, com o

aditamento da Portaria n.O
.

366, de 01.06.81, concedeu
reconhecimento da habilita
em Educação Moral e Cívica
- Licenciatura Plena.

Hoje, após dez anos de
fundação a FERJ, entidade
de caráter fi lantrópico e cul
tural, sem fins lucrativos,
representa para a

-

Microrre
gião um celeiro de oportu
nidades em que os estudan-

.

tes dos municípios de Jara

guá do Sul, Corupá, Guara
mirlm, Massaranduba e Sch
roeder esgrimem sua lnte-:

ligênda, forjam seu caráter
e constroem um patrimônio
cu ja lastro disseminem no

seio da comunidade onde
vivem e atuam.

Na esteira desses dez a-

nos que marcaram a exis-

OS 50 ANOS DE JARAGUA

A foto gentilmente cedida pelo Sr ..Amadeu Mah
fud mos-tra o prédio de seu genitor Tufie Mahfud,
com a parte n,?va em fase de acabamento, local da ter

ceira sede municipal, onde se instalou a Prefeitura e o

Fórum, em agosto de 1938, permanecendo ali até 4 de
outubro de 1941. O prédio está situado na .Av. Getúllo

Vargas, ao lado da Plataforma 7 de Setembro, em fren

te às edificações da Comunldade Evangélica Luterana

de Jaraguá do Sul, dos dias atuais.

tência da entidáde, há fatos
cujo registro se impõe por
dever de justiça a quantos
foram e são partícipes des
ta cruzada em prol do de
senvolvimento dó ensine

superior em nosso meio:
1 - Sede própria - Não

dispondo de instalações, a

FERJ iniciou suas atividades
nas dependências do SESI,
mediante convênio assinado
em 06.09.75, estendendo-se
até 1978. Em 15.10.78, foi
inaugurada a sede própria
da instituição, compreenden
do um prédio com 983,35
m2, situado num terreno de
72.500m2.

2 - Curso de Est. Sociais
A iniciativa de sua implan
tação recebeu apoio da co

munidade, sobretudo porque
a referida área de estudos
iria suprir o mercado edu
cacional no campo do ma

gistério, em termos das .se

guintes disciplinas: Histó
ria, Geografia, Educação Mo
rai e Cívica e Organização
Social e Política do Brasil.

-3 - Nomes a destacar -

Por seu envolvimento maior
nos primeiros passos da
FERJ, merecem destaque o

Prefeito Municipal de então,
Prof. Eugênio Strebe, o Pe.
Elernar Scheid, primeiro pre
sidente da entidade e pri
meiro diretor da Faculdade
de Estudos Sociais e o Pe.
Orlando Maria Murphy, men
tor intelectual da implanta
ção da Faculdade, ele que, à

época, era presidente do
Conselho Estadual de Edu
cação, vindo a lecionar, pos
teriormente, no curso de Es
tudos Sociais.
4 - Curso de Administra·

ção - De tempos a esta par-

te, o objetivo maior da Ferj
vem sendo a concessão de
eutorizeção de funcionamen
to do curso de Administre
ção. Elaborado o competen
te processo, sua tramitação
vinha ocorrendo normalmen
te e com perspectivas de
pronta eproveção, quando
surge o impasse provocado
pelo Decreto n.O 86.000, que
sustou, por dois anos, a

criação de novos cursos su

periores. Como a vigência
do referido Decreto j á ca

ducou, a presidência da Ferj
está vivamente empenhada
em que o curso em questão
venha-e ser aprovado, para
uma

• possível implantação
em -1985.

5 - A busca de alternati
vas - Dadas as contingên
cias advindas do Decreto n.O

86.000, a FERJ se lançou
em busca de outras alterna
tivas, visando a oferecer ao

alunado da. região outras

opções de cursos. Graças ao

empenho da FERJ e à pronta
colaboração da Fl,JRJ, na

pessoa da Profa. Lúcia Mar-

. garida- Japp, foi obtida, me

diante aprovação do Conse
lho Estadual de Educação, a

cessão de 60 vagas do curso

de Economia, funcionando·
desdé 1982, e de 40 vagas
do curso de Ciências Contá
beis, a partir de 1984.

Com o funcionamento dos
dois supracitados cursos a

perspectiva de uma próxima
autorização do curso de Ad

ministração, está-se proces
sando a desativação tempo
rária e progressiva do curso

de Estudos Sociais, dada, so-
.

bretudo, a saturação do mer

cada.ne área. (Este artigo,
primeiro de um total de 2,
é de autoria da Profa. Carla
Schreiner, dlretera da Ferj)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"O DIA SEGUINTE" - Finalmente, no Cine Jaraguá, "O Dia Seguin
,te" estréia neste sábado e vai ,até 5a. feira, sempre às 20h15.
Mostra a catástrofe da guerra nuclear e, só nos EUA foi visto por
106 milhões de pessoas.

'

. .
.,

,

- ........

Em �!!!��!o��m�[,��I"! sa�ea��O"!�I�adQ�!s ���sd�eIOS 5�
na da Alimentação e da Saú- co, e, nutrição e saúde. c dontöloqos da Unidade Sani-
de, a Unidàde Sanitária de No âmbito municipal, a- I, tária junto as escolas, com

Jaraguá do Sul, participou 'conteceu durante aquela se- crientação' dos professores
de movimentos junto a es- mana, encontro com llderan quanto aos cuidados neces-

colas do município, através ças para reorganizar a Cer sérlos para com os dentes.
,

de palestras e projeção de missão Municipal de Saúde,' Os médicos .da Unidade
slidés pela enfermejra sani- que será oficializada através Sanitária de Jaraguá do Sul,'
lárarista Ora. Ivone Gonçal- de decreto do governo do hoje em número 'de sete, es-
ves da Luz. Na E.B. Heleo- município. tão realizando exames médi-
doro Borges, foram dez Pa- Nas escolas, o programa

-

cos nas crianças .de 11 esco-

lestras, atingindo 732 alu- de prevenção da cárie den- las básicas e colégios esta-

nos e na Euclides da Cunha, tal continua em desenvolvi- duais, no período de expe-
em Nereu Ramos, , 3 pales- ,mento, com o apoio dos diente escolar, pare detec-
tras e 254 alunos, mais o professores e foi reiniciado 'lar possíveis insuficiências
ColégiQ Holende .Gonçalves, o bochecho de flúor, para do aluno para a prática de
com 4 palestras e 314 alu- criánças dos 7 aos 14 anos. educação física. Esse traby )
nos atingidos, cujos temas Está-se comemorando tam- )ho foi lniciado no dia 9 êr"

versaram basicamente so- bém a 2a. Semana de Odo�� até 30 "de abril 'deverá estar

bre prevenção da cárie den- tologia Preventiva e com re- concluído. confor'�e lnfors:

tária, higiene pessoal e prin- loção ao proqrama de pra- mações da Dra, Ivone.
cipais nutrientes, função venção, está havendo conti- Os exames 'são feitos ro-

dos alimentos, poluição ám- nuidade no trabalho inicia- tineiramente, todos os anos.

.Senac tem vários cursos proqramados
de Cr$ 8 mil. A utilidade' nho, 16 a 20 de 'julho, 20 a

correta do "freezer" e todas 24 de agosto, 17 a '21 de se-

as técnicas de congelamentõ tembro e de 22 a 26 de ou-

serão áissecadas aos parti- 'tubro, no horário das 19 às

cipantes. 22 horas, curso de relações
Por outro lado, o profes-

.

humanas no trabalho, com

ser João Beckhauser, Agente o professor João Gascho.
do Senac,- informa que de O� São 15 horas' aula. E de 02
de maio a 09 -de junho, às a 06 de julho, . João Carlos
segundas. quartas e sextas- Soriano Moreira, das 8 às
feiras, e de 08 de maio a 97 12 e das 14 às 18h, minis....,:
de agosto, às terças- e' quln- trará curso para vltrinlste.;
tas-feiras. 'estão proqrarne- e, afora ôs cursos enumerLaß
dos cursos .de tricô e cro- dos, éstão previstos ainda
chê, com a professora lri- os de vendedor lojista, dinâ-
grid Egerland, sendo que as mica de vendas, atendente
matrículas poderão ser fei-. de supermercado' e ópérador
tas no Bazar Jaragúá, ao de caixa:
preço de Cr$ 4.500,00: Com Outras informações, no

80 horas, esses 'corsos vão Sense, na Av. GetúlioVar-
das 14 às 17 horas; gas 621, no prédio do Cen-

Já para as dátas de 2'1 a 'tro Empresarlal dé Jaraguá
25 de maio, 18 a 22 de ju-' dó Sul.

'

Agricultores. recebem recursos do Finsocial

eine Jaraguá S.A.'
CGCMF 84.432.962/0001-00

"EDITAL 'DE CONVOCAÇAO
Ficam convidados os Senhores acionistas desta So-

ciedade para reunirem-se
'

em Assembléia Geral Ordiná

ria, a realizar-se no dia 14 de maio de 1984, às 9h30m, ,

,em sua sede social na rua CeI. Emílio Carlos 'Jourdan,
103, Jara_guá do Sul-SC, para deliberarem sobre à'se-

'guinte ordem do dia:
1. Alt�'ação des valores do art. 9.° parágrafo 6.°

dos Estatutos Sociais para o período de 01/04
,2. Assuntos de interesse geral.

a 30/09/84;
,

Jaraguá do Sul, 17 de abril de 1984
OORVAL MÄRCATTO

Diretor'

A Agência de Formação
Profissional do Serviço Na-

,Icional de Aprendizagem Co
inercial - Senaé, há dias
instalada, dará' início segun
da-feira, dia 23, ao curso

de .conqelamento de alirrien
tos, com turmas nos perío
dos das 14 às T7h e das 19
às 22h; nas dependências da
Assoclaçãc Comercial e In-

, d�strial. O curso termina
no dia 26 e pàra o período
de 29 de maio a 1.° de ju
nho, idêntico vai ser reali
zado, através da Sra. Lorita
·Krüger, instrutora com vas

to conhecimento e prática
em congeJamento de alimen
tos e com curso de especia
.Hzeçâo em São Paulo.

Ainda existem vágas para
o período da noite, ao custo

Na manhã. do dia 13, ria
Agência do Banco do Estado
de Sante Catarina, três no

vos agricultores de Jaraguá
do Sul foram beneflciados
com reéursos oriundos do
Finsocial; através do Progra-

ma de Recuperação de Pe
quenas Propriedades Rurais,
instituído pelo Governo do
Estado e destinado ao finan
ciamento de propriedades a

tingidas 'por catástrofes at

mosféricas. No dia 10de fe-

vereiro, ao lançar o progra
ma em Jaraguá do Sul, o go
vernador Esperidião Amin
entregou, Cr$ 3.533;000,00,
aos agricultores Heinz Bu:;'
blitz" Älido Oldenburg e

Heinz Borchardt, referente,os
primeira .parcela e na úrtr,;-'
ma sexta-feira os ,produter
res Damieno Oalcanelli (N.
Ramos LvElmo Reinkê (Rio
Cerra II) e Carmelo Vicen-

fi

�i JTrês R� do Norte), f�
_ram. contemplados com fi
nanc_iamentos dá, segunda
parcela do Finsoclal, no va-

z:
ler de Cr$ 2,750.000,00.
Presentes a solenidade os

,ihte,grante;' do Colegiado Cle
,Administração Publ,i�a e o

. prefeito Durval Vasel, além
de técnicos da Acáresc, que
.explanaram a origem desses»
recursos, que integram um"
elenco, de Cr$ 12." bllhõr �\
destlnados ao �stado, dos
quais ér$ 8 bilhões ainda
estão por liberar, em quatro
parcelas, de Cr$ 2 bilhões
cada quals.."

'
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lMetas sô em 88
,

e um . Refloresta
mento em

pequenas
propridades

retrocesso Editalpecuária vai reunir-se' na Prefeltu-
, ra e que para 'a sua consecução,
a municipalidade solicitou a Se
cretaria da Agricultura, recursos,

da ordem de Cr$ -5 milhões e jun
ta ao Ministério da Agricultura
igualmente 'foram pléiteadas ver

bas para o evento, que integra o

elenco de atrações do programa
dos 108 anos de fundação de Ja

raguá do Sul.

O Prefeito, que participou se

gunda à noite da posse da nova

diretoria do Centro Cívico do Co

légio São Luís e na terça-feira à
tarde da inauguração de uma pon
te de madeira em Jaraquazlnho,
informou da entrega pela, Ford,
de três novos caminhões, que se

guiram esta semana. a. Curitiba
para a colocação da caçamba. Dis
se ainda que estão em fase de a"

cabamento as três salas de aula
.destlnadas ao pré-escolar, junto
ao Grupo Escolar Municipal. Alba-
no Kanzler.

. ,

,',��zendo referências a Emenda
Figueiredo, apresentada' a 'Nação
segunda-feira pelo Presidente da

. República, o Prefeito, de Jaraguá
do Sul considerou um retrocesso.

realizar eleições diretas' somente,
em 1988, conforme a proposta,
pois, na sua' opinião, está mais do

que evidente que o povo quer e

leições. diretas já, para eleger um

Presidente com respaldo popular
que venha tomar medidas corre

tivas para tirar o País do cáos.
Com relação a Emenda Dante de
Oliveira, a ser votada dia 25 de

abril, Vasel tem a seguinte, opi-
'ni.. se for voto' a descoberto'

pa�a, caso contrário, não, porém,
__"� nãq �eja, aprovada, disse que
o povo vai dar o troco aos depu
tados daqui há dois anos quando
da renovação' das Assembléias e

Câmara Federal.

Durval Vasel informou, por ou
tro lado, que no dla 24, a�comis-'
são que organiza a Amostra Agro-

A Comissão de Constituição pare a, formação da
Associação 'des Vereadores da, Micr,orregião da AMYAL,I,
convoca todos os vereadores' deste Microrregião para
participarem da Assembléia Geral, a realizar-se no dia

';.7 de abril próximo vindouro, com Início às 20 horas,
no Salão Paroquial da Igreja,' Evangélica Luterana de

,

Guaramirim, stto na Rua 28 de Aqosto, 1280 (centro)

pare tratar do que sbalxo segue:
l. Constituição da Diretori,a Provisória.
2. Formação' de Comissão para elaboração do ,'Es�'

tatutÇ>.
3. Formação dos demals-etos constltutlvos, e

4. Assuntos diversos. '

'

Guaramirim. 17 de abril-de 1984.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO DA ASSOÇIAÇÃO
VEREADORES DE GUARAMIRIM

'

i A Acaresc, em, conjunto
,

com as Indústrias Reunidas
Jaraguá, vai desenvolver
um projeto para refloresta
mente em pequenas proprie-

,
dades rurais de Jaraguá do
Sul e demais municípios do
Norte do Estado, através do

plantio de mudas de euca

lipto e acácia, em lotes nun

ca inferiores a 500 mudas
por produtor. Segundo Lau
rinda Goedert, engenheiro

, :agl'Ônomo da Acaresc, a em

presa irá fornecer gratúita
mente as mudas aos inte
ressados, que, em contrapar
tida, vão se comprometer
formalmerite a zelar e a cui
dar das mesmas, cumprindo
as normas que' serão esta

belecidas no ato do recebi
mento das mudas.

O n.O mínimo de mudas é 500
e o máximo é ilimitado. Até
o final de maio, os pedidos
poderão ser encaminhados
junto aos Escritórios da A
caresc da, reqlãa, preferen
cialmente às segundas-fei
ras. Toda a assistência téc
nica necessária será forneci
da pelaAcaresc..

.,.... EDITAL -

,AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada deNo
tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja

raguá do Sul, Estado de 'Santa Catarina, na forme da
lei, etc ...

Faz saber' a todos quantos, este edital virem que
se acham nesfe-Cútório para protestos os títulos contra:

ADELAIDE FREY, Rua Preso Epit�o Pessoa, 111, nesta.
ANISIO ROSA, Rua Paraípa, s/n, nesta. CONRADO ZrPF,
Rua Acre, 269, nesta. DOMINGoS VAZ, Rua Barão do
Rio Branco, 124, nesta. FRANCISCO ELOI RUMPH, Rua
Dr. Waldemiro Mazurechen, 33, nesta. GILSON JOSE DE

OLIVEIRA, Rua Otto Sehneider, nesta. 'GENESIO JOSe,
KIATKOWSKI, Estrada Ribeirão Cavalo, Nereu Ramos,
nesta. HILBERTO GEISLER, E�trada Garibaldi, s/n, nes

ta. IRINEU WENDORF, Rua São Paulo, 18�, nesta: KILO
MALHAS LTDA. Rua Barão, dQ�.Rio Branco, 455, nesta.
LAVINA PEREIRA PISSrNI, Rua Jorge'Czerniewicz; s/n,
nesta. PEDRO JOSE BARBÁRA; Rua Joinville, s/n, nes

ta. VALTRAUT KUPAS, R,ua Pres, Epitácio Pessoa, 111,
nesta. WILSON' DRAEGER, Estrada Rio da I,.uz, s/i1, nes-

.

ta ..WALDIR RISTOW, Rio Cerro I, nesta. ,'"

E, como os ditos devedores não foram encontrados,
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz 'por ,

intermédio do presente edítal para que os mesmos com

pareçam neste 'Cartório, rie . 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 ná forma da lei, etc. )

os] Jaraguá do Sul, -18 de abril dé 1984.
AUREA M.ÜLLER GRUBBA-

Tabeliã Designada de� Notas e Oficial de Protestos
-de Títulos da Coltlarca de Jaraguá do Sul.

Campanha vai Instrir
produtor rural '

.

Os Prefeitos pertencentes a No encontro ficou definido pela
Associação dos Municípios do-Va- utilização de cartazes e cartilha,
Ie do Itapocu, estiveram reunidos a serem distribuídas junto as pro-
terça-feira, na sede dá entidade, priedades rurais" assim que a' Se-

,."r.,�Jaraguá do Sul, para ultimar cretarla da Fazenda analisar o
,

estados para o desenvolvilmento documento elaborado pela Amvali.

d+a ampla campanha de ,cons- De outra parte, encerra-se no

cientização no meio rural acerca dia 30 de abril o prazo para 'en-'
da Nota Fiscal do Produtor, que trega nas Exatorlas Estaduais da
terá caráter obrigatório a partir Declareção de Informações Econô-
de 1.0 de outubro, quanto então mico Fiscais (DIEF), documento
todo o produto agrícola, isento que retratará a�' situação econômi-,
cu não de tributação, deverá es- ca, das empresas catarlnenses e

rar acompanhado da nota fiscal servirá de base parà a apuração
quando transportado. do valor àdicionado, indispénsá-

Essas netas serão fornecidas vel .à fixação dos índices de parti.
sem custo nas Exatorlas Estaduais, 'cipação no 'retorno do ICM ,aos
em lotes de no m.áximb dez 'jogos. municípios.

ARTE E ARTESANATO MOVIMENTA O POBlICO

A empresa pretende dis
tribuir 200 , mil mudas de
eucalipto e acácia e' se com

promete a 'àdquirir toda a
'

lenha na época do corte

(elas tornam-se adultas em

6 OU 8 anos), porém, o pro
dutor não se obriga a ven

der à doadora. Laurinda in
formou, ainda que. "a prevl-:
são para a entrega das pri
meiras mudas é agosto pró
ximo.

Pública Municipal Rui' Barbosa,
que promove a Feira do Livro In
fantil, informou o movimento de

março, mês em que" registrou
sec 500 empréstimos e 296 con-

-sultas, além de 62 inscrições, das
quais 42 'de adultos e 20 de crian
caso E no último dia 14, ne- Bi

bltoteca, realizou-se a Manhã 'In
fantil, com .slides de estórias, in

fantis, paixão e ressurreição, e a

presentação de um mágico local,
além de sorteio de brindes doa
dos pelo comércio local.

Neste Sábadod e Aleluia, na rua

Artur Müller e Praça do Expedi-'
cionário, a Feira de Arte e Arte

s�to e paralelamente a F�ira do
Livro Infantil, além de inúmeras
atrações de palco e de rua. Tarn

b_ 9 Varal da Poesia, que vai

prmniar os dois' melhores trabe
lhos com Cr$ 10 mil eTr$ 5 mil,
respectivamente, volta a ser r;ea.,
lizado, sendo que a premiação
dar-se-á em solenldads. pública.

,-

COMPRE UMA HON'DA EM MOTO SCHRO EDER E ECONOMIZE GASOLINA E DINHEI
RO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS DE PA GAMENTOS E A NOSSA LINHA DE PRO·
DUTOS. TEMOS TAMBÉM � VENDA MQT OS USADAS.

Revendedor Autorizado

RONDA'
Por outro lado, a Biblioteca

ORACÃO DE SÃO JUDAS TADEU - Eu vos .prometo, ó bendito Judas,
lembrar-me deste crande favor e nunca deixar de vos honrar, como
meu especial e poderoso patrono, e fazer tudo o que estiver em meu

alcsnce pare' incentivar a devoção para convosco. Amém. São Judas,
Roaai por nós e por todos os que vês honram e Invocam o vosso au

xílio. Deve-se fazer essa oração três rlia� seouldos e rezar 3 Pai-Nos
sos, 3 Ave Marias e 3 Glórias ao Pai). Dentro de 3 dias será alcan
cada a qraca, por mais difícil que seia. Publicar assim que receber
à oraca. São Judas, qlorioso apóstolo, fiEl I servo e arnloo de Jesus, o
nagle do traidor vos honra e invo ca universalmente como patrono

=-nO'!·casos desesperados, nos negócios sem remédios, roqai por mim
q sou tão miserável. Fazei uso, eu vos :imploro, desse particular
p éqio que vo� foi concediçlo, de trazer visível e imediato auxílio
onde o socorro desapareceu" por éön'Ípleto. Assiste-me nesta' arande
necessidade, para aue eu possa receber as consolacõe,s de auxílio do,
céu em todas as minhas precisões, <!tribuicões e sofrimento. alcançan
do-me a qraca de (aaui faz�se Q pedido oar'ticular) e para que eu pos
sa louvar a Deus convosco e com todGS os eleitos por tedil a eternida
'de. (E.P.P.)

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

F r
'

1· Pe .,

a mac, a " arana "\:

Administrada por profissionais farmacêu ticas formadas, com 10 anos de experiên
cia, sob a direção de Neila Maria da Silva- CRF-1402/SÇ, filha de Jeraguá do Sul.

Aviamento de receitas, medicamentos e perfumaria� � OI melhores preços da pra
ça estão aq_ui. Venha conferir! ..;_ Mantemos convênios 'com Sindicatos.

,
,

Av. Mal. Deodoro, n.O 1.771 (perto da Porite do' Vailatti), Fone 72-1689 � JS./SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Política, Políticos, Folclore & Cia.
rinenses. Sobrinho-neto de
Luiz Alves de Lima e Silva,
o "Duque de Caxias", prefe
riu educar nossos sUvícolas.
Chefe do Posto Indígena, a·

pelidado pelos gentios de
Katangara.
A lei. (plena guerra con

tra o Eixo) proibia falar a

lemão em .qualquer cantão
do país. Um soldadlnho, des
ses matusquelas, jeca' tatu
à catarinense, dentes podres,
bigode fininho, cigarro na

boca, berra com um, colono:
-'- Estás falando alemão,

porco? Se continuares, levo
te ao xilindró.
Luiz Alves de Lima e Sil

va, o Katangara, dírige-se,
positivo, ao militar:
- Pretendes prendêslo?

Conseguirás, se falares na,
lingua do teu país o tupl-

Em outro canto desta edi

ção, Theobaldo Costa Jamun
dá, lembra os bons tempos
da Santa Catarina bucólica vásio Tessaleno Luz, na sua

'

que em 1943 foi sacudida coluna em O SOL, de Baln.

por uma nove divisão' .ad- Cambóriú, conta o que se
.

ministrativa e judiciária, pe- passou nos idos daquela ho-
ra vigorar de 1.° de janeiro je progressista comunidade
de 1944 a 31 de dezembro. catarinense e vale sua .. trans-

de 1948. c:rição:
Era oDecr.-Lei 941, san- "A 'bucólica Ibirama! In-

clonedo pelo Interventor N. da hoje merece o adjetivo.
Ramos e por seus auxiliares Anos da ditadura getuliana
Ivo d'Aquino, Orlando Bra- (afinal, estamos acostuma-

sil, Antonio Carlos Mourão dos a tantas ... ) Barzinho
Rattan e Udo Deeke.

.

daqueles hoje existentes, um
O caso lembrado de Ibi- montão de troféus em no-

rama, a Hamônia passando rne de campeonatos de tiro
a ser conhecida por lblra- ao alvo, nunca alcançados.
ma, mas que muitos. teuro- Do alto de seu tamanho, um
brasileiros· pronunciavam John Wayne tupiniquim, L.
de Aipim-Rama ou simples-' Alves de Lima e Silva Hoeh
mente de Alpi.Rama, siqni- - ran bebia a nossa cachaça
ficando rama de aipim, real- de todo o dia. Desde moço,
mente assim aconteceu. carioca, trocara as rnaravl-
Por falar em Ibirama, o lhas da cidade, beleza maior

nosso querido confrade Ger- . do Brasil, pelas matas cata-

I
I
I
'\

.
. ".

. "

..guarani. Do contrário, ar

rancá-te.
O soldado sumiu cabis

baixo .. O alemão,· colonão,
imagino, inda sorveu com

Katanqere um gole de pinga.
-x-

Ahl a invenção do Bell.
Falamos do Greham, o do
telefone. Nem todo mundo
se costuma a usá-lo adequa-

.

damerite. Lembro-me do ve

lho Eckmann. Rio do Sul,
minha doce infância, ano 40.

Germânico sem transfu
são, ca;;'isa teutônica sob
medida, atendia assim a

uma chamada:
- Quem fala outro lado

máquinas? Lá, Eckmann.
Quem cá?"

-x-

0$ anos que antecederam
a sequnds guerra e O perío
do da nacionalização tarn

bém não foram fáceis na

Metrópole do Dinamismo,
a Pérola do Vale do Itapocu
e ainda Rainha do Arroz.·

Ós poloneses e seus des
cendentes ainda levavam al

guns cascudos porque eram

por' vezes confundidos com

es germânicos. Os italia
nos, apesar do eixo Roma
Berltm-Töquio, escapavam
80 rigor dos encarregados
das ordens então reinnntes.

Mas os alemães e seus

descendentes, vou te contato

t verdade que havia abu
sos com a ascenção do
"Fuehrer" e que custou a

alguns muitos dissabores. E
,

tiveram que calar a boca,
forçadamente.. Dura Lex
Sed Lex.
Mas havia também multo

abuso de poder, -porque os

. encarreqados de tão melin
drosa missão não estavam

preparados como o momen-

to exigia. Chegou-se a absur-
dos.

.

De violar as lápides de a

lemães nos jazigos, por e

xemplo, onde o martelete e

e talhadeira deixaram as

marcas que ainda hoje. es

tão visíveis. Até os mortos

participavam da campanha
da nacionalização? É a con

clusão a que se chega.
Era o lado da violência e

do horror para com os cons

trutores desta terra.

Mas havia o lado jocoso.
E como... (
'Um deléga muito conven

cido de 'sua "importância"
certa vez prendeu um p1lpa
gaio, só porque, manhã al
ta, "'-RO rancho, saudava- o
romper de um novo dia com

um possante Guten Morgen,
o bom dia que a pobre ave

inocentemente desconhecia
e acabou dormindo na ca

deia, enquanto que Seu dono
levava 'um tremendo escula
cho .

Mas o que mais marcou

a· fase do terror foi aquela
do cidadão Wilhelrn : Sch
warz que queria pagar seu

imposto na Prefeitura e não
sabia falar o português.'
Aconselharam-no a não

dizér uma palavra em ale
mão. Poderia ir pro xilindró.

Em lá chegando o tesou
reiro prefeitural pergunta' o
seu nome. Ele informa:
GUILERRME PRRETTO.

.

Procura que procura e na

da acharam nos reqistros.
Até que um funcionário

cochichou no ouvido do ou

tro, condoído com o pobre
homem que tremia mais

.

que vara de marmelo.
Aí acharam o seu débito

na Prefeitura. (

Era de Wilhelm Schwarz.'
E. Guilerrme. Prretto a Sua

tradução ...
Evi Sirisval • Abril/84

Fa�a uma assinatura do "Correio Povo" e tenha
semanalmente o melhor em nQtícias e informações.

Apet\as Cr$ 6.500,00.

VIAÇÃO CANARINHO

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

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

Programe bem! Programe Canarinho,
o transporte carinhoso. 'I

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

ocasiões é com o

.
LANZNAST�R

O SEU RELOJOEIRO
•

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fundado em 1�/maio/1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor SchmödC'el - Jorn. Prof. ORT-SC
n." 729 e Diretor de Empresa Jornalística n.O 20. Mem
bra efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca
tarina. Redator: Flávio José Brugnago - ORT-SC n.O 214/
84. Redação, Administração e Publicidade: Rua Coronel
Procópio Gomes. de Oliveira n.? 290 - Cx. Postal 19-
Fone 72-0091 -,89250-Jaraguá do Sul - SC. Composi
ção e impressão: Composição Gráfica e Editora ZF -

Blumenau - Telefone: 23-0062.
Assinaturas para Jaraguá do Sul: Cr$ 6.500,00
Outras cidades: ; : Cr� &000,00
Número avulso: Cr$ 200,(:)0
Número atrasado:

, Cr$ 3QO,OO
Representantes credenciados: Pereira de Souza & Cia.
Uda, Tábula Veículos d� Comunicação S/C Ltda. e Pro-

.

pai Prçpaqanda Representações Ltda.
, Este jornal é associado a ADJORI/SC e A'&RAJORI.

Veículos à álcool
Oel-Rev Ouro, branco 1982
Oel-Rev GL, branco 1982
Corcel " L; branco' : : : : : : : : : :: 1982
Corcel" LDG, verde met 1981

, Fiat 147, beqe : :::::: 1981
Fia} Florlno, amarelo 1981
Velculos à gasolina
Corcel" LOO, verde met 1980
Corcel II L, verde met 1979
Corcel II, amarelo 1979
Corcel II be e

.

Corcel II;' am�relö':::::::::::: ���g
Corcel " LDO,beqe 1978
Corcel " L. marram 1978
ßelina n LDQ, verde ";'ét." .: : : :: 1980

�elin3. " L. beqe 1980

F� ina " L, beqe 1978
tat 147..c-azul 1981"

Fist 147, marrom 1979
'

Fiat Panorama, verde 1980
Volks 1300 L, marrom 1978\.
Volks 1300. branco. , 1980

�assat. verde ... ; '....... 1980

Alf�sat Surf. bece '. . .. 1979
. a Romeo. preto 1975
J"len, vermelho .' 1962
F-4000 arnarel-, 1973
Kombi /Furoâo. branco 1981

'-

Veículos em consignação
Escort GL,. azul ,... 1984
Corcel " GT, beqe , . . . . . . .. 1981
Corcel II, branco 1979
Corcel " LDO._ beqe' : : : : : : : : :: 1979
Corcel cupê GT branco 1977
F-75 4x4, 6 di, 'bege ... :::::::' 1975

BATERtAS NOVAS, USADAS, RECONDICIONAMENTOS,
RECA'RGAS, E CONSERTOS EM GERAL.

Verifique nossos serviços e o nosso atendimento.

Rua Cet. Procópio Gomes de Oliveira, 227 - Fone 72-0755
Jaraguá da Su,1 - SC.

.

, .• HÁ 30 ANOS

CONFIRA A HISTÓRIi\ ...

; .. HÁ 40 ANOS

- Hoje o "povo" clama por eleições
diretas, já. Mas há �o anos, o ontem era

uma ditadura infernal, o hoje uma lneer
teza e o amanhã uma espectativa. Eram os

anos da exceção e da guerra mundial. Por
conseguinte valia tudo e sair à rua bra
dando cartazes e ofensas ao governo, nem

pensando. E ái daquele que eusasse... O
Capitão Antônio de Lara Ribas, delegado
da ordem Política e Social, baixava edital,
esclarecendo às autoridad�s (não er� aO$

interessados) no sentido de facilitar o li
vre trânsito (pô, como não andava difícil
o trânsito de pedestres), as instruções que
deveriam ser observadas, referentes' a do-

. cumentos.de viagem. Para os BRASILEIROS
valiam as Carteira de Identidade Civil, Mi
litar, Min. do Trabalho, CREA, OAB, Cer
tifo Reservista, Porte de Arma e �fesa,
Caça ou Desporto, Iden.tidade. fornecidas
pelos Correios e Telégrafos, Cruz: Vermelha
Brasileira; LBA, Registro Policial,' Passa

porte e Salvo-conduto, dispensados os me

nores de .18 anes, acompanhados dos pais.
Para ESTRANGEIROS, SÚDITOS DOS' PAI
SES DO "EIXO", só podiam viajar com

salvo conduto especial, tinha que ser re

querido ao Delegado Regional que podia
conceder o salvo-conduto, desde que nada,
constasse centre o mesmo 'e tivesse per
manência legal no país., Na zona litori-.
nea-portuária só viajava depois de con

sultar o DOPs. OUTRAS NACIONALIDA
DES viajavam desde que portassem a-Mo
delo 19. Nenhum estrangeiro, embora con

tasse com mais de 60 anes, podia �xercêr
qualquer atividade, inclusive LOCOMO
VER-SE, sem a formalidade essencial do
registro. Era o arrocho total contra os

que ainda produziam um pouco. Era a fé
'ne �e�iine e o pau nas pessoas ...

- As medidas que cerceavam a liber
dade das pessoas perduravam não obstan
te o. transcurso de tO ,anos. O sr. Agente'
Postal Telegráfico local .,.cIi�. à imp�ensa
para tornar pvblico que ne dia 15 de a

bril terminava o prazo pára a revalidação
do registro d� aparelhos' de rádios recep�
tores naquela repartição. Após a data.men
cionada, advertia, o Departamento "fará

cobranças com muJtas ou a apreensão".
... E viva a liberdade!

. - O nove de julho sempre represen
.tou uma data importante para o paulista
no. Por. isso era reconstituída uma au-,
têntica Bandeira e a data era comemorada

com festejos excepcionais. Além de vasta

programação cívica estabelecida pela As

sociação das Emissoras de São Paulo, o

senador Assis Chateaubriand, através do
hDiário de São Paulo" e a "Revista Cruzei
ro", tiveram a idéia de reconstituir uma

autêntica Bandeira, símbolo histórico do

pioneirismo da gente de São Paulo. A Bân
deira saía de Porto Feliz inteiram�'nte à

caráter, revivendo os usos e costumes dos
bandeirantes, no dia 9 de julho:

.

HA 20 ANOS

- O Senador Atílio Fontana, do PSD
de Santa Catar.ina, pai de Victor Fontana,

· Vice-Governador de Santa Catarina, do
PDS; protestava contra o decreto presl-

· dencial de encampação das refinarias de

petróleo" observando que os primeiros e

feitos da medida já estavam surgindo,
com 'a subida do dólar em cerca de

.

300

.eruzeires, em poucos dias._ Disse, que o

Governo, ao desprezar a eficiência .

com
·

que Càpuava era administrada - 17 ho

mens - para produzir mil barris d.iários,
enquanto as refinarias da Petrobrás em-

...

pregavam 49 homens para o mesmo fim
-, visava apenas a c:ontar .eem mals cin
co refinarias "para pagar regiamente Seus

protegidos, sobretudo os agerites subver
sivos do Comando Geral dos Trabalhado
res.

- Em face dos acontecimentos q.ue.
vinham abalando, toda a Nação, q povo
de Johwille no dia 25 de m�r�o, demons
trava os seus sentimentos demócráticos
repudiando através de v,rios oradores,
qualquer movimento .que viesse impedir o

funcionamento das instituições democráti
cas. E hoje?

... HA 10 ANOS

- O Ministro da Ju'sliça, pela Porta

ria 351-B, concedia naturalização ao in

dustrial. Heinz Rodolfo Kohlbach, desta
cidade. No dia 1.° de abril (que não era

de mentira), completava o seu 30.0 ano

de estada em Jaraguá do Sul, quando de

sembarcou na estação férrea da RVPSC

local,' para aqui levantar uI" complexo in

dustrial da maior importância. Em reco

nhecimento aos assinalados servi.ços pres
tados, era agraciado eem a Grã Cruz do

Albatroz, no grau de Comendador. Com .

esta nota o primo pobre - Barão de lta

poçú saúda o primo rico - o .Comenda
dor da Ordem do Albatroz .

. Guarda-Pós?
Vá na Loja do Guarda-Pó,

on�e você encontra aventais, jalecos, macacões, camisas, calças brancas e pretas, pa
letas de garçon e mais toda linha de uniformes para indústrias, hotéis e superrnerca-
�.

'
.

Rua Padre Jacobs, n.O 23 - Fo�e 22.8477 em Blumeneu e Rua' do Príncipe, n," 789
.. Telefone 33·5660 - em JoinviHe.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EMOÇÕES EM EQUILfBRIO

Em uma sociedade civilizada as pessoas não podem viver ao sabor de seus sentimentos e

impulsos. Devem estabelecer um equilíbrio, não permitindo que as emoções as dominem,
mas, sem reprimir a expressão emocional natural.: Há reações emocionais absolutamente
incontroláveis. Por exemplo: uma criança eh ora quando reprimida e sorri .quendo dis
traída. ,.., t
Muitos problemas são devidos à supressão dos verdadeiros sentimentos, que ao serem

refreados podem provocar distúrbios mentais e fí�icos. Da supressão decorre tensão. E a

tensão, geralmente, ocasiona várias perturbações,' em especial do coração, des aparelhos
respiratórios e digestivo.

.

As emoções representam uma parte das leis da auto-preservação e perpetuação da espé
cie. Sem emoções, por exemplo, não haveria medo e, em consequência, nenhuma tentati
va do Ser humano para se proteger diante de perigo.
Como ser humano, o homem deve controlar suas emoções o suficiente para viver de
maneira aceitável na sociedade de que faz parte. Por exemplo, não deverá rir ruidosa
mente diante de uma situação séria.

Toda a experiência emocional está localizada, na parte mais profunda da mente subcons
ciente. As experiências emocionais mais sublimes, deixam maréas permanentes no Eu
interior e dão, ao homem, fé na humanidade, crença em Deus e um propósito digno
para enfrentar os problemas da vida.
As emoções bem equilibrada.s são a chave com a qual experiências profundas poderão
ser abertas a todos nós, e, devido aos pensamentes mais elevados e sublimes que evo

cam, ,podem se tornar uma parte dos alicerces da própria alma.

I
I
I
i

ii
i

I:
I

,

.

Extraído da Revista O Rosacruz - publicação da Ordem Rosacruz (AMORe) - Caixa
Postal 30� - SOOOO-Curitiba - PR.

SALVITA - SOCIEDADE ASSISTENCIAL AO LAVRADOR DO VALE DO ITAPOCU.

CGCMF 84.434.943/0001-12
Assemb'éia Geral Ordinária

Edit�1 de Convocação

Ficam convocados os associados desta Sociedade, para uma Assembléia
Geral Ordinária, a realizar-se na sede social, na rua João Píccoli, 94, às 9 horas
do dia 28 de abril de 1984, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM 'DO DIA:

1.° - Discussão e aprovação das contas da Diretoria, encerrado em 31 de
dezembro de ] 983; "

.' ,

'

,
'

2.° - Eleição da Diretoria para o próximo triênio;
3.° - Eleição do novo Conselho Fiscal;
4.° - Assuntos de interesse social. c

Não havendo número legal de associados, em la. convocação, a 2a. convo

cação dar-sé-á às 10horas do mesmo dla e no mesmo locel.
'Jaraguá do Sul, 02 de abril de 1984.

A DIRETORIA

Entre noMonza4 portas poraqui.
,Emmeldoerfe r Comércio
J •

J

de Yereulos Lida.

�--�--�--��------------�----------

Jardim, São 'Luiz
COMPRE O SEU LOTE NO JARDlM SÃO' LUIZ E CONHEÇA
OS NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTO· ,

JARDIM SÃO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO
,

JARAGUÁ ESQUERDO. f
,EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

. /MARCATTO LTDA.
CIUCI-093 - 11.·, REGIAO

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 7:7.-1136
'-----��------------�--.--�----------�-----�

COMERCIAL FLORIANI
REVENDA E ASSIST�NCIA TÉCNICA autorizada de

.eale. SHARP e DISMAC para Jaraguá do Sul e' região.
Temostoda linha de máquinas de escrever
-

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

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

Relógios de Ponto Rod Bel.
ACESSÖRIOS EM GERAL.

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

RELOJOARIA AVENIDA

Presenteie com' jóias e as mais finas

sugestões da RELOJOARIA AVENIDA.

Marechal e Getúlio Vargas

FUNILARIA JARAGUA LTDA.

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

condições de atendê-los
eficientemente.

Rua Felipe Schmidt, 179 - Telefone: 72-0448

TERRAPLENAGEM VARGAS

Rêtroescavadeiras e Tratores de Esteira

CONSULTE NOSSOS 'SERVIÇOS .

./

TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para suas obras
Rua Joinville, 1.016 Telefone: 72-110� _I

A moda certa em roupas e calçados é com il

CINDEHELA, onde estão as melhores 'opçõe;
para cada-estação.

CINDERELA
. -

Veste bem. A moda certa, na

Gumercindo e na Getúlio Vargas.

..

I
DESPACHANTE VICTOR

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

Carteira de Identidade.

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

Telefones: 72.0060, 72.0327 e 72·0655

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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KOHLBACH LIDERA AUTOMOBILISMO -'- Foi realiza
da no último final-de-semana, em Mafra, a 3a. Etapa do
Campeonato Catarinense de Automobilismo-Velocidade, On

de a Equipe Kohlbach, formada por Sávio Murilo de Aze
vedo e João Carlos Boaventura, obtiveram os 1."'s lugares
nas cateçcrtes Força Livre e 1600 cilindradas. Com a vi�
tória de domingo, sornados aos 3.° e 4.° lugares das eta

pas anteriores, Sávio é o líder geral da sua categoria, c]'
45 pontos, assim como Boaventura, que nas demals eta

pas fiçou com o' 2.'" lugar e hoje lidera com 47 pontos
a categoria 1600. A Kohlbach vai defender a Sua lideran
ça dias 19 e 20 de maio, em Canoinhas.

COPA UNIBANCO Só DIA 27 - Com 6 pontos, a Ja
raguá Fabril continua na liderança da Copa Unibanco de
Futebol dé Salão/84, seguida pela Mirtes com 5, Arweg e

Urbano 4, AABB 3" Breithaupt 2, Wiest e Coneza "nenhum.
A última rodada, dia 13, apresentou os resultados Mirtes
8x3 Coneza, Breithaupt 6x8 Urbano e Arweg l x l AABB.
Ontem não houve rodada por ser Sexta-Feira Santa e aSa.
rodada vai acontecer no dia 27, entre Mirtes x Urbano,
Breithaupt x Jaraguá Fabril e Arweg x Wiest.

ATLETISMO: COMPETIÇÖES CANCELADAS - O mau

tempo reinante na manhã de sábado, impediu que Se rea
lizasse na pista olímpica do Estádio Max Wilhelm, em

Jaraguá do Sul, O Campeonato Estedual de Atletismo Adul
to. Um total de 305 atletas, de 15 clubes estavam presen
tes em Jaraguá, naquele dia, porém, dada as fortes chu
vas as competições foram canceladas e transferidas para
es dias28 e 29 de abril, em Florianópolis, simultâneas 'as
provás des Jogos Universitários Catarinenses. Todo o' in
vestimento feito pelo município pare o Campeonato caíram
por terra, decepcionando os organizadores' e <? público.

EWALD COMPETE NO URUGUAI - Os ciclistas Sílvio
Roberto Ewald, da Weg de Jaraguá do Sul e José Pineyrua,do Besc da Capital, estão 'desde domingo, dia 15, partici
pando da Volta do Uruguai no vizinho País, que deverá
s�r .encerrada . neste domingo. Em virtude dessa disputa,
SilvIo estará ausente da tradicional Prova da I nconfidên
cia Mineira, em Belo Horizonte, onde nos dois últimos a

/'IOS teve excelentes colocações.
VARZEANO: INSCRIÇÖES FECHAM DIA 25 - Encer

ram-se 4a.-feira, dia 25, as inscrições para o II Campeo
nato Municipal Varzeano de Futebol, na Divisão Municipal
d: ��portes. Até terça-feira, 19 equipes estavam inscritas:
VitOria, Cachoeira, Pinheiros, Atlântida, Colúmbia, Améri
ca Sup, Lenzi, Malwice Rio Molha Figueirense, Pinguela,
Canarinho,. São Paulo, Bangu, Met. Trapp, Marisol, Arse

PlJ.m, Cattoni e Santa Luzia. No dia 27 segundo Raul Ro
dngues; às 19h30, na DME, reunião com os clubes ins
c�itos com vistas ao Campeonato, que deve começar no
die 13 de maio. .

.

HANDEBOL E FUTSAL EM AÇAO - A equipe de voli
bol de Jaraguá do Sul que se prepara para os Jogos Mi

cro:regionais, a serem disputados aqui nos dias 5 e 6 de
�alo, jogou amistosamente quarta-feira em Pomerode

dl�nte da Seleção Local. Já o futebol 'de salão vai terçafeira próxima a Rio Negrinho onde favo confronto principal Contra o selecionado rionegrinhense na festa do ani
versário da cidade e no dia 25, quarta-feira, em Joinville,
0. handebol feminino medirá forças com a equipe do Amé
rica, para, no dia 28 à noite as equipes voltarem a quadra, desta feita em Jaraguá do Sul. O América tem atletas
que integram a Seleção Brasileira de Handebol.

M
SESIANO CONHECE FINALISTAS - Com a vitória da

f
larcatto sobre a Met. Lombardi, sábado à tarde, no Bota

Cogo, por 1 a O, ficaram conhecidas todas as Flnallstas do

A
arnpeOhato Sesiano de Futebol. Assim, no dia 28, na

rweg, jogarão às 14h - Marcato x Weg e às 16h - Wiest
X �rigumz, donde os perdedores vão disputar dia 1.á de
millO, às 14h, no B'aependi a terceira colocação e os ga
nhaqores disputarão o títule, às 16h. Esses horáti�� {oram

;
.

do proprro Bradesco, mais
a do Itaú e Bernerlndus. To
dos os estabelecimentos ban
cários da mlcrorreçlão serão
convidados a participarem
do certame feminino de fut
sal.

CURTAS ESPORTIVAS
A Federação Catarinense de
Futebol, através do Presi-

dente Pedro Lopes, está des
tinando mensalmente a Ll

ga Jaraguaense de Futebol,
Cr$ 75 mil, para manutenção
das suas atividades. e O
Cruz de Malta já adquiriu
os postes de sustentação do
alambrado 'e dentro das pró
ximas semanas as obras de
verão estar, concluídas.

cedidos ao Sesi pela Marisol
e com relação a rodada sesiana
de sábado passado, Dalmar e

Menegotti não compareceram e

deverão sofrer as sanções pre
vistas no regulamento, ou seja,
ficarão impedidas de participar'
do campeonato de futebol de
campo do próximo ano.

2a. DIVISÃO COMEÇA DIA
28 - Terá início no dia 28 de
abril, o Campeonato da 2a.
Divisão de Amadores da Liga
Jaraquaense de Futebol. Segun
do o presidente Valdir Arno
Stricker, participarão da Segun
dona as equipes do Vila Lenzi,
Guarani (Rio da Luz), Vitória
(Rio da Luz Vitória), Ponte
Preta '(Sons Tifa), Grêmio Ga
ribaldi, Juventude (R. da Luz),
Rio Cerro e XV de Novembro
(Garibaldi). Com relação a la ...

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

Divisão, Stricker diz que há Lavação, poli�ento, teto e estofamentos e limpeza em

geral, é com a
pouco interesse dos clubes, ha-
ja vista que apenas três de
monstraram intenção de par
ticipar, "e com esse número
não faço campeonato", disse.

PROVA RÚSTICA NO DIA 5
- Estão abertas na Divisão

Municipal de Esportes, com

Raul Rodrigues, ou na redação
do "Correio do Povo", com o

editor desta página esportiva,
as inscrições para a Prova Rús
tica "Troféu 65 Anos do Jor
nal Correio do Povo"; que vai
acontecer no dia 5 de maio,

. com largada às 19 horas. As

inscrições são gratuitas.
FUTEBOL EM GUARAMIRIM

- O coordenador do II. Cam
peonato da Integração Muni

cipal de Gueremirim, Mário
Sérgio Peixer, informou que
independente das festividades
de Páscoa, o certame terá con

tinuidade neste sébado, dia 21,
com. a r.ea I ização da últlma ro
dada. Pela Chave "A", no Está
dio do Seleto, a partir das 9h,
Poço Grande x Corticeira, Ber

�im x Cachoeira e Lojas Klein
x Kraisch e no Estádio do Avaí,
Veteranos x Serenata, Amizade
x Água Verde e Avaí x Rio Bran
co. A rodada do último dia 15
foi transferida devido ao mau

tempo,
CAMPEONATO BANCÁRIO

O Sindicato dos Bancários de
Jcinville, deu- início sábado,
dia 14, ao 3.° Campeonato Ban
cário de Jaraguá do Sul, oo

. Ginásio Artur Müller. A pri
meira rodada apresentou os

resultados: Nacional 3x4 Sul
brasileiro, Unibanco 4x2 Itaú,
Besc 5x3 Bradesco, Bamerin
dus Guaramlrim 7x 1 Bamerin
dus Jaraguá. Neste sáb�do não
haverá rodada, somente no dia
28, devido a véspera da Pás
coa. E sequndo informações à
nossa editoria de esportes, a

Associação Recreativa Brades
cc deve promover o Campeo
nato Bancário de Futebol de
Salão Feminino, que já conta
cem três equipes formadas, a

.�-------------------�--------.--���

ANGIOLOGIA CLfNICA E
CIRURGIA VASCULAR

DR. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA

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

Rua Guilherme Weege, n.O 34 - i.o andar
Fone 72-1366 - Jaraguá do Sul - SC.

MarschallPolimentos
Experiência, a certeza de um trabalho

bem executado.

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

Instaladora Elétrica
C ON T I Ltda�
RuI Gullllenne luae. m . Flße: IM881

AS MELHORES SUGESTOES PARA
PRESENTES ESTÃO 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 lançamentos em óculos na- ,

cionais e importados. Visite-nos
.

Joalheria A Pérola
,

Otica Moderna
Rua Reinoldo '

Rau, 289 -:- Fone 72-1823

ESCANC I NAV I A A NOVA OpçÃO
COPENHAGEM COM 30% DE DESCONTO.
Na tarifa Ponto a Ponto.
CONSULTE SEU AGEt-ITE DE VIAGEM OU

Nórdica Representações
Rua Padre Jacobs, n.O 23 - Fone 22..8477 - Blum.nau
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As Anotacões de Flávio José
.

. I

o analista de sistemas Lourival Karsten, de Jaraguá
do Sul, ajustou um contrato de cessão de direitos autorais
a Editora 'Campus l.tda, do -Rio de Janeiro, para a edição _

.

do seu livro "33 Programas para o TK,82/85 (Linha Sin

cJair)", que é uma coletânea de programas pera micro

computadores, por. ele elaborados e destinados ao uso nas

. 'áreas econômico-administrativo e financeira. É uma ob�a
técnica, que inclui programas de recreação, também:

-

_ A Comissão que organiza a Amostra Agropecuária, vai
se reunir no dia 24, às 9 horas, na Prefeitura, para defi
nir uma _série de assuntos ligados a parte estrutural e or

ganizacional, dentre eles, a prCrpria denemlnaçãe. O acon

tecimento está marcado para o período de 22 a 25 de ju
lho, no Parque Agropecuário, devendo ser aberto com um

desfile pelas ruas da cidade do CTG "Laço Jaraguaense".
No dia 26, às 18h, no Fórum, a Associação' dos Ad

vogados de Jaraguá do Sul vai reunir todos os seus filia
dos, para prestação de contas, apresentação do relatório,
bem como tratar da, extinção ou não da' Associação. A

_instalação da Subseção da OAB, marca-da para 10 de maio,
está na pauta dos, trabalhos, segundo o presidente Hum
berto Pradi.

Em recente encontro, rea1izado num órgão público lo
cai, numa en_9uete realizàda entre as 18 pessoas presen
tes, 17 mestrarem-se favoráveis as eleições diretas já, me
nos um ex-alcaide, As diretas já são o desejo da esmaga
dora maioria da população brasileira. Ainda na 'área polí
tica, o prefeito Durval Vasel, acha contraproducente um

prefeito' concorrer a reeleição.
Uma fonte ligada a saúde, revelou que tem aumenta

do assustadoramente o apareçimerfto de doenças sexual
mente transmissíveis em Jaraguá do Sul, chegando a ser

preocupante. A gonorréia e a sífilis, esta principalmente,
têm uma incidência bastante acentuada, isto computando
se .apenas os casos notificados, sem contar a auto-medica
ção nem sempre recomendada e que .foge ao registro.

A festa religiosa da Bandeira do Rosário, tradição se

pultada pelo tempo �m Jaraguá, será revivida no dia 13
de maio. Um grupo de tradicionalistas está se movimen
tando para a volta da festa, que era realizada anualmente
no Morro da África (Boa Vista), pelos desCendentes de
africanos.

.

Na próxima semana, o grupo que prepara o projeto
para reclassificação de Jaraguá do Sul junto ao Instituto
de Resseguros do Brasil, reúne-se com a direção do Samae, .

com vistas a implantação de dez hidrántes, necessanos

pera o cumprimento das normas do IRB. Dois desses hi
drantes deverão Ser instalados imediatamente, segundo Gê
Neves.

Na vizinha Pomerode, na Sociedade Floresta, está a

berta iÍté o dia 22, a Exposição de Transporte Antigo, on

de estão à mostra, desde caminhões, carros, ônibus, ·tra
ter, carroças, bicicletas e motos. E numa promoção do
Lions e Prefeitura, dias 19 e 20 de male, acontece o 15.0
Festival de Bandinhas e Conjuntos, com nada menos do
que treze participantes.

A Telesc está ligando e etivendo de forma gradativa
os novos telefones, dentro do seu plano de expansão.
Jaraguá .do Sul que possui dois mil terminais ligados, te
rá 'esse número acrescido em mais mil telefones, o que
perpaz, em média, 20 habitantes/telefone, se considerada
uma população de 60 mil habitantes.

Agradecemos' a Alimentícios Sasse, na pessoa do Sr.
Egon, pelo patrocínio desta coluna e por acreditar no nos

so trabalho, de quem faz . do jornalismo um verdadeiro'
sacerdócio. Um exemplo que, sinceramente, espéramos se-

_, ja seguiélo; .

.

i'
I

SASSE
Café e Balas

,

PRODUTOS GOSTOSOS
���------------------_,/

Moradores"da Vila Nova vão
. êl .

formar Associação
Unir moradores do bairro

para que tenham força na

sociedade [eraçueense é o

principal objetivo da Asso
ciação dos Moradores do
Bairro Vila Nova que está

surgindo. Nos dias 12 e 18

passados, no Centro de Ati
vidades do Sesi, um grupo.
bastante heterogêneo de mo

radores do bairro Vila Nova
fez os primeiros encontros,
quando foi lançada a se

,mente e apresentada uma

série de idéias e sugestões
com vistas ao surgimento da
Associação, para que a mes

ma possa proporcionar me

lhores situações de reivindi
car suas aspirações para a

melhoria do bem . estar so

cial, familiar, cultural e ma

terial, integrar os morado
res, procurando a união de
ideais, respeitando sempre a

individualidade de cada pes
soa, proporcionar áreas de
lazer para a prática de es

porte nas áreas verdes e co

nhecer a realidade social,
cultural, econômica e reli
giosa dós moradores, entre
outras,

Essa Associação é a pri
meira a ser fundada em Ja

raguá do Sul e nas reuniões
realizadas discutiu-se muito

quanto a validade ou não de
ser fundade a entidade e na

: troca de idéias já se pode
aquilatar o que os integran-

.

tes do grupo sentiam quan
ro

.

as necessidades do seu'
bairro, seja no campo es

portivo, cultural, soclal; la-

_

zer e infra-estrutura básica,
por' ser um bairro eminente
mente residencial, bastante

Samae
aumenta a

rede em 3 km.
O diretor do Serviço Au

tônomo Municipal de Água
e Esgoto, Waldir Octávio
Rubini, informou ao ",CP"
que a autarquia está efetu
ando neste mês . de abril a

extensão da rede de abaste
cimento de água, devendo
concluí-Ia em maio próximo.
O benefíclc - consoante
Rubini - está sendo esten

dido a 17 ruas do municí
pio, incluindo a Júlio Tissi,
em Nereu Ramos.

Acrescentou o Diretor do
Samae que esse aumento in

tegra o projeto de amplia
ção das instalações do órgão
e nesta primeira etapa está
prevista a colocação de 2800
metros de novas redes, atin
gindo a várias regiões do

município.

Seminário discutirá o Plano
Estadual de Educacão

,

nário Regional, no próximo
dia �3, onde a comunidade

participará ativamente, Ie
vendo suas sugestões, pro
postas de mudança e neces

sidades reais : sentidas por
cada um.

E além deste, outros e

ventos vão acontecer até a
.

apresentação final do Plano
ao Governador do Estado,
dia 15 de outubro, dedicado
ao professor. O Plano Este
dual de Educação, em elabo

ração, é para o quadriênio
84/87.' >

SUPERMERCADOS ABREM SÁBADO E
FECHAM SEGUNDA

.

carente e onde habitam pes
soas de todos os níveis só:,
clo-econôm lco-cu I tural.

Um dos seus primeiros
trabalhos, segundo o que
ficou convencionado, será a

delimitação territorial do
bairro e a realização de um

levantamento junto ªquela
comunidade,' para colher

Impressões e opiniões sobre
a entidade que se forma e as

necessidades mais prementes

Na próxima segunda-feira,
dia 23, durante todo o dia,

. será rea llzado em Jaraguá
do Sul, no Clube Atlético
Baependi, o Seminário Regio
nal sobre a Democratização
do Ensino, com vistas a ela

boração do Plano Estadual
de Educação. Delegações de

Jaraguá, Corupá, Schroeder,
Massaranduba e Guaramirim
se farão presentes ao Semi
nário, através das suas lide

ranças, instituições, entida
des e associações 'existentes
em cada município.
Mais de trezentas pessoas

. participarão do Seminário,
qUE! objetiva primordialmen
te a coleta de subsfdios e de
elementos que venham con�'
tribuir para iii' redação final
do documento, previsto pa
ra outubro.

A elaboração do Plano
Estadual de Educação teve

início em fevereiro, seguin-
-do-se vários encontros até
o Seminário' Estadual, acon
tecido em Florianópolis nos

dias 16 e 17 de março e o

passo seguinte é este Semi-

Através de acordo entre
, as federações representa
tivas das categorias pa
tronal e profissional do
comércio, todos 0$ super
mercados catarinenses a

brirão neste sábado, 21
de abril, 'feriado nacional'
(Tiradentes), conslderan
do o fato excepcional de
entern, sexta-feira santa,
o comércio não ter fun
ci�nado e considerando o

_longo período - três dlas
- em que os supermer- .

cados permaneceriar.n com

as portas fechadas em pie
nas festas de Páscoa, com
prejuízos mútuos para o

consumidor e supermer
cados. !,
Comentando a decisão;

,os presidentes Bruno

: existentes no bairro, aponte
das pelos próprios pesqulse
dos.

As dependências do Sesi
- que deverá integrar a

base territorial do bairro
Vila Nova ---"- 'gentilmente
cedidas pelo Coordenador
Ralf Egerland, deverá servir
de ponto de encontro da As·
soclação que está nascendo,
como pioneira no rnunicí
pio de Jaraguá do Sul.

ENSINO MODULARIZADO

A Divisão de Administra
cão de Ensino da 19à. UCRE
�ontinua procedendo o le
vantamento de" interesses

com vistas a implantar eJO

Jeraguá do Sul um Núcleo
de Ensino Modularizado -r:

NEMO, que é um curso suo

pletivo destinado a todas as

pessoas maiores de 16 �nos,

que não éompletaram as 4

últimas séries do 1.° grau,
antigo ginásio.

Breithaupt e Mauro Koch,
da. Associação .Comercial
e-Industrial e Clube de'

. Diretores Loj istas de Ja-

raguá do Sul, disseram

que; em cojnpenseção, a·

brindo neste sábado, os

supermercados vão
.

per
manecer fechados segun
da-feira, dia 23, reabrin
do somente na terça-f�i
ra. Os funcioná.rios de su- -'

permercados rec'eberão
um adicional de cem por
cento sobre as horas tra

balhadas neste sábado e

além de gozarem folga.
segunda-feira, terão novo

dia de folga a ser gozado.
até o final do mês de

maio, segundo o que fi
cou 'acordado entre as fe-

. derações.
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