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. "OLHA O PEIXE" II

Sinopse histórica da Comarca-de Jar3:��.� do Sul. EM JULHO .

'iO Secretário da Agricur� I
tura e do Abesteclmento.]
\inson Kleinüblnq, em of(�1
cios ao deputado Octacílio:
Ramos e ao Colegiado' dai
Administração Pública, ln-.
formou que de acordo com

-

o Projeto de Expansão do
, Progra�a Olha o Peixe, es
tá 'prevista a implantação

.

CIOI mesmo, no município de
Jaragl,Já do Sul, na primeira

, q�irize.na da julho vindouro'l
O"'�OI'ha o Peixe" é uma

,

reivindicação do' CAP e s�
I

gundo o seu. coordenado�1
Geraldo Antônio ToneIli, Q

.

programa, que hoje atende i
-

13 municípios catarinenses,
'e 168 bairros, beneflclando I
A

30. mil fa�í1ias por séma- I
na, conta com a participa- i

;.ção da comunidade, que au- Ixilia nos serviços de carga,
na pesagem é na venda, no I

controle de caixa e 'ha pres-
I

ração de contas.
I

Caberá a Cidasc a im

planteção e orientação e a

princípio vai beneficiar as

famílias dos bairros Vila
, LenzijNova Brasília e Vil'al
Lalau';Vila Baependi. Futu
ramente' se estenderá a ou

tros bairros e possivelmen-
; te Guaramirim vai ser igual
mente beneficiado, dada a

pequena distância que O se-

f para .de Jaraguá do Sul. A
tualmente 'o Programa ·Olha
o Peixe vende peixe, farinha
de mandioca, feijão, hort i

granjeiros da época, arroz,
fubá e óleo de soja a granel,
a preços reduzidos.

I) A CRIAÇÃO E INSTALA� Judiciária de Blumenau. A zação Judiciária, propugnan- cação para centralizar mu-

çÃO Resolução n.O 1/75, de 22 do pela elevação da sntrên- nicípios(de fato veio a ser se-

, de dezembro de 1975, do cia e criação da segunda va- de Micro-Região, como o é).
1.1. -,A Comarca' de Jara- Egrégio Tribunal de Justiça ra. Criada pela Lei 6030, de O Forum ficou concluído

guá do Sul teve .sua criação do estado, todavia, promo- 17 de fevereiro de 1982, a em. meados de 1980, já em

e instalação quase simulta- véu a Comarca de Jaraguá Segunda vara foi solenernen- tempos da gestão do Gover
neamente .com a do próprio do Sul à sede clrcunscricio- te instaladá em 3 de junho nador Jore Kongder Bor-

.

Município. Este ,foi criado nal, criandó aqui a Sétima de 1982, nas, presenças do nhausen, e, pela Lei 11.° •••

pelo decreto-lei n.O 565, de Clreunscrlção Judiciária, s� então Governador do Esta· 5749, de 20 de agosto de
'26 de março de 1934 e ins- diando as Comarca de Gua- do, Henrique Córdova e do 1980, recebeu o nome de
taledo rro 'l:!Ii.a 8 de abril do

'

ramirim, São Bento do' Sul então Presidente do Egrégio· "Forum Dr. João Thomaz
mesmo ano. A Comarca foi' e Portierode. Essa estrutura Tribunal de Justiça do Es- Marcon.des de Mattos", ho
criada quatro dias antes da foi mantida pela Lei n.O .. tado, Desembargador Fran- menageando, assim, com

instalação do município, ou 5624, de 9 de novembro de cisco May Filho 'e mais llus- justiça, aquele saudoso D:-
<

seja, pelo decreto-lei n.O 569; 1979, atúal CÓdigo de Oivi- tres desembargadores e au- sembargador. A lnauquração
de 4 de abril de 1934 e a são e OrgC!nizqçãó Judiciá- toridades e pessoas de el� festiva, com a presença de

instalação da Comarca deu- rlas do Estado de Santa Ca- vadas atribuições na vida .. pessoas representativas dos
se no dia lOde maio do tarina, mas ressalvando-se catarinense. Atendia-se, as- Poderes dó Estado de Santa

mesmo ano. O nome era' que uma comarca a mais sim a realidade do Intenso Catarina,- ainda perdura GO

simplesmente Jaraguá, sen- veio se somai às quatro ju- movimento forense local, mo um evento feliz na me-

do que pelo decreto-lei 11.0 risdicionadas. Sucede que a .' que é crescente.' mória popular.
941, de 31 de dezembro de Lei n.O 56j3, de '30 de. no- '"IV O FORUM

, 1943, a toponímia alterou- vembro de 1979, criou a '," ',.' V) ELEVAÇÃO DE
,.

se para Jaraguá do, Su.I. Comarca d� Rio .

Negrinho,'
.

4.. 1. - Depois de . insta- J;_�:rRAr(q�
.' ':

1,.2 .
....:.... In. icialmer1te,' além I'

antes pertencente à Comar- lado p.rovis�ria'!lente em 10
d

d J 'C C ce de São Bento do Sul, nes- de mero de 1934, o Forum 5.1. - Com a espera a
e aragua e orupa, a O-I .

f' t b lecid d elevação para Ouarta Entrân- .

marca abrangeu Guarami- ta mesma circunscrição' [u- OI es a e eCI o em . epen-

I dênci óorl
. da a Comarca .estaré cum-

rim, Massaranduba, e Sch- diciária. São cinco, portanto, encias pr pries a, para a
,

d 7 C· época muito adequadas príndo sua natural voc;ação
roeder, até a er iação da Co- as comercas a a. ireuns-

.. '" .

.'
,

d S I d u com de foco de desenvolvimen-
marca de Guaramirim em crição, sendo_'jaraguá o u num. pr� 10 em c�� m .

1967, passando esta a abra- a sede circunscricional. a Prefeitura Mumclpal, na to, especialmente após tor-

P
.

c' ai da urbe Du' nar-se sede de micro-região,
çar Massaranduba e Schroe- raça prm IP'

.

.
.

t· dé d stairs dependên o cue vale dizer, foi esco-
de-r, permanecendo na C_o-, ,raD e ca as ." .

-

..,

d JJl) AS VARAS cias serviram, mas com a Ihida pelo Governo do Es-
marca, então, Jaraguá' o

I d, 3. 1. - Por consequên- ev.olução municipal, o volu- tado para ser po o e cres-
Sul e Corupá. d h' d J 'd cimento.cia e aver torna o ara- moso numero e processos ....

1 .3. - O progresso de Ja- guá do Sul a sede da Sétima' e o de pessoas a atender, e- 5.2. - A nobre classe

raguá do Sul é notável quan- Circunscrição Judiciária, a xigiu-se a construção de um dos advoqados, particular
do se sabe que a ocupação Resolução 1/75 do Egrégio novo prédio, . que melhor a- mente, faz com grande in-·
da terra iniciou em 1876, I Tribunal de Justiça do Esta- brigasse o judlclérlo local. teresse um pedido _ ao Egré
sendo até então sertão, e do, também, criou, aqui uma 4.2.' - .o Governo do gio Tribunal de Justiça e a

visto que-em apenas 58 a- Vara de Substituição, para Estado de Santa Catarina, liada com as mais forças
nos passou de deserto ver- desafogar os imensos traba- . nos tempos em que presi- vivas das comunidades de
de-mata virqem i--> à sede lhos forenses. Postetiormen- dia a vida catarinense o Sr. Jaraguá do Sul é Corupá,
de MlJnicípio e Comarca. Te- te, a Lei n.O 5633, de 30 de Doutor Antônio Carlos Kon- pleiteia a elevação de en

mos neste fato um proqres- novembro de 1979, criou um der Reis, prometeu a Jara- trância, 'neste, ano do Cin
so considerável naquele tem- cargo de Promotor Substitu- guá do Sul um novo prédio, quentenário da Comarca, em
po. to na Comarca. Cargo de para o Forum e, efetivamen- que, também, haverá a ins-

1.4. - Fato memorável deu- Juiz Substitute. já havia.' te, aquele Governador de- talação, aqui, da 23a. Sub-

se aos 10 de maio de 1974, terminou à Secretaria de seção Regional da Ordem

quando se comemorou os 3.2. - Grande aspiração Justiça que entrasse em en- dos Advogados .do Brasil,
quarenta anos de vida co- das comunidades de Jaraguá tendimentos com o Egrégio que abranqe os municípios
marcai, ocasião em que mui- do Sul e Corupá sempre fo" Tribunal de Justiça do Esta-

'

de Jaraguá do Sul, Corupá,.
tos 'desembargadores, ma· ram a elevação de Jaraguá do, visando urgente realiza- Guaramirim, Massaran,duba

"1
gistrados, membros do Mi- do Sul para Quarta Entrân-

.

ção da obra. Desde logo de- e Schroeder, o que represen- ,

nistério Público, advogados cia e a criação de uma se· cidiu-se pela construção de ta mais um momentoso fa-.
e autoridades diversas, fes- gunda vara. Em 25 de agos- um Forum de grandes di- to na vida jurídica do Vale

tejaram aqui o' feliz evento. to de 1980 foi redigida � mansões (dentro das especi·, do Itapocu. .

e com proveito - I,Jma pet i- ficações materiais para 4a (Colaboração dos Juízes de

ção da comunidade ao Ex- Entrância, segundo os gaba- Direito, Promotores de Jus�

celentíssimo Senhor Desem, ritos estaduais), daçla à vo- tiça e d� Associação dos Ad.,
bargadoi- Presidente do Egré- cação jaraguaense para cres- vogados de Jaraguá do. ��I,
gio Tribunal de Justiça do cer já por si (é o 3,0' par- para com o cinqlJentenarlo
Estado e à Calenda Comis- que fabril diversificado do do Município e da Comar·

são Permanente de Organi- Estado) e dada a sua "'lo· ca).

II) A CIRCUNSCRIÇAO
JUDICIÁRIA

2. 1. - Inicialmente, a Co
marca de Jaraguá do Sul
peJ:'tenceu à Circunscrição

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

DIA DA VITÓRIA
.

A Seção Regional de Ja

raguá do Sul da Associação
Nacion.al dos Veteranos da I

Força Expedicionária Brasi
leira, comemora neste sál5a-

,

do, o Dia'da Vitória (8 de
maiO), no Parque Malwee.,
Às lOh, culto ecumênico e

às 11 h, almoço de confra
ternização, para, ém segui- I

da, acontecer assembléia
para discussão dá constru�

ção do Pantheon dos Praci:
nhas junto ao novo Cemité
rio Municipal e participação
nas comemoré!ções do 40.Q
aniversário do término da "

, Guerra Mundiál, em 1985,.

.J no Rio de Janeiro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BAZAR' DÁ PECHINCHA -
Dia 12 próximo, no pavilhão
de festas da Paróquia São

Sebastião, a' Casa da Amiza
de realiza o seu 2.° Bazar da
Pechincha, a partir das 8h.

Segunde) D. Karim Hufenu

essler, presidente da Casa
da Amizade, estarão à venda
a preços módicos, artigos
usados, tais como roupas,
louças e demais utensílios
domésticos, todos em bom
estado. A renda será reverti
da pj o Natal da Criança Po
bre que o Rotary promove
.hé 32 anos e outra parte,
será. sorteada entre alunos
carentes, onde um receberá
todo o material escolar e

uniforme, durante um ano.

FEIRA EM GUA�AMIRIM
- Cerca de 50 mil pessoas
viram ala. Feira Agroindus
trial de Guaramirim,' aberta
'dia 27 pelo governador do
Estado Ei encerrada terça
feira, dia 1.°. Sucesso abso-

, luto, em todos os sentidos,
ultrapassando 'as expectati
vas mais otimistas. No sába

, do, -dla 28, na escolha da
Rainha da Feira, o título
;Çoube a Lilian Biavatti, da

'Ener"ge, a la. princesa Maria

Rosângela Vieira, da Telas
Decker e a 2a. princesa Mar
lete Ranqhetti, da Comuni
dede de Guemlrenqa. Está
de parabéns Guaramirim, pe
la -beleza proporcionada.

COMUNIDADE EVANGÉ.
LICA -, De 11 a 13 deste
mês, uma vez mais, a tradi
cional festa anual da Comu
nidade Evangélica Luterana
de Jaraguá do Sul, com cul
tos e os costumeiros atrati
vos. No dia 11, sexta-feira"
próxima, haverá a Noite do
Prato íípico (alemão e hún
garo), cujos cartões estão
à venda na Secretaria.

CASAMENTOS -

,

Neste
dia 5, na Matriz S. Sebastião
'o casamento, às lOh, de
João VieirajAdelina Sabei,
às 18h, de Loreno Brueh
müllerjMarlene Steinmacher
e às 20h, César Roberto ,An

tonjSandra Mara Wieie. Às
18h, na Capela N. Sra. das
Graças, Nivaldo José Freiber
gerjlvahdir Henckermaier e

às '17h, na Igreja Evangélica
Centro, a bênção matrimo
nial de Dornaldo Draegerj
Renilda Koch e às 19h, Ru
bens FriedeljMagali Wit
thöft. Nosso parabéns!
AUTORES ,CATARINENSES

- A Secretaria de Cultura,
Esporte e Turismo, cujo ti
tular é o dep .. Artenir Wer

ner, através de Udo Wagner,
Superintendente da FCC, en
tregou a Fer] e ao Colégio
São Lu íz, ,103 e 80 livros,
respectivamente, de autores
catarinenses, que vieram en

riquecer er acervo' bibi iográ
fico dessas duas instituições
de ensino. Uma atitude, a-

�'----------------------------------�----�

I Gente .
& Informações I

\..-------------------------------------------/
liás, elogiosa.

OS BITTENCOURT - O

lar do casal amigo Alclr e

Ledir Bittencourt, 'ele geren
te da filial das Lojas AAay,
estará em festas na próxima
semana, com o aniversário
dos filhos José Luiz, no dia

lO, Simone, no dla 11 e

Priscila, dia 12, que com

pletam, respectivamente, 1,
9 e 4 anos. Uma bonita -fes
tinha vai marcar o aconteci-

-

menta triplo, na residência
dos pais. Felicidades!'

DA APEVI - Registramos
convite para o segundo bai
le da Asscciação dös Pro
fessores Educadores do Vale
do Itapocu - APEVI, dia
12 vindouro, no Juventus,
com o Musical Arco Iris.

Começa às 22h30 e será em

homenagem da Associação
às mães e a celebração, do
aniversário de fundaçção. A

gradecemos o convite ao

presido 'Jorge Carlos Roas.
AZ pE OU�O - Os bolo

nistas do Az de Ouro, clube
efillado ao Baependl, excur
slonarem com esposas e qru
pos de amigos, no final-de-,
semana último, a Ijuí e ou

tras cidades gaúchas, visitan
do inclusive as ruínsa de S.
Miguel. Excursionararn os

casais Milton (Neusa) Stan

ge, Douglas (Ivone) Starjqe,
Alvaro (Marlene) Mann, Ge
raldo (Lilian) Werninghaus,
Salon (Norma) Schrauth,
Moacyr (Albany) Sens, Dor- ,

val (Jutta) Marcatto, Vigold
(Ürsule ) Leitzke, Hamilton
(Marli) Garcia, mais Hans

(Carmem) Breithaupt, Flá
vio (Janete) Marcatto" Má
rio (Diva) Tavares, Ivo (11-
se) Hasse e Victor: (Barti
ra) Zimmermann. Dursr-te a

viagem, elegeu-se a nova di
retoria do Az de Ouro, assu
mindo a presidência o ární
go Moacyr Rogério Sens,
substituindo a Mi'lton Ado
lar Stange.
CHORINHO NOVO - Pa

ra a felicidade dos pais Lau,
rindo (Rossane) Goedert, e,

Ie engenheiro agrônomo da
Acaresc Local, nasceu dia'
26 de abril, no Hospital Ja

raguá, o garotão Juliano,
para alegria também do ma

ninho Victor. O Laurinda,
dia 3D, inaugurou idade no

va, sendo, por isso, dupla
mente cumprimentado.

BODAS DE HERMESjlLSE
- No dia 2 do corrente -

quarta-feira - porque o a

no é bissexto, o estimado
casal Hermes e Iise Krueger,
el� o responsável pela' Far
mácia Hermes, da Getúlio

Vargas, viu passar o seu '250

ano de casamento. Para as

sinalar a boda de prata,
viajaram a Passo Fundo, on
de se juntaram ao Roberto,
o filho, que estuda medicina
naquela cidade gaúcha, en

quanto a filha Eliane que
faz o cursinho em Curitiba,
acompanhou de iOhge a, fe
licidade dos pais em segun
da lua-de-mel. Hermes e Iise
casaram em Joinville e pas
saram as núpcias na Cidade
Sorriso, estabelecendo-se lo
go a seguir em Jaraguá do
Sul, onde também nasceram

os dois filhos. Desde então
estão em nOSSa cidade, ser

vindo a comunidade e des
frutendo da amizade que a

sociedade lhes devota. Ao
'ensejo de tão gratificante
data, o "rnais antigo" atra
vés desta coluna apresenta
ao dlstinto casal e aos seus

filhos os cumprimentos, a

crescidos dos votos de que
outros tantos' anos sejam
colhidos no Jardim de seu

benquerer.' ';\

de Santa Catarina, com pra- .

zo de 90 dias, está publican
do aviso pela imprensa, con
vocando eleições sindicais,
votando os filiados para
composiçao da Diretoria,
Conselho Fiscal, Delegados
Representantes e respectivos
suplentes. Jaraguá do Sul
reivindica uma vaga no Sin-:
clicato dos Jornalistas Pro
fissionais, pelo fato de se

diar o semanário 'mais anti

go do Estado e especialmen
te, porque as eleições se fe
rem no dia 25 de julho de,

.

1984, passagem do 108.0 a

no de fundação da cidade.
GEN T E - Os casais

Flávio (Osmarina) Ribeiro
e Pedro (Lúcia) Wittkoski,
viajaram no último final-de
semana ao' Rio Grande do
Sul, visitando Porto Alegre
e arredores.. O garotão·
Victor Emmendoerfer Neto,
completa neste domingo, 6

.anos de idade, sendo a ida
de nova comemorada neste.

sábado, na residência
.

dos
pais Victor (Júlia) Emmen
doerfer.•_ Troca idade hoje,
dia 5, Rolando Jarnke, da
Agência Cosmos da Viagens
e no domingo, a Sra. Marly,
esposa do Dr. Gerd Edgar
Baumer e, Presidente da A

ção Social. • O amige An
tônio Rossi, da Associação
Atlética Indústrias Reunidas,
convldesdo oe jerequaenses
para o passeio ciclístico,'

marcado pa.ra o dia 20, da
empresa até Nereu Ramos.

ENCONTRO MAIOR - Es.
te o título do livro da poe
tisa peranaense de Curitiba,
.A.délia Maria Garcia, que,
nos chegou às mãos com de
dicatória ao redator. Lemos
e gostamos do livra, que traz
uma forte mensagem poéti
ca, numa linguagem clara,
moderna, pura e objetiva,
Sem dúvidas, uma excelente,
publicação. ,

RAPIDfSSIMAS - Mais de
5 mil pessoas assistiram 3a.
feirá, na rua Artur Müller,
os volantes voadores de Jo
ta Cardoso, que realizaram
proezas no volante -de um

. Fiat. A emoção maior fícou
com a roda �a morte. e

C?nfirmado para 24 de [u
lho, durante a Semana de
Jaraguá, a apresentação, em

Jaraguá do Sul, do Conjunto
de Bandolins de São Paulo.
São 19 bandolins e o espe
tácUlo será inédito.• Neste
sábado, 15h, no Salão da
Comunidade Evangélica, cur
so de preparação ao batis
mo para pais e padrinhos.•
Dia 2 passado, no Baependi,
aconteceu a entrega dos cer

tificados, as concluintes dos
cursos de manequim .• Bas
tante concorrido, quinta à'
noite, na Arweg, o coquetel
.com as' candidatas ao Miss
Jaraguá. O concurso realiza
do na noite de ontem foi
sucesso. O Dr. Altevir Antô
nio Fogaça Júnior, foi eleito
dia 26 passado presidente
da Associação de Advogados
de JS, substituindo a Hum
berre Pradi.

Vereador 'Mário Sérgio, Pei
xer, de Guaramirim, Presi
dente da Associação dos Va
readeres do Vale do Itapocu
DONA JOANA - No dia

27 de abril último defluiu
o 80.0 ano da senhora Joana

Breithaupt Blasfeld, vruve

de Erich BIosfeld. A assina

lação do evento deu-se na

residência de seo filho Helnz
na Epitácio Pessoa, cerrado
pelo carinho da Sílvia, dos
netos Fernando e Cláudio,
suas esposas e dois bisnetos.

I
li. veneranda senhora estava

em verdadeiro estado de

graça. No período da tarde
recebeu para um gostoso ca-'

fé os seus muitos parentes'
e amigas que ali comparece
ram pera um cordial ample
xo e os votos de muitos a

nos de vida, ainda. "Correio
do Povo" que ela sempre
lê, sente-se honrado em cum

primentá-Ia através desta

,singela nota social.
NO SINDICATO - O [or

nallsta José Valéria Medei

I ras, Présidente do Sindicato
l dos Jornalistas Profissionais

Curta o som maneiro do

Todas as sextas-feiras e sábados, o embalo quente da
melhor boate dançante da região. Ambiente jovem, ale

gre, bonito e descontrafdo para você curtir de montão
o seu final-de-semana.

CÄESAR's CLUB

fica na Marechal Floriano Peixoto, 60,
antigo Bamerindus.

CASARÃO
PIZZARIA-forno a lenha com -40 tipos diferentes de

pizzas, lazanha, canelone e choperia.
Atendemos a partir das 18 horas, em ambiente
espaçoso e descontraído, através de profissionais

especializados. Música ambiente.

Aceitamos reservas em 110SS0 endereço, na

rua Joinville, 79, próximo da ponte AQclon Batista,
em Jaraguá do Sul.

Club'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o Cinqüentenário da r;o,�arca'
. .

de Jaraguá do Sul'
A ATA DE SUA INSTALAÇA.O

Justiça, em brilhante expo
sição congratulou-se com a

população do municipio de
Jaraguá pelo faustoso acon

tecimento de ter justiça pro
pria e ém nome do Snr. CeI.
lnterventor Federal' declarou
instalada a Comarca 'e em-

,

d
cê.

"possa os os seus sérventua- Resposta do parlamentar catartnense, [ustlflcando
rios. Em seguida usou da pa- sua .edesãó à emenda das diretas iá:lavra o Dr, Francisco 'Cer- ...:_ O Presidente Figueiredo daqui um ano voltà para
neiro Machado Rios, que de- o seu sítio em Nogueira, no Rio. Nós, políticos, em 1986
pois de manifestar o con- estaremos nos palanques pedindo votos aos nossos ami
tentamento com a sua no-

gos. Com que cara poderemos pedir voto se ficarmos
meação pare Juiz de Direito contra a emenda Dante de Oliveira?
da Comarca ora instalada, Ao ingressar à noite no plenário da Câmara (médi�o
fez um apelo aos seus' au- e enfermeira ao lado), o Deputado Pedro Colin recebeu
xiiiares e seus juridiciona- uma ovação capaz de deixar arrepiado-de horror o general
dos para coadjuvarem no Newton Cruz; O parlamentar catarinense que, contrerlan

direito nomeado, Dr. Gui- cabal desempenho de sua mis do as determinações médicas deixou 'o hospital pare incor
Iherme Abry, Juiz de direito são. Logo após u'sôú da pa- porar-se à corrente favorável à emenda Dar-He de Oliveira,
de Joinvllle, Dr. Ivo Guilhom lavra o Dr. Guilherme Abry ao embarcar para Brasília afirmou que fazia aquela via

Juiz de direito de São Bento,- 'para m,.anifestar tambem a gem consciente dos riscos de vida que corria. Liberado
Dr. João Acacio Gomes de O: sue satisfação pelo acerto de uma pedra ne, vesícula cujas dimensões aR[oximavam-
liveira, Prefeito, Municipal desta medida e agradecendo se do tamanho de um ovo de galinba, Colin, "com a cl-
de Jolnvllle, Snr. José Bauer, ainda aos -funclonérlos e an- rurgia e- que foi submetido, recebeu. um corte de quase
Prefeito de Jaraguá, Dr. Jo- -tigos [urldicienados a cola- 20 centímetros, ainda não cicatrizado. Uma coisa é certa:

sé Carlos Candiago, Premo- boração por eles 'prestada. o Deputado não frustrou seus eleitores. '.,_

tor Publico da Comarca, Dr. Como ninguem mals qui- ,

-x-'" i.( , , i 'IT �.

Flavio Tavares da 'Cunha zesse fazer uso da palavra, o -Do jornalista alemão Rudolf Wheinhard, ao asslstlr
Mello, Promotor 'Publico de '·Snr.Dr. Secretario do Inte-, ocomíclo.sm São Paulo: - Em qualquer país europeu,
Joinvllle e o snr. Aristides' .rtor e Justiça deu por

.

en- uma manifestação como esta provocaria a imediata con

da Fontoura Rego, 'repre· cerrada a 'audlencia solene voncação de eleições. A queda·,de,.um parlamento.
sen tante da ordem dos ado de instälação, do que pare -X-I

vogados. O Dr. Secretario 'cQnstar lavrei a presente a- A partir de agora forma-se a grande mesa da nego
do Interior e Justiça depois ta 'que, lida e achada confor- ciação, expediente que a boa prática política recomenda
de fazer a apresentação do rne vai assinada por todos os em qualquer democracia que se' preze. E no Brasil dos
Dr. Francisco Carneiro Ma· presentes. Eu, Ney' Franco nossos dias, embora a tenra plantinha de que nos falava
chado Rios e Dr. Jose Caro escrivão a escrevi". O

•.

M b h ftavl.o anga eira ten a so rido um rude ,g01pe, ela ain-
los :Candiago, respectivamen· Além da assinatura do

.. da tem condições de vicejar com pleno vi.gor. Basta para
te nomeados Juiz de Direito dr. Plácido Qlympio de Oli- tanto que o bom-senso. prevaleça nos entendimentos que
e Promotor Publico da Co- veira seguiam-se mais 65 daqui em diante se tornam indispenséveis, Soore es om

marca e os serventuarios da autógrafos. bros dos líderes partidárids está depositada a esperança
- ...... -.- _._----------------------------

..de um amanhã melhor. Que eles saibam agir no sentido

,
. de 'Ievar as espectativas da Nação em melhores dias ä um

perto seguro, transformando-as numa realidade palpável
e. duradoura. 'Isto é o que todos desejam.

-x-

A Agência de Joinville da Empresa Brasileira de Cor
reios e Teléqrafos, divulgou a identidade do ex-funcioná
rio que mantinha sob o assoalho de sua antiga residên
cia, cerca de 500 quilos de cartas e revistas endereçadas
a destinatários nas ruas do Bairro América. A direção re- .

gional da Empresa de Correios afirma que "lamentavel
mente a ação nefasta de um empregado, prejudicou o es

forço da ECT no sentido de prestar um ' serviço com se

gurança, rapidez e regularidade. A população pode ficar

tranquila, pois a ECT/SC já havia corrigido esta falha
com a adoção de várias medidas, dentre as quais a exclu
são do elemento dos quadros da empresa", diz a nota o

ficiai distribuída à imprensa.
Portugal celebrou o 10.0 aniversário do golpe militar

que derrubou a ditadura instaurada no país há 50 anos,'
restaurando a democracia. No dia 25 de abril de 1974; as
Forças Armadas, fustigadas por três guerras em suas co

lônias africanas, que se prolongavam há 14 anos sern

perspectivas de vitória, derrubaram o Governo do Primei
ro Ministro Marcelo Caetano e do Presidente Américo Tho
maz, herdeiros do regime ditatorial estabelecido por An

tônio' de Oliveira Salazar. Com reflexo das lutas política
internas que resultaram ,na formação de 15 governos nos

últimos 10 anos de democracia. Os portugueses comemo
raram a chamada "Revolução QOs cravos", com ,desfile,
discurs,os e exibições a�reas e espetáculos musicais.

O atual e definitivo' prédio do Poder Judiciário

mareá de Jaraguá do Sul, que, abriga também,
inferior, a Delegacia Regional de Policia.

o ..�

"

É nos muito henroso po
der' estampar em nossas pá
ginas a histórica ata. da ins

talação da Comarca de Jara

gu�, realizada no "Salão
Buhr", do teor que se segue:
"Ata da instalação da Co

marca de Jaraguá.

, Aos dez dies de mez de
Maio de mil· novecentos e

trinta e quatro, á rua Cei.
Emíllo Jordan n. 10, onde se

achava presentes o Dr. Plecl
.do Olymplo de Oliveira, Se
cretário do Interior e Justiça
e representante do lnterven
tor Federal, pelo mesmo foi
declarada aberta a primeira
audiencia de .Instalação da'
Comarca de Jaraguá, convi
dando para fezer . parte da
mesa o Dr. Francisco Car
neiro Machado Rios, Juiz de

lama asfáltica à BR-280
Desde que o DNER assu

miu os encargos da BR-280j
SC. trecho São Francisco do

Sui-Canoinhas, passou a ado
tar medidas saneadoras e

urgentes de recuperação da
pista, no sentido de propi
-ciar mínimas condições de

tráfego aos usuários. Entre
São Francisco e o entronca

tnento da BR-10l, numa ex
tensão de 33 km, o DNER já
executou 9km da pista de
rolamento por admlnistre-.
çã6 direta, através da Resi�
dência de Joinville, e reali-
20U ainda, obras de melho
ramento na sinalização, ser

'viços de roçada e limpeza.
Dada a sua importância

'como corredor de exporta
ção do Estado, e buscando
dotá-lo das melhores condi
-ç?es de tráfego, o DNER con

tratou uma firme de con

sultoria para a elaboração
,do projeto de restauração,
prevendo-se a licitação das

�bras para o inkio de 1985.

da Co
no piso

. VIAÇ.AO CANARINHO

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

I pessoal especializado, poss.ibilitando uma viagem
tranquila, rápida e segura.

I
Programe bem! Programe Caflarinho,

.

·

__o_tr_a_n_s_p_o_rt_e_c&_r_in_h_o_s_o_. _
"

--------------_----------

Jaraguâ Turismo
Agência., de

. Viagens
REISEBÜRO - TRAVEl AGENCY

VIAJE. O. BRASIL É BONITO QUE SÓ VENDO

Rúa CeI. Pr-ocópio Gomes de Oliveira, 2ß5
Fone 72-0977 - Telex 0474341 JGST

Jaraguá do Sul - SC.
Embratur - 030090042/9

Dos Jornais �o Estádo..
Maio/84 -

"'"'- ·d '.

-Durante encontro que teve. €om \O ,bep,ut,ado' joio
Valvife Paganella, no qual conseguiu convencê-lo a votar

contra a .Dante de Oliveira, o Presidente, 6iguei,r,�o f�a
lrzou-a adesão do Senador Jorge Bornhausen, à. sua er:n�r
da: - Eu-fiquei bastante-surpreso.pols pensei 'que"O �or
nhausen era meu amigo - disse Figueire,do ..

O conceito de amizade do Presidente, como se .vê,
não admjte sequer divergências de ·natureza PQJ(tica.

-X-" .

"�,o J I

Informação do Senador alagoano ,(;uilhermEt Palmeire
a seu colega de- bancada Jorge Bornhausen. .

- O' Presidente Figueiredo está irr.it?ldíssimo com vo-
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ANIVERSARIANTES
Aniversariam hoje: 05
Sr. Heinz Marquardt
Sra. Marlise Schmitz Mattar
Mirian Haffermann
Iise Trapp
Sr. Wilmar Victor Vlerqutz
Maria Calisto do Rosário
Sra. Ursula K. Duwe
'Sra. Olívia Schiochet
Sr. Vicente Cattoni
Sr. Rolando Jahnke
Sr. Vilmar Pavanello
Sra. Elsa Georg
Carla' Spézia
Eliseu Jairo Schmitt
Sr. Geraldo Karsten

Dia 06 de maio
·

-Sre. Hulda Horst Maier
Sr. Gerônimo Trentini .

'Sr: Nélson Stingheri
Isolde Wackerhagen .

Sr. Erwino Líermann, Jvlle.
Marília Hafferrnann
Sra. Angelina Klein Staehelin
Karolina, fllha de Hans e

·

Ma. da Glória Burow
Sra. Marly, esposa de Gerd
Edgar Baumer

·

Márcio, filho de Ewaldó e

Crista Schubert

Dia 07 de maio
·

Sra. Agnes Cisz Rozza
Sr. Avelino Karsten
Sr. Lauro Demarchi
Sra. Iracema Terezinha To
meselll
Sr. Cândido Leithold

t,

Sr. Mário Rosa
Sr. Oscar Cielusinski

Dia 08 de maio

Sra. Marci Olga de Oliveira
Sr. Osmar .Schmitt
Da. Elsa Buck
Sr. Rodolfo Maier
Sr. Bruno Friedel
Sra. Adélia, esposa de Rudolf
Harbs
Sra. Doroty Vitória Grubba
Tavares da Cunha Mello
Sr. Ademar Henn, em Jara

guazinho
Terezinha de Lourdes Kanz
ler
Sra. Charlote Voelz Neitzel
Sra. Gisela Bauer Mohr
Alan Roberto Schwartz
Dia 09 de maio

Sra. Mariana Murara
Sr. Vigando Staata

.

Sra. Anélia Enke Karsten'
Sr. Gregório'Müller, em Co-

rupiÍ\ .

Sr .. José Henn, em Jara@ua
zinho
Canísio Marcos Zimmerman
Marisa Marlene Holler
Celso Orlando Pirmann'
Viviane Krause
Alfonso Blank
Adernar Blank
Rafael 'piglDzzy, em Fpolis.
Dr. lrineu Passold

Dia lO de maio

Sra. Ana Panstein, no Jara

guá 84
Sra. Anita Lipinski Karsten

NASCIMENTOS

Dia 13 de abril
Maria Aparecida,
Laudemir (Maria
'Rosa,

filha de
Holanda)

Proclamas de Casamento.

Edital 13.697 de 25.04.1984
-LAURO JACÓ HEINEN e

MARLENE MARIA HORN·
BURG. Eie, brasilelro, soltei-:

. ro, pedreiro, natural de Ve·
riâncio Aires-Rio Grande do
Sul, domiciliado e residente
em Barra do Rio Cêrro, nes-

. te distrito, filho de Edgar'
H.einen e de Irena Catharina
Heinen. Ela, brasileira, sbl-·
teira, operérie, natural de
Marechal Cândidó Rondem,
Paraná, domiciliada e resi
dente em Barra do Rio Cêr
ro, neste distrito, filha de
Arno Hornburq e de l.isber
ta Rahn.

I Adélia Zapella. Leoni.
.

Ela,.
brasi leira, soltei ra, costur1;}i-
ra. natural de Jaraguá do

Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil do Sul, neste Estado, domicilia- .

1,° Distrito da Comarca de Jaraqué do Sul. Estado de San- da e residente na Rua Ange--
ta Catarina, Brasii e

•
Faz saber que compareceram em

car_1,
lo Schiochet.: nesta cidade,

téri?� exii:i:;doôs documentos

e�igi.d..
OS pela lei, a firn" de -. filha.d; H:rcula.no.

Russi e'
nebllitarem para casar, os sequintes: '. de FIO, entine Russi.

Edita113,695 de 25.04.1984 ISOlDEVASEL. .
.

Edital 13.702 de 26.04.1984
HERIBERTO SCHÚLZ e CAR- Ele, �brasileiro, solteiro, mo-

.

ROQUE DOS SANTOS e
MELITA PONTICELLI. torista, natural de Jarequá] TERESINHA APARECIDA I.

(Nel- Ele, brasileiro, solteiro, ope- do Sul, neste Estado, domi- SOARES. Ele, brasileiro; sol-
rário, natural de Jaraguá do ciliado e residente na Rua teiro, operário, natural de
Sul, neste Estado, domicilia- Bertha Weege, 665, nesta Santo António :- Casca =r:
do e residente-ria Rua Aguas cidade, filho de Conrado Rio Grande do. Sul, domici-
Claras, em Ilha da Figueira, Schroeder e de Cristina .Tis-· liaelo € residente em . Santa

Leonar- neste distrito, filho de Har- chner Schroeder. Ela, brasi- Luzia, nestedistrito, filho
ry Schuz e de Guida Mathes feira, solteira, operária, nas- de Fiorentina dos Santos.
Schulz. Ela, brasileira, so- '. cida em Jaraqué do Sul, do-: Ela, brasileira, solteira, do
teira, costureira, natural de miciJiada e residente na Rua lar, natural de Salete, neste
Jaraguá do Sul, neste Esta- Padre Ãluizio Boing, nesta Estado, domiciliada e resi-
do, domiciliada e residente cidade, filha de Walter Car- dente em Santa Luzia, neste
na Rua Corupá, nesta cida- los Germano Vasel e de Se- distrito, filha de Osmar da
de filha de Querino Ponti- refina Bortolini Vasel. .

Souza Soares e de Beneditaceli e de 'Teresa Weinfurter inicia Soares.
Ponticéll i.

Car-
Edital' 13.696 de 25.04.1984
JOÃO CEZARIO MALINSKI e

DALMINA VOLPI.
Eie.• brasileiro, sõfi:el�

: ro, operário, natural de Co'.
Dia 26 de abril . rupá, neste Estado, domtel

Beatris., filha; de Bruno (Te- �
liado e residente em Nereu

Y

Ramos, neste distrito, filhorezinha) Flor da Silva.
Tetiane, filha de Lauro (0-' de Silvino Malinski e de Ma-

dalena Malinski. Ela, brasidete) Flores. '

Maristela Silvana, filha de leira, solteira, do lar, natu-

Egon'(Waly) Engel. ral de Massaranduba, rreste

Gislene, filha de Luiz (Çata- . Estado, domiciliada e resi-

rina ) Lopes.··· .

dente em Tr:ês Rios do Nor-

Patrícia, filha de Irineu (SÔ- te, neste distrito, filha de

nia ) Floriani.· Alvino Volpi e de Leonida
Volol.

Dia 17 de abril
Claudinei Luís, filho de Val
dir (Inês) Pellis.

Dia 20 de abril
Cristiano, f. de, Arno
dina) Krüger.
Tatiane, filha de Nivaldo
(Terezinha 5 Micheluzzi.

Dia 23 de abril

Jaquel i ne., fil ha de
do (Ina) Dalmann.

Dia 24 de abril
Carla Adriana, filha de Ro-'
meu (Ingrid) Herber.
Wanderlei, filho de Wilmar
(Amélia) Vasel.
Jefferson Luís, filho de Gil
berto (Arlete) Nazario
Eduardo, filho de José
los' (Lori) Wolf.
Dia 25 de abril

.

Valmir, filho de
(Wilma) Junckes.

Valdenlr

Edital 13.698
FlORISV�L CO�LHO DE
SOUZA e IRACEMA PRA
VvUTZKI. Ele, brasileiro, sol
teiro, operário, natural.' de

.

Palmeiras-Lages, neste Esta·
do, domiciliado e residente
em Barra. do Rio Cêrro, nes

te distrito, filho de Antonio
José de Souza e de Maria
Co'elho de Souza. Ela, brasi-
leira, solteira, costureira,
natural de Massaranduba,
neste Estado, domiciliada e

residente em Vila Nova, n/
distrito, filha de José Pra·
wutzi<i e de Joana Prawutz·
ki.
Edital -13.699 de 26.04.1984
RENAlDO SCHROEllE-R e

FALE,CIMENTOS

Dia 19 de abril
Heinzi Kreutzfeld, 45 anos.

Herrich Schünke, 47 anos.

Dia 20 de abril .

Alfonço Wolf, 72 anos.

Dia 27 de abril
Francisca Kreutzfeld Gne
wuch, 62 anos.

Dia 28 de abril
Leopoldo Giese, 78 anos.

Dia 29 de abril
José Luiz Siqueira, 21 anos.

Ida Friedel Behling, 84 anos.
,

Sr. Antenor Gonzaga -dos
Santos /

Sr. Daniel Costa Alves
Sra. Maria J. Hansen
Sr. Antônio Schwartz
Simone Karan, em Curitiba

Dia 11 de maio
Sra. Marial"! Mahnke Hens�
chel
Sra. Anita, esposa' de Her
bert Bue�ger ,

Sr. José Carlos Gesser, em

Concórdia
Sra .. Zilda ,Schmöckel, em

Curitiba
Sr. Luís Célio Brugnago
Sr, George Mattar

Edital 13.700 de 26.04.198'4
SILVIO KRETSCHMAR e

BERNADETE HECK
Ele, brasileiro, solteiro, ser-

·

vente; nascido em Pomerode, '
·

'neste Estado, domiciliado e

residente em Estrada ltapo
cuzinho, neste distrito, fi.
lho de Adofo Kretschmar e

de Alinda Kretschmar.
Ela, brasileira, solteira, do
lar,

.

nascida em Jaraguá do
Sul, domici'liada e residente
na Rua Luiz Gonzaga Ayro
so, nesta cidade, filha de
Pedro Heck e de Dorací
Heck.

· Edital 13.701 de 26:04.1984
OSNIR LEONI e NEUS� MA
RIA RUSSi. Ele, brasileiro,
solteiro, auxiliar de escritó
rio, natural de Jaraguá

.

do
Sul, domiciliado e residente
na Rua 246, nesta cidade,.
filho de Antonio Lecini e de

Edital 13.703 de 30.04.1984
SIMÃO BENíCIO MARCEL�
LlNO e VAlDETE RECH.
Ele, bras., solt. operário, na
tural de Luís Alves, neste Es
tado, domiciliado e residen
te na Rua' Lourenço Kanz
ler, nesta cidade, filho 'de
Simão Marcellino e de Cesa
ra Cisz Marcellino. Ela, bra
sileira, .soltelra, costureira,
natural de Luís Alves, neste

Estado, domiciliada e resi
dente na Rua Joaquim Fran- .'

cisco de Paulà, nesta cidade,
.

filha de Estefano Rech e de
Otilia Rech.

E para que chegue ao c?
nhecimento de todos, man

dei passar o presente edi
tai, que será publicado pe
la imprensa e em cartório,
onde será afixado durante
15 dias.

"

COLUNA ROTÂRIA
'

Nos dlas 20, 21 e 22 de jlbril, realizeu-se em In
daial um Encontro de Jovens do Interact Club de âm
bito 'interestadual, onde a prática do companheirismo
sadio versou sobre diversos assuntos da juventude atual

abrangido� pela faixa etária' de 14 a 18 anos, em cuj�
encontro estiveram presente também, em graride nu

mero, os interactianos de Jaraguá do Sul, evidenciando
que a juventude está preocupada com es assuntos da
coletividade e· de um relacionamento mais estreito.

Na última semana, como' destaque que pontificou
nos anais históricos de Rotary International, foi presta
da uma .homenagem ao fundador do Rotary, Paul Har
ris, o qual nasceu no dia 19 de abril de 1868 e cuja
lobra idealizadora)t se constitui, ,hoje, como o esteio

para o objetivo transcendental para obtenção de paz e

compreensão mundial.
.

.

A Campanha de Segurança na Comunidade está
em pleno andamento e .voltando-se. agora para 0$_ pro
blemas da juventude, estando em fase de conclusao os

folhetos instrutivos. No dial 08 de maio, o clube home
nageará de forma festiva a data alusiva as mães.

De igual forma, o Rotary Clube de Jaragua do Sul
envidará tod()s os esforços para colaborar irrestrita
mente com a Comissão Municipal de Trânsito, afim de
que haj� uma maior segurança para os pedestres.
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Ribeiro diz que publicidade é
. -,.,' ,

.

Importante as Impresas

Ó,

CAIXA
_ECDNÕMICA

.

fEDERAL

Waldyr Ribeiro,' o rnais

antigo publicitário de Santa
Catarina, atual gerente do

Departamento de Comunica

ção do Grupo Weg, há qua
tro anos em Jaraguá. do

· Sul, transmitiu, esta sema

na, durante o encontro men

sal do Clube dos, Diretores

Lojistas, seus conhecimen-'
tos sobre propaganda e pu
blicidade, a dinâmica das

promoções de vendas .e as

diversas formas de anun

ciar e de preparar a men-
·

s.agem publicitária, veiculan
do-a em veículo de acordo
com a faixa de público que
se objetiva atingir. Waldyr
frisou que publicidade não
é despesa, mas sim, investi
mento, destacando que o

velho adágio de ser a "alma
do negócio" é verdadeiro;.
dentre 'outros aspectos da
área que abordou com mui-
ta propriedade.

'

O presidente Mauro Koch
explanou as atividades da

· presidência, conclarnendo,

uma vez mais, a partieipa-'
ção dos lojistas na 18a. Con
venção Estadual em itajaí,
de 21 a 24 de junho, que

.

cóntará dentre os palestran
teS de renome Joelmir Bet

ting, Guilherme Afif Domin

gos e Luiz Bresser Pereira,
entre outros. Osmar Klein,
de Guaramirim, transmitiu
agradecimentos pelo apoio
dos jaraquaenses a Feira A

groindustrial, encerradá dia

1.°, 'com inteiro sucesso.

empregador não ,é carrasco'
do empregado como' siste-

. maticamente vem se apre
goando e acrescentou que
não deseja chegar a pontos
extremos, apesar do delica
do relacionamento hoje exis
tente.

CQMUNICADO
A

.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA
JARAGVÁ' DO SUL, COMUNICA QUE
ESTARA ATENDENDO A PARTIR DO DIA
�O/04/84, EM SUAS NOVAS INSTALAÇÕES,
A RUA GUMERCINDO DA SILVA N� 45
JARAGUÁ DO SUL, SC,

Promotores
.debatem
temas

• I '.

comumtános

O -FORTE DA CAIXA É VOCÊ
..

Ficou decidido que não
haverá horários espectais
para o Dia das Mães, no co

mércio, enquanto o empre
sário Bruno Breithaupt. nu

ma opinião que o próprio
qualificou de isolada, Ia·
mentou o difícil relaciona
mento hoje existente entre

o sindicato da categoria pro
fissional do cornérclo com o

patronal, dada a determine
das atitudes do presidente
daquela entidade. sindical.
Disse, desabafando, que o

- EDiT·AL

AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No
tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja
raguá do Sul, Estado de Senta Catarina, na forma 'da
lei, etc ...

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

O Grupo Regional de Es
tudos -Ary Silveira de Sou
za", que reúne os doze Pro
motores de Justiça das Co
marcas de Jolnville, Jaraguá
do Sul, São Francisco do Sul
e Guararnlrlm, reuniu-se dia
27, na Manchester Catarinen
se. O encontro contou com

, a presença, também dos Drs.
João Carlos Kurtz e José
Galvani Alberten, bem como

de Udo Döhler, presidente
da ACIJ, quando foram dls
cutidos . temas de Interesse
comum, em especial sobre
a preservação do meio am

biente, a correção monetá
ria nas concordatas preven
tivas e funcionamento d.os
juizados de pequenas cau-

. sas em outras unidades da
Federação, onde íá se acham
instalados, entre outros.

Da Comarca de
.

Jaraguá
do Sul participaram os pro
motores Drs. José Alberto
Barbosa, Pedro Sérgio Steil
e Humberto Francisco
Scharf Vieira, que é o Pro
motor Substituto .

CARLOS ALBERTO BARZENSKI, Rua Padre Alberto Ja

eebs, 169, nesta. FELIPE �ICAR-DO BUBLITZ, Rua Jara

guá, sn. nesta. HEINO.,M�LLNITZ, Rua João Pessoa, sn.

nesta; IVAN GRUTZMAC.HER, Estrada Rio Cerro II, sn.,
nesta. INGEBURG MOSKE RADUENZ, Rua Jaraguá Es

querdo, nesta. 'JOAO ROLAND MESCH, Rua Prof. Anto
nio Airoso, nesta. KI-VENDA COM. REPRI;S. LTDA., RUa

IJoão Marcatto, 270, nesta. MR COM e REPRES LTDA.,
.

Rua Barão dO"Rio Branco, 163, nesta. NELSON AMO-
RIM, Rua 280, ri. 248, nesta.

,.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Editatde Anulacão
I

.

N. 01/84.
Pelo presente Edital, fica anulado o EDITAL DE

TOMADA DE PREÇOS N.o 07/84, de 25 de abril de1984,
por motivá de erro em sua redação.

Jaraguá do Sul, 03 de maio de 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

E, como os ditos devedoras não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
interrnédio do presente edital para que os mesmos com

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

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

ris] Jaraguá do Sul, 03 de maio de 1984.

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

,

.Estado de Santa Catarina '

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Tomada de Preços
, -

EDITAL' N. 08/84
COMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHROEDER E ECONOMIZE GASOLINA E DINHEI

.

RO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTOS E A NOSSA L.lNHA DE PRO
DUTOS. TEMOS TAMBÉM À VENDA- MOTOS USADAS.

Revendedor Autorizado

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGuA DO SUL,
por seu Prefeito Municipal, Sr. DURVAL VASEL, faz
saber que se acha aberto o Edital de Tomada de Pre

ços para aquisição de 01 (um) Automóvel Utilitário
(Camioneta), novo, movido à álcool.

RONDA

r'---------------------------------------
Deixe o aviamento de suas receitas nas mãos de quem entende do ramo,. As propostas deverão ser entregues no Edifício-Se

de -desta Prefeitura, sito à Av. Mar. Deodoro da Fonse
, ca, 247, até às 11 horas do dia 18 de maio ele 1984 .

.

' O Edital e demals informações serão fornecidas
aos lnteressados, na Secretaria da Prefeitura, no ende-

reço acima.

'Farmáeia � Paraná
Administrada por profissionais farmscêu ticas formadas, com lO allos de experiên
cia, sob a di.reção de Neila Maria da Silva_': CRF-1402/�C, filha ç1�Jaraguá do Sul.

.Aviamento de receitas, medicamentos e perfumarias 'e os me1bõ,es preços da pra
ça estão aq_u.i. Venha conferir! - Mantemos cO,nvênios coin Sindicatos.

Jaraguá do Sul,' 25 "de abril de 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

,

Av. Mal. Deodoro, n.O 1.771 (perto da Ponte do Vailatti), Fone 72-1689 - Js/se.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dante Martorano, na colu
na de O ESTADO escreve o

artigo intitulado ERREI. E,
DAI? Nele conta uma pas
-sagem pitoresca que teria
-acontecido em Araquari,
bem próximo daqui, há al
guns anos, o Paraty que nos

,espreitava antes de sermos

engolidos por Joinville.
Narra Mestre Martorano

"o sucedido:

�Política, Po�íticos, Folclo_re & Cia.
Ihores efeitos após apartes
de um amigo seu de con-

fiança.
.

Dia, hora e local marca

dos lá estava o eleitorado.
O negrd\..era bom mesmo de
verdade } fisgou os partici
pantes do encontro, Já fias

primeiras frases estouravam

vivas e aplausos. Para a ir-

",I\. emoção cutuca e leva ritacão de muitos a voz do
ao erro. Experiência vivida convocado aparteante belis-

por muita gente. Até preto cou:

de elevadíssimo QI. O verea- _...: Cala a boca, demaqo-
dor por Araquari, negro Ben- go ...

naux, reeleito por muitos - Demagogo só se é o ini-

mandatos nos seus comícios migo pessedista. Gente de

se utilizava de insuperável.' promessa para enganar trou-

técnica de comunicação. 0- xas. Surrupiando votas. ' De-

rador bani e fluente. Pala- maqoqo é todo aquele que
vras caindo fáceis e atraen- não age às claras como eu

teso Num de seus comícios sempre agí.
aplicou estratégia por ele

. Sangúe frio. Presteza na

imaginada. Garantia de me- resposta. Vibração de todos.

- Cala a boca, burro ...
- Burro é animal aben-

çoado. Salvou Jesus na fuga
para o Egito. Burro é o vl

gor no arado ajudando a ar

rancar do solo o ouro das
nossas safras.
Como era possível ser tão

bom assim? Delírio. Mas
voltou o achincalhe da voz

encomendada:
- Cala a boca, negro!
� Negro é o futuro deste

município se cair na mão
dos demagogos pessedistas.
Negro é também Cru-z' e

Souj'a e muita gente de que
se orgulha este País. Negro
eu sou e com vaidade. Gló
ria de negro minha pelos
serviços que prestei à gente
de minha terra.

Havia quase desespero nas

palmas.

O entusiasmo tomou con

ta de Bennaux. ,A linha retó
rica não tinha fim. Filete
que o levaria à máxima elo
qüência. Cada vez mais ma

ravilhados os eleitores. Na
empolgação é que 0- verea
dor se esqueceu des próprios
planos. Errou.
- Cala a boca, macaco!
,Na irritação e frustração

pela iminência de atingir o

auqe de sua capacidade re

tórica pôs tudo abaixo. Per- ,

deu a esportiva.
- Macaco é ... Macaco é ...

,Macaco é sua mãe, seu filho
da p ...
Erros de Santa Catarina

de que .não pode aquele que
se dá por historiador relem
brar? Loucura preservar es

tas memórias dando-as cor
mo patrimônio do povo? In
sensatez a divulgação destes
escorregões? Se errei, e

daí?"
,

•

Não pare .,0 tempo, viaje! Conheça o Brasil e o Mundo
pela AGÊNCIA CQSMOS. Passagens aéreas, rodoviárias,
marítimas, programas especiais de férias, cruzeiros ma

rítimos e passagens das empresas Catarinense, l tapemi
rim, Reunidas, Pluma, Penha e Santo Anjo da Guarda.

Rua Antônio T.obias, 50 - 1.0 andar - Fones: 72-0520 e

72-1709 'Telex 0474-230 ACVL.BR. Jaraguá do Sul.

EmbratlJr 02714·00·42.2

--O-

Nestas bandas, faz anos

contava-se um "causo" acon

tecido com um candidato à

prefeito. Homem não chega
do muito ao português, ,o
seu linguaj'ar reuto-brasllel
ro comprometia a fala e o

entendimento por terceiros,
obrigando uma correção
mais aprimorada para sair
das enrascadas:
Conta-se que o fino do

/

\

candidato era sair pros coo'

mícios sempre acompanha
do da esposa e, de familia
res, para dar r.I entender que
o cara era "família", nestes

tempos de políticos desmo
ralizados.
Combinadamente, a espo

sa recebia um buquê de flo
res e o candidato se come

dia no empenho a ataques,
por ignorar Os possíveis
"podres" de seu adversário .

•

Numa dessas, a esposa a-

doece e não acompanha o

candidato. Que fazer? O co

ordenador recomenda expli
cações ao povo, que poderia
estranhar. E assim foi feito.
Aberto o comício, no fi

nal o candidato:

- Meu chende testa téra.

Oje eu está sozinha neste

comício. Sabe porrque? Eu

eksplica: Meu mulié está
com a médico no cama!
Todos tremeram nas ba

ses. Mas logo essa!
O coordenador mais que

depressa arranca OI microfo
ne do candidato para corri

gir a, infeliz exp�ess�o:
,
-

... queria dizer o

candidato que sua' esposa a

doecera e, que estava com o

médico na cebeceira da ca

ma.

Explicou mas não justifi
cou.

E não ganhou
-

a eleições,
óra, pois, pcis , '.,

,

,- Evi 5insval-Maioj84

Agência
Cosmos de
,Vi�gens Ltda.

INGO I(RAUSE TÉCN,ICO CONTÁBIL

Abertura de firmas. ,--'o. Elaboração de contrato \,

social. - Alteração oontratual.
Encerramento e/ou transformação.

Assistência físcal. contábil e trabalhista.
Serviços de assessoria na área administrativa, financeira

e comercial para pequenas e

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

exercício de 1983 e já entregou sua

declaração ou vai entregar, consulte-nos. O Leão
,

não perdoa. Declare certo.

I

I
li
I

Rua Donaldo Gehring, 120 . F�ne 72-0808· Jguá. do Sm

mBESC'�
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Aos 20 anos de fundação Marisol
continua a expandir-se

A Ma-risol S.A. Indústria
do Vestuário, uma das mais

expressivas e sólidas em

presas que compõem o par
que industrial de Jaraguá do
Sul, está completando 20 a
nos de existência. Ela' foi

.
fundada em 22 de maio de
1964, pelo atual diretor-pre
sidente, Pedro Donini, vol
tada a fabricação de chapéus
de 'praia e nove anos mais
tarde foram construídas as

novas unidades fabrisr' me

dindo 10.862m2 cobertos,
para a produção de 25 tone

ladas/mês de malhas em

algodão.
Já no ano de 1979, a Ma

risol absorveu a Marquardt
Indústria de Malhas e no

mesmo ano a empresa cons

truiu' as filiais de Corupá,
com 1 .266m2 de área cons

truída e de Massaranduba,
com 672m2.
Segundo informaçõesl pres

tadas a reportagem do "Cor
reio do Povo", o patrimônio
líquido, hoje, .da Marisol, é
-de Cr$ 8 bilhões, sendo a

sua diretoria formada pelos
senhores Pedro Donini, que
€ o diretor-presidente e fun
dador, Werner Schuster, di
retor administrativo e fi
nanceiro e, Wigand Hasse,
diretor de materiais.

A empresa fabrica artigos
do vestuário, tais como blu
sas, camisas, camisetas,
conjuntinhos, abrigos espor-'
tivos, shorts, macacões, ja
quotas. vestidos, saias, pija
mas, camisolas, entre ou-

,

tros, em malhas de algodão,
'

sendo que todo o mercado
\nacional é coberto por escri
tórios regionais de vendas,
próprios, e por uma bem

• montada rede de represen
tantes. O mercado externo,
no êntanto, vem sendo incre

mentado e apresenta boas

perspectivas, consoante fon

te da empresa.
:A EMPRESA, HOJE
Atualmente, conforme nos

foi informado, a Marisol
processa 200 toneladas/mês
de algodão e seu parque fa

bril tem 35:000m2 de área

constru ída, sobre.21 O.OG0!l12
.de terrenos. Todo o proces
so de fabricação é autome

Jizado, através de moderno
'maquinário de processamen
to da malha de algodão.
I A empresa preocupa-se
-também com o plantio de

.árvores para o fornecimen
to de lenha para alimentar
.as caldeiras, .em substitui

.ção ao óleo combustíveL
.Para tanto, conta com ....;

kOOOm2 de terras, para a e

xecução do, projeto.
� oportuno destacar, à

guiza de informação, que
durante a época de recessão,
a Marisol gerou 350 novos

empregos, beneficiando di
retamente mil pessoas com

a iniciativa. Seu corpo de
funcionários, que é o maior

patrimônio da empresa, se

gundo ressalta a fonte en

trevistada, é de 1.700 cola
boradores, "que ativamente

produzem as malhas Mari
sol, cuidadosamente elabo
radas para que atinjam al�
tos índices de qualidade e

durabilidade" .

Sempre num crescendo,
novas expansões estão nos

planos dá diretoria. Além
das três filiais - Jaraguá
do Sul (ex-Marquardt), Co

rupá e Massaranduba, foram
a'lugadas es instalações da
ex-Jarita, em Schroeder, on
de foram criados 140 novos
empregos,

.

numa primeira
etapa, fato .que deve ser res

saltado, hajá vista a carên-'
da de empregos naquele
município, com a auto-falên
cia da Jarita.

Para 1984, estão previs
tos, ainda,- investimentos na

ordem de Cr$ 800 milhões,
a serem aplicados no seu

parque fabril, e recentemen

te, foi adquirida uma árt!a
de terras com 10.000m2,
próxima do centro, onde se

rá construída a nova sede da
Associação Recreativa Mari-

sol.

APOIO A COMUNIDADE
Outro fator destacado re

fere-se ao apoio da Marisol
à comunidade, de várias fór

mas, à entidades religiosas
e beneficentes, tais como

doação.dos aparelhos para
a sala da multimeios junto
ao CI P (para surdos-mu
dos), distribuição de 50 mil
mudas de árvores, distribui
ção de 30 mil pacotinhos de
sementes de hortaliças, doa
ção de teares para o desen
volvimento das crianças â!a

APAE, realização da festa da

.crlança jaraguaense com

distribuição de prêmios, par
ticipação na campanha em

prol dos flagelados pelas
. enchentes do Sul do Brasil,
além de auxílios em dinhei
ro 'às comunidades religio
sas e hospitais da cidade e

aos educandários da região.
"E neste ano, estamos

distribuindo, gratuitamente,
60 mil pacotinhos de semen

tes de hortaliças, na cidade,.
21ém de 20 mil mudas de
árvores de adornos' e 20mil
cadernos escolares, para 'alu
nos de 1.0 e 2.° graus de
nossa região", finalizou o

nosso entrevistado, que tra

çou uma síntese da Marisol,
empresa que orgulha o par
que industrial jaraguaense e

catarinense, ora comemoran

do vinte anos de fundação.

Guaramirim recebe 50,mil
visitantes na Feira

Ultrapassou as expectativas mais otimistas, em volu"
me de negóéios e de público, ala. Feira

. Agroindustrial
de Guaramirim, aberta dia 27 à noite e encerrada terça
feira, dia 1;° de maio. ''Os organizadores, notadamente o

prefeito José de Aguiar e o presidente da As�oçiação Co

merciai,. I ndustrlal e Agrícola, Francisco Herbert Schork,
estão exu ltantes

-

pelo sucesso do acontecimento e credi
tam ao trabalho da imprensa, dos expositores e da co

munidade microrregional, o resultado alcançado.

Pelos cálculos, 50 mil pessoas visitaram Os estandes
da indústria, comércio e da agropecuária, inaugurando
uma nova etapa no desenvolvimenfodo município, a jul
gar pelo conhecimento das potencialid_ades de Guarami

rim pelos visitantes, de todo o Estado, inclusive de ou

tros e até do exterior.

Calcado nesse sucesso, está nos planos a realização
da 2a. Feira Nacional da Conserva, considerando a gran,
de produção de conservas em Guaramirim, que o faz os

tentar o título de "Capital Catarinense da Conserva" ..

Na abertura da Feira, além do governador Esperidião
Amin, diseursarm também o prefeito José de- Aguiar e o

presidente da ACIAG, Francisco Schork. Amin, em segui-
.

',' da, participou da assembléia de fundação da Associ'ação
dos Vereadores do Vale do Itapocu -'- AVEVI, presidida
pelo vereador guaramirense Mário Sérgio Peixer, o Dêgo.
Na oportunidade, pronunciaram-se também o presidente.
eleito' e o edil Ademir lzldore ,
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Habitasul se instala em JS
O Diretor R,egional da Habitasul, Jair Francisco

Hamms e o Gerente Geral para Santa Catarina, José An
tônio Costa, depois de pesquisa de mercado realizada
em todo o Estado, indic9u. a cidade de Jaraguá do Sul

como local ideal. para a instalação de uma Agência da

Habitasul Crédio Imobiliário e Poupança S.A. Em con

tacto com o Gerente Geral,_;este se disse muito motiva
do em estabelecer' aqui a Agênci"i.' da Cadell'neta de Pou

'pança Habitasul, devendo a. instalação ocorrer no pra
zo de três a quatro meses.

A notícia, que damos em absoluta primeira mão,
oferece à cidade mais uma opção na aplicação de de

pósitos em cadernetas de poupança, iniciativa esta que
é

.

merecedora de aplausos.

MS_e CO: Planos
Diretores em maio

Estiveram no Vale do Ita

pocu, Flávio Veloso da Silva
e Paulo da Rocha, do Ga

plan, os quais, acompanha
dos do secretário-executivo
da Amvali, Dávio Leu, visi
taram os municípios de Ja

raguá do Sul, Corupá, Mas
saranduba e Barra Velha.
O objetivo da visita foi a

troca de informações com

prefeitos e técnicos dessas

prefeituras, com vistas a e

laboração do Plano Diretor
Físico-Territorial desses mu

nic(pios, uma vez que Mas
saranduba e Corupá deverão
assinar convênios ainda na

primeira quinzena de maio,
enquanto Barra Velha, in
cluída no PrOgrama de De-
fesa .do .Litoral Catarinense,
juntamente- com 49 outras
estâncias balneárias, terá as

atlvldades do Programa ini
ciadas a partir de junho.

Com relação a Jaraguá do

Sui, segundo Dávio Leu, a

assinatura do convênio de
pende da I iberação de recur

sos, haja vista que' o seu
.

Plano Diretor será mais
'complexo e considerando
ainda que será a prlmelra
cidade de porte médio de
Santa Catarina a ser con

templada com o Plano Di

retor, . dentro dos' moldes
de execução 'do Gaplan. O
convênlodeverä ser assina
do em junho ou julho, de
acordo com informações do
secretário-executivo da Am
vali e assim, o Vàle do lta-'
pocu] .com 'a assinatura' dos
converuos com Corupá e

Massaranduba, a consolida
ção de Jaraguá do Sul e a

inclusão de Barra Velha no

Programa de Defesa do Llto
-ral, será a, primeira micror

região do Estado cujos mu-.

nlcíplos, na sua totalidade,
.

possuirão os Planos Direto
res.

POlíCIA INVESTIGA MORTE DE JOVENS

O acidente de trem ocor

rido ao amanhecer
,
de do

mingo, próximo a cancela
da rua Reinoldo Rau, que
provocou a morte dos jovens
José Luiz Siqueira, 21 anos,

residente em Guaramirini e
de Maria da Graça Rosa, 16

anos; residente no Morro da
Boa Vista, continua renden
do muitos comentários e-in

formações desencontradas.
A composição vinha de São
Francisco do Sul e segundQ
se comenta, os jovens esta

-riam estranhamente. deita
dos sobre os trilhos àquela

,

hora, não permitindo mano

bra da' máquina, dada a

curva 'existente no local e

da pouca visibilidade.
José Luiz ficou totalmen

te desfigurado é'Maria da
Graça, com 6' .cêlrpo b.astan�
;te mutilado, fa�lécéu ao dar
entrada no hospital. Há vá
rias suspeitas, uma de que

estivessem embriagados e

outra, de que tivesse havido
homicídio, hipótese que vem

sendo levantada pelos, poli-:
ciais, comandados pelo Dr.
Celso Roque dos Santos,
Delegado de Polícia da Co
marca, que reiniciou as in

vestigações na quinta-feira,
após estar envolvido lia ca

ça aos ladrões que vêm a

gindo na reqrao., um dös
quais, de nome Reginaldo
Borges, 19 anos, foi captu
rado quarta-feira em Join
ville e recambiado a Jaraguá
do �uL, onde aguarda julga
mento. Ele, ao lado de ou

tros dois comparsas, é a

cusado de ter assaltado se-

.4;Ylãnas atrás a residência do
j0iz: de Direito da 2a. Vara
'da Comarca de Jaraguá do
Sul, Dr. Sérgio Luiz Rosa de
Bem, na Procópio Gomes,.·
proporcionando' . prejufzos
superiores a Cr$ 5 niilhões.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-CARTAZ DO CINEMA '

_
"

O Cine Jaraguá exibe _a partir deste sâbado, até quinta
.feire, às 20h15, ';TRABAlHANDO POR AMOR", um fil-

,me pornográfico.
.'.

I,
I
\

E��ado de 'Santá Cahi;ihä
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Secretària de Finanças
Divisão de Contabilidáde .

"BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE'

página 6

o -MÊS DE "MARÇO" DE 1984

TOTAL
'RECEITA
TíTULOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Receitas Correntes
Receit_a tributária
Receita patrimonial
Receita Industrial
Transferências Correntes
'Outras· Receitas Correntes

Receitas de Capital
Operações de crédito'
Transferências _de Capital

ATE O MÊS
ANTERIOR

ARRECADAÇAO
NO MÊS

60.958.196,34 139.074.574,95
23:501.870,11 31.359.174,42

8.000,00
363.849.025,73 231.798.183,95.
20.907.385,89 10.913.893,44

28.347.000,00
73.968.276,85 15.716.678,05

200.032.771,29
54.861 .044,53

8.000,00
595.647.209,68

31&1.2W3.

28.34�OO89�t)84.9
, ,90

SOMAS Cr$ 571.539.754,92 428.862.504,81 1.000.402.259,73

REC�ITA �XTRAORÇAMENTÁRIA
Contas empenhadas a pagar 64.032'.407,07 39-:151.898,22 103.184.305,29
Depósitos de diversas origens 12.787.895,91 5.811.524,88 18.599.420,79

----�----�--------------�----------�----------��\-I

SOMAS .............•... -

.... : ..... Cr$

SALDO DO MÊS ANTERIOR

Disponível
Caixa
Bancos - disponível
Bancos - vinculado

Realizável

CeJesc S.A. - c/TlP'
Câmara de Vereadores

SOMAS Cr$

76.820.302,98 44.963.423,1 O 121.783.726�08

1.894.573,95 1.933.307,52
251.7�7.645,68 270.138.915,80
50.849.202,11 14.443.914,72

57 .24�.741,48 29.854.244,0_2
6.5QO.000,OO

3.827.881,47
521 .866.561,4á
65.293.116,83

87.099.985,50
6.500.000,00

361.717.163,22 322.870.382,06

I

TOTAl <

••••• '; •••••••••• Cr$ 1.010.077.221,12 196.696.309;97

DESPESA, ,

TiTUkOS

DESPESA ORCAMENTARIA
0100 - Câm�ra de Vereadores
0200 - Gabinete do Prefeito
0300 - Secretaria de Admlnistração
0400 - Secretaria de Finanças

,

,0500 - Secretaria de Saúde e Bem
-Estar Soclal

0600 - Secretaria de Educação, Cultura,
. Esporte e Turismo

0700 -:- Seoretaria de Planéjamento, Qbras,,

Viação e Serviços Urbanos

. SOMAS Cr$

ATÊ O MÊS DESPESAS
ANTE,RIOR NO MÊS TOTAL

5.999.318,00 5.999.318,00
13.779.482,00 3:536.590,00 17.316.072,00
29.320.455,49 27 ..614.631,21 56.935.086,7
15.855.344,1� 3.492.228,00 19.347.572,18

9.649.567,19 8.870.509,06 18.520.076,25

31.006.844,57 24.880.112,18 55.886.956,75

153.031.264,40 174.757.868,21 327.789.132,61
�. -41

252.642.957,83 249.151.256;66 501.794�214,49

. 21.687.747,51 37.350.597,16 5�ß38.3ti67
1M.052.500,68 20.000.000,00 189.052.500,6S
12.709.018,57 5.787.863,10 18.496.881,67
2.635.152,56 4.967.624,97 7.602.777,53

206.084.419,32 68.106.085,23 274.190.504,55

DI=SPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
Despesa de meses anteriores

,

Restos a pagar de 1983-
. Depósitos de diversas origens

Débitos. de Tesouraria _

3.235.671,15 1.824.637,67
428.004.660,65 413.831-.533,93
53.901.024,1� 17.909.193,77

59.708.488,04 38,872.920,71
6.500.000,00 7.000.682,00

SOMAS -

'

.. ' ; ; Cr$ 551.349.843,97 479.438.968,08 'L030-7:RQ�2,05'TOTAL�_�r.:.i ,;: .. : ; : _.. � �,r$ l.010.077.22L 12 196.696.309,97 1.8��{73.5�l
r1;!;)'jPref.el,t�rQ Municipal de Jaraqué do Sul, em 30 de Màrço de 1984.

,

Renato José Bortolini
CRC SC n:,,-o.,(OO.
Téc. em Contabilidade'

, .

-

-..;' -

SALDO PARA O MES SEGUINTE
Disponível
Caixa.
Bancos - disponfvel

- Bancos .-;:- vinculado.
Realizável

.

Ce lese SA. - c/TlP
'. Câmara. de Vereadores

5.060.308,82
841.836.194,58.
71.810.217,90

I
98.581.408,7S
13'.500.682,00

Ivo Konell

Secr�tá-rio de Finanças

SOMAS CI'$

Durval Vasel
Prefeito Municipal
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I

Veícu'los à álcool
Del-Rey Ouro, branco . . . . . . . . .. 1982'
Oel-Rey GL, branco . . . . . . . . . . .. 1982
Corcel II L, branco . . . . . . . . . . .. 1982
Corcel II LOO, verde metál. 1981

,

Fiat 147, beqe 1981
Fia,t Floririo, amarelo 1981

•

Velculos à gasolina
Corcel II LOO, verde metál. 1980
Corcel 11 L� verde metá I. 1979
Corcel II,' amarelo '. :' .. �, 1979
Corcei.H, branco ó •••••••••••• 1978
Corcel II, beqe . .-............ 1978
Corcel II, amarelo 1978
Corcel II LOO, beqe 1978
Corcel II L, marrom 1978

Corcel cupê GT, vermelho 1976
Be ina II L, beqe 1980
Fiat 147,'azul 1981
Fiat 147, marrom 1979
Fiat 147, marrom ' 1979
Fiat Panorama, verde metál. 1980
Volks 1300, branco _ 1980
Volks 1300, azul 1975
Volks 1500, marrom ; ..• 1975

Pirat Surf, beqe . . . . . . . . . . . .. 1979
A a Romeo, preta .'..... 1975
Jeep, vermelho 1962
Kombi/Furqão, branco .- 1981

(

Veículos em consignação

Escort GL, azul 1984

�orce\ II GT, beqa . . . . . . . .. 1981

C orci II, branco 1979
orce II LOO, beqe 1979
F-75 4x4 6 cil., beqe '. ,,, •. 1975

CONFIRA A HISTÓRIA ...

lnstaladora Elétrica
C O N T I Ltda.
atia Guilherme Weege, m - faoe: 12-8091

..

_ o "Correio do Povo" completavà
o seu 25.0 ano de existência e a direção
prevenia, aos seus prezados anunciantes

que os anúncios para a edição especial
do jubileu de prata teriam que estar na

gerência até o dia 9 de maio de 1944.

Hoje, maio de 1984, o "mais antigo se

manário de Santa Catarina", completa os

seus 65.0 aniversário - o jubileu de ferre>
_ e está incluíd� a data nas comemora-

.

cões da Prefeitura Municipal que festeja
�s 50 anos de emancipação política do

Município e o elnqüentenärle da Instala
ção da Comarca de Jaraguá do Sul, ple
namente em curso.

- Em fins de abril o General Men

donça Lima, Ministro da Pasta da Viação,
passava por Jaraguá acompanhado dos Co
ronéis Costa Netto, Superintendente Gera� ,

das Empresas Incorporadas o Patrimônio
Nacinal e Durival de Britto e Silva, D1retor
da RVPSC. Eram recebidos "pelas autori
dades do município e pessoal de destaque
e um representante desta folha, passando
logo em seguida a fazer demorada visita
ao novo prédio da estação e obras com-

, plementares" , mostrando-se o Ministro
grandemente impressionado com a mages
tosa obra que serve a uma das mals im

portantes zonas do nerte cata.rinense.

aérea para Minas Gerais o Governador do
Estado sr. Irineu Bornhausen. Além de sua

esposa, viajavam eeme Chefe do Executi.
vo os srs. Victor Peluso Junior, Secretá·
rio da Agricf!lltura, Roberto Lacerda, Dire
tor do Departamento de Estatística, Nereu

Cerrea, Secretário Particular e Capitão
PirélJguahy Tavares, Chefe Interino da Casa
Militar.

... HÁ 40 ANOS

... HÁ 30 ANOS

- Sob a presidência do sr. Ney Fran.

co e com a presença dos vereadores Curt

Vasel, Alvim Seidel, Mário Nicolini, Alfre·
do,' Langer e Gerhard Roeder, r�alb;ou.se
mais uma sessão da Câmara Municipa'l,
Nessa sessão' foram aprovadas as proposi
ções seguintes: telegrama proposta pelo
sr. Alvim Seidel, solicitando o.:prossegui.
mento da Estrada Corupá-São Bento do
Sul e o projeto que doava o terreno para
jazigo perpétuo das vítimas da explosão
da fábrica de 'pólvora.

- O Irmão Exuperancio, da Congre
gação Marista, festejava o seu jubileu de
diamante, como irmão da benemérita een

gregação. Dizia a imprensa local: "Tam·

bém para os jaraguaenses, essa data não

deixa de ser festiva, porque o revdo. Ir

mão Exuperancio é um benemérito deste

município, pois, contribi", valiosamente

quando Provincial, para a construção do
Ginásio São Luiz".

'

- Afim de participar das celebrações
cívicas que se realizar,iam em Ouro Pretef

e tomar parte, em Belo Horizonte, na 4a.

reunião dos Governadores dos Estados da
Bacia, do Paraná-Uruguai, convocada pelo
Prof. Lucas Nogueira Garcez, seguia via

... HÁ 20 A�JOS

A Diretoria do Itajara Tênis Clu
be 'concluía as construções da sede social
e dependêneias e preparava-se para a inau

,guração oficial da novel sede social, que
aconteceria em princípios de maio, com a

• realização de um baile, abrilhantado por
orquestra de Florianópolis.

- Os reflexos da revolução se fã..

ziam notar. O l1Correio do Povo" recebia
da Agência de Jaraguá, dos Correios e Te

légrafos o seguinte telegrama: "Comunico
vos de ordem do snr. Doutor Joel Vieira

.

de Souza, Diretor 'Regional do D.C.T. de
S.C. por delegação do Comando das Forças
Armadas, assumi a chefia da Agência Pos
tai Telegráfica de Jaraguá do Sul. Respei.
tosas saudações,' Edmundo Afonso Barbi,
Telegrafista' A.P.T.". J I

... HÁ 10 ANOS

Cememeravam-se es 40 anos' d�
emancipação política. Eugênio Strebe, Pre
feito Municipal enviava um exemplar do
PRIMEIRO LIVRO DO JARAGUA ao Prefei)'!
to de Itaocara, no Estado do Rio' de Janei
ro, autor de despachos que alcançaram
as páginas dos principais jornais do muno

do. Este, ao acusar o l'IaCebimento do nos

so histórico livro, em seu BIOPI - Bole
tim Informativo Oficial d�a Pr.efeitura de
Itaocara, envia a'saudação à Jaraguá do
Sul; pelos 40 anos de emancipação polí.
tica, lembrando elos de ligação à térra
catarinense, nascida da veneração e respei
to aos seus ancestrais ilustres, um deles o

do avô do' dr. Carlos Moacir d� Faria
,Souto - dr. Theodureto Carlos de Faria
Souto, ter sido Presidente da Província de
Santa Catarina - "a fisionomia alegre,
bela e louçã do ,mapa brasileiro", no dber
de Edmundo Pinto da Luz, e outro de uma

coincidência ocorente com os primitivos
donos da:s terras de Jaraguá e Itaocara,
conduindo: "Felicidades Jaraguá do Sul,
GRANDEZA PELO TRABALH'O, é lema de

'gente que é g�nte, cujo exemplo vivo está
em EugêniQ Victor Schmöckel, Eugênio.
Strebe e Frei Aurélro Stulzer. Enfim, sigar
mos 5armiente. "Tudo nos une, nada nes

separa". PARABÉNS,,' JARAGUÁ DO SUL".

',.' '

Vá na Loja do Guar�a.Pó,
onde você encontra aventais, jalecos, macacões, camisas, calças brancas e pretas, pa-

I'1Ietás
de garçon e mais toda linha d,e uniformes para ,indústrias, hotéis e supermerca

dos.
Rua Padre Jacobs, n.O 23 - Fone 2Q.8477 em Blumeneu e Rua do Príncipe, n.O 789 .

Telefone 33"5660 - em Joirwille.

,'----------------------------------/

Guarda-Pós?

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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À çategoria do medo pertencem algum �s 'ilrnoções como: precaução, preocupação,
senso de perigo. susto, terror e pânico, O 'medo é Um instinto natural e, cama tal, tem '

. Rua Felipe Schmidt, 179 -- Telefone 72.0448 .

·

funções Úteis pars a preservaçãç da espécie humana. fi'l_......._............�!!1!1!11....�!Iie'i!!I!!!I��.....-...-.....IIJ.'.
Contudo, repetidas e excessivas reações de medo são perigosas para saúde, pois,

- c. � ,'.- - - - '�-�-"'.,,- �i"--'--

esses esforços requerem grandes cargas de adrenalina e elas enfraquecem o coração e o

sistema elrculatórlo.: podendo causar um "co lapso cardíaco.' O medo também é nosso

pior inimi'go quando, em momentos de crise, impede ou' atrasa uma ação urgentemente

· - CIDADES DE SC QUE MUDARAM DE NOME
O correu no final de 1943 a divisão administrativä e juaiciária de Santa Catarlna

sob orientação federal. A finalidade foi buscar a existência de' uma estrutura. A t-arefa
ficou sob a responsabilidade da Comissão Revisora do. Quadra Territorial, que sabemos
todos trabalhou com sufidência e' levantou o feixe. de problernes requerente dé soluções
adequadas. Foi notável e notório que na área da' topenímla- aquela. comissão relacionou
cinquenta e-duas loçalidades pare terem nomes novos. Entre as que foram rebatizadas,
vão aqui algumas' cujos nomes novos, de pronto, ganharam aplauso e ficaram como se

já fossem velhos conhecidos: Banana! que, passou a ser Guaramirimi E;ncruzilhada que
passou a ser ,Arrozeira; Moema que passou a ser Taió; Parati que passou a ser Araquari.

" Aconteceu que nomes propostos para outras' Iecal idades ficaram na- legIslação, nos

pa;:éis oficiais, nos mapas e na caturrice de alguns escrlbes. Foi o.caso do .nome Cam.
bajuva indicado para substltuir Bom Jardim. It outros .motlverem comenteçãoeercésttce
com o nome: lbirama que substltuiu Hamôilia. Ouviu-se no abano da orelha, que velho
colono=de pouca fala brasileira entendeu e pronunciou Aipil1'!�Rama., Decodificando ser

Rama'-de-Aipim o mesmo que I·birama. Noves forp o zombeteiro da invencionice, se admite
que c nome Ibirama exerceu carisma e ficou.

Assim já aparece o dever das autorida des de Biquaçú (Executivo e Legislativo) pa
ra re:examinar como podem Desguaporangar a localidade de tanta história e 'adequação
no roteiro de turismo cultural. Combinações toponímicas podem ser feitas pera não re

petir São Mi.guel como nome mais antigo de localidade do Rio Grande do Norte. E. das
sugestões aqui vão três: São Miguef do Sul, São Mi;gu.el de Biquaçu, São Miguel Açoriano.
A motivação na busca encontrará outros' nomes. ' Tht!9baldo Costa Jamundá.

O MEDO-'

·

Entre qo�Monza4p�poraqui
Elllle.doerler Comércio

. �.o' -, " 'I .".

de Yer,ulos lt_a.
'

.
,

t , \

Jardim São Luiz
COMPRE o SEU LOTE NO JARDIM SÃO lUIZ E CONHEÇ�
OS NOSSOS PLANOS DE

.

PAGAMENTO·
JARDIM SÃO lUIZ A SUA orcxo DE MORADIA NO

'- JARAGUÁ ESQUERDO. '

IMOBILIARIOS
LTDA.
CRECI.09.3 - 11.· REGIÃO

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 7:2-1136

.EMPREENDIMENTOS
MARCATTO

�__--------��__�------------.- J

-, ..... . ... RE.lOJOARIA AVE,NIDA
As mais finas sugestões para pres�ntés,

jóias, relógios, violões, troféus;
medalhes e á,r,ti,Q9,s ç", pritaria: �stão na

RELOJÖARIA AVEHIDA
.:'

Na Marechal e na Getúlio Vargas

.
. COMERCIAL' FlORIANI

Revenda.a.asslstênciatécnica Sharp e Dismac.
. Todà' ii611a �de"máquinas çf� escrever

Olivetti e máquinas usadas OHvetti e Remlnqton, com

garantia. Acessórios em geral e
oficina de máquinas de 'escritório e de

relógios de ponto Rod-Bel.
Venâncio da Silva Porto, 331 -:' Fone 72-1492

",' .

..

FUNilARIA' JARAGUA I:.TDA" ---.

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

de atendê-los eficientemente.

necessária. .

Todavia, ,um susto muito grande ou o terror paralisante podem salvar uma vida
humana quando se desencadeia,' um 8taque cardíaco grave: Neste caso, a lrnobilidede po
de' salvar a vida da v�tima, 'pois permite con servar a dlspönibllldade de sangue e oxigê-'
nio até que chegue socorro. -,

.

,Muitas pessoas, vítimas de doenças gra ves, continuam assustadas mesmo após tra-
,

temente. Para estas pessoas, o medo perdeu sua função. de sobrevivência e transformou- ,----ÍIII!IIIIII!IIII-...--'.,......-..............-.........-,

se em.�uma sObfec,arga, perigosa. .

Para tim místico, o sofrimento físico pode ser enca-
'

-rado como uma bênção disfarçada, pois per mire-lhe controlar .suas emoções negativas.'
O�indivldu.o que' superou, o 'medo tnstln tivo; que permanece calmo e confiante em':

meio a dlflculdedes e provocações, está 'bem encaminhado para a maestria.
Extr.aído 'da Revi'sfa' "O Rosacruz", publicação da- Ordem' Rosacruz --- AMORe - Cx, Pos- ..

��

tal 307 - Curitiba-PR.' r ' '--:;o.

TERRAPLENAGEM� YARqAS
;' Serviços .de Jf;!rr.à�lel1age� ,9. �_��,I::ro§

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para tQdas;a,& qbras.

.

.

�":"" Çpns;ulte:-oos!, .

;

.. ,

II
II
I:

Rua Joinville, 1.016 - Telefone 72-110-1

II

Ã' �oda certa em roC�a"s-� calçacÍos'-;�tá na
CINDERELA. Vista-ce bem com a

. -moda outoho-lnverno dá

. CINDEREL'. .

Veste bem. A mode J�+r'tá� na Getúlio Vargas
. ·e. na Emílio Jourdan. .

I

� t,"

.

DÊSPÂCHÃt:iTE "'''CTO.R

Emplacamentos, transferências. negativas,
seguro obrigatório, carteiras de motorista e de

identidade.

Mal. Deodoro, 557 - Fones' 72-0060,'
7:2-0327 e 72-0655 (junto a 'firma Emmend�rfer)

-

. \ \ '

..

BATERIAS NOVAS, USADAS, RECONDICIONAMENTQS,
RECARGAS, E CONSERTOS EM GERAL

.

•
�- ,�_\

_
f �: f

Verifique nossos serviços e o nosso atendimento.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227 - Fone 72-0363
. Jaraguá do Sul - SC,

A!1�ricio ,não é despesa, é investimentQ.
Anuncie aqui e tenha retorno g.aral'!tido.

Fone 72�OO91.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LAZER NOS BAIRROS REÚNE DUAS MIL - Cerca de
duas mil,pessoas participaram domingo, dla 28, na Vila
Lenzi, do Programa Lazer nos Bairres, que integra o Pro
jeto Esporte para Todos, promoção da Prefeitura Mu�ici
pal'e 19a. UCRE. Foi a primeira do gênero e a eomunlda
de participou ativamente da programação. O calendário
do "Esporte para Todos" até dezembro, é este: 11/05 -

Prova Rústica "65 anos do Jornal Correio do Povo"; 03/6
- Passeio Ciclístico Semana do Meio-Ambiente; 26/6 -
Festival de Ginástica em Jaraguá e dias 30/6 Massarandu
ba e 07/7 em Guaramirim; 1.,/7 - Manhã do Lazer na

rua João Píecoll; 2877 - Prova Rústica "Cidade de Jara-
,

guá"; 24/8 - Festival do Folclore; 26/8 - Lazer no Bair
ro Vila Lalau; em setembro, sem data, ainda, Lazer nos

bairros Vila Rau/Água Verde; '06/10 - Jogos Escolares
.

Regionais Mirim e rnfantil; 11 /11 - Lazer no Bairro Ilha
da Figueira e dla 18/11 - Manhã do Lazer na rua João
Píccoli.

WEG É TRICAMPEÃ DO SESIANO -' Após ter vencido
a Marcatto, sábado, 'pelo plaçar mínimo, a Weg adquiriu

:, o direito' de disputar o títu'lo. do Ca,mpeonato Sesiano de
Futebol, com a Friguinz, que vencera, no mesmo dia, a

Wiest por4 a 1. A decisão aconteceu dia 1.0 à t�de, na

Arweg, com um bom público presente, que na preliminar
viu a Marcatto golear a Wiest, 3 a O, na decisão do ter
ceiro lugar, gols d� Feliciano (2) e Joel, com 'arbitragem

� de Tibério Stuy e na finalíssima, a Weg conquistou o tri
"campeonato, ao derrotar a Frigumz por 3 a 1, gols de
'Gilmar (2) e' Alemão (contra), descontando Tonho ,à e-

quipe de Santa Lúzia. Waldemar Vieira -foi o árbitro e a

pós a' partida, o' Coordenador do Sesi, Ralf Egerland, ee
- mandou a solenidade de entrega d� troféus e medalhas
às três primeiras colocàdas do certame.

COPA UNIBANCO E CERTAME BANCÁRIO - No dia
28 'passado, pela quinta rodada da Copa Unibanco de Fu
tebol de Salão, Mirtes 3x5 Vrbano, Breithaupt 2x5 Jara
guá FabrU e Weg ,4x6 Wiest,' foram es resultados. Ontem,
à noite jogaram Coneza x AABB, J. Fabril x W� e Mirtes
x Brei�haupt e no dia 11 de maio, próxima sexta-feira,
jogarão no

IIArtUr Mü"er�', Mirtes x Fabril, AABB x Ur
bano e Coneza' x Wiest. Já pelo 3.0 Campeonato Bancário
de Jaraguá do Sul, os resultados do último sábado foram
NaCional 3x5 Bradesco, Besc 5x2 Bamerlndus JS, Bamerin- '

dus GN 2x7 Unibanco e Itaú 7x9 Sulbrasileiro. Neste sá
bado, dia OS, jogarão Besc x Unibanco, Bamerindus GN x

'

Sulbrasileiro, Itaú x Bradesc:,o e Nadonal x Bamerindus JS.
ATLETISMO E CICLISMO, --- Realizou-se no último

final-de-semana, na pista da Universidad� Federal de Santa
Catarina, em Florianopolis, o Campeonato Estadual de A
tletismo Adulto, transferido de Jaraguá do Sul'devido ao
mau tempo. -No masculino, vencido pela UFSC, o Baependificou na ,5a. colocaçaó enquanto o

- feminino alcançou - a
3a. colocação, categoria vencida pela lEE. Também domin
go, em Joinville, a 3a. Etapa do Campeonato Catarinense
de Ciclismo, bastante tumultuada é com protestos ,de vá
rias equipes, teve em Evânio Zimmermann' e Silvio Ewald
o 2.0 e 3.0 colocados, respectivamente, na categoria prinelpai, vencida por Milton Carlos Delta Giustina.

JOGOS ESCOLARES E JUDÖ ......: Um total de 60 a 70
pessoas integrarão a delegação da 19a. UCRE que participará de 18 a 25 de maio, em Itajaí, dos 12.Os Jogos Es
colares de Santa Catarina, nas modalidades de handebol
feminino, basquete masculino, vclibol e atletlsme masculi
no e feminino e judô, que estão em treinamento. Esse'
mesmo judô, representado pelo Baependi, disputando aolado de outras dez agremiações do Estado, foi campeão gerai do Campeonato Estadual de Judô Infanto-Juvenil "A",disputado domfugo em Florianópolis e vice-campeãô da'
categoria 'Infanto-Juvenil "B",- graças as excelentes colo
cações dos judocas Mauro Koch Jr., Cássius Schiochet,Edual'do Neves, Rafael Marcatto, Mauro Mahfud:, Vinícius
WOdtinski, Marcelto Rozza, Adir Dalprá é Júlio César.Neste domingo, em Blumenau, acontece o Campeonato Es
�adual Mirim e Infantil "A" e "B" e no dia 12 de maio,

em Joaçaba, torneio de adulto,
em comemoração ae aniversá
rio da Federação Catarinense
de Judô:

CINE 'JARAGUÁ S.A.
CGCMF 84.432.962/0001-00
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SEGUNDONA E AMISTOSOS Ficam convtdedos os Senhores Acionistas desta So-
REALIZADOS - A Liga Jaragua- ciedade para reunirem-se em Assembléia Geral Ordi�á
ense de Futebol deu início do·' ria, a realizar-se no dia 14 de maio de 1984, às 9h�O'mln,
mingo, ao seu desorganizado em sua sede social na rua CeL -Emílio Carlos Jourdan,
Campeonato da 2a. Divisão, 103, Jaraguá do Sul-SC, para deliberarem sobre a se

que tem continuidade neste fi- guinte ordem do dia:
nal-de-semana. Na rodada lnau- 1. Alteração dos valores do ert. 9.°' parágrafo 6.°
gurau, XV de Novembro 4xl dos Estatutos Sociais para o período de 01/04·
Grêmio Garibaldi, Rio Cerro � 30/09/84;
lxO Ponte Preta e Juventude 2. Assuntos de Interesse geraL4x4 Vitória foram os resulta- Jaraguá do Sul, 17 daahrll de 1984
dos. Por outro lado, neste do- DORVAL MARCAno --=- Diretor
mingo, deverá iniciar o. 'Cam-,

�--- -------=========peonato Estadual de Amadores
da FCF, que reúne, na Chave RI"te OglOfl,Norte, o Cruz de Malta, de Ja-
raguá do Sul, XV de Novem-
bro, de Corupá e Tigre, die Je-
inville. As duas últimas equipes
deverão ser adversários na pri-
meira rodada e preparando-se
para o certame, o Cruz de Mal
ta enfrentou dia 1.0, terça-fei
ra, em seu estádio, a forte equi-
pe do União, de Ascurra, para

.
....... _

a qual perdeu pelo placar mí-
nimo, enquanto seus aspirantes
venceram por 4 a -1 .. E no do
mingo, dia 29, no Estádio do
Caxias, o Santa Luzia, que pro
move festival esportivo neste
final-de-semana, foi derrotado
pela Tigre, de Joinville, por 2
é1 I, na inauguração dos me

lhoramentos introduzidos junto
. ao patrimônio do Caxias. _�==- ,.....------------__:_I

LêlVação, polimento, teto e ,estofamentos e li.mpeza em,
geral, e com a

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

ocasiões é com o

LANZNASTER
O SEU RELOJOEIRO

çrue tudo lhe faz para servir bem .

Fica na Marechal Dsedere, 364

ANGIOLOGIA CUNICA E
CIRURGIA VASCULAR "

DR. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA

Doencas da circulacão, varizes, artereoesclerose,
tr�mbose, emb�lia, eresipela, flebite, etc.

Rua Guilherme Weege, n.O �4 - 1.° andar
Fone 72-1366 - Jaraguá do Sul - SC.

Marschall Polimentos

, VARZEANO COMECA DIA 20
DE MAIO - Trinta

�

e uma e
quipes confirmaram participa
ção no 2.0 Campeonato Muni-'
cipal de Futebol Varzeano, da
Divisão Municipal de Esportes,
cujo início está mClrcado para
o difl 20 de maio. As equipes,
foram divididas em quatro cha."-------------------====:,:-'ves e a primeira. rodad'a será r '
esta: CHAVE; VERDE - Vila AS MELHORES SUGESTOES PARA

IBaependi x Viracopos, Portu. PRESENTES ESTAO AQUI!
guesa x Corinthians, Vila Olím- .

Na Jeelherla A Pérola, você encontra artig�s .pa- .pica x Indústrias Reunidas e ra presentes e decoração, peças de joalheria, re ojoe-
Arsepum x Faculdade; CHAVE ria, objetos em prata, cristal e porcelana que r�al-AMARELA - Colúmbia x Ca- çam e seu requinte e bom gosto. Em anex?, a Ótica
choeira, Bangu x Radar, Trapp Moderna, com os últimos lançamentos em oculos na-
x Vitória e Saturno x Santo An-

. cionais e importados. Visite-nos
tônio; CHAVE AZUL' - Santa

1Luzia x Aflântida, Figueirense Joalheria A Péro ax São Paulo, Jaraguá x Astro-
nauta e Malvice x Canarinho; -

Ótica ModernaCHAVE· VERMELHA _ Super-
mercado Lenzi x Fluminense, Rua Reinaldo Rau, 289 - Fone 72-1823
Pinheirosx Pinguela, Ca tton i li
Rio Molha, folgando, nesta eha- -=======-----------------;--;0;
ve, a AfA, equipe da Acaresc;
em razão de só haver 7 equi
pes. A primeira fase será dls
putadà nos Estádios do Bota·
fogo, Baependi, Figueirense e

João Pessoa.

Experiência, a certeza de um trabalho
,

bem executado.
Rua CeL P'rocópio Gomes, 227 - Jarawá do Sul-SC

.

,

I
.

,,/

ESCANDINAVIA A NOVA OpçÃO
COPENHAGEM COM 30% DE DESCONTO:
Na tarifa Ponto a Ponto.
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGEM OU

•

JARAGUÁ SEDIA JOGOS MI
CRORREGIONAIS - Foram a

berres entern. com o congresso
técnico, os Jogos MicrorregiO-Inais, classifkató."ioS aos JASC'jemJaraguá do Sul, que contaIcom a participação, a'!ém daicidade-sede, de Benedito Novo"
Luiz AI'ves e Corupá. :_ --------�:_---.--------:-

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

I
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• A Secretaria da Fazenda, prorrogou até 15 de maio
o prazo pera entrega nas Exatorias Estaduais, das Decla

rações de 'Informações Econômlco-Flscais, q'ue são o mo

:vimento contäbi]" registrado pelas empresas em �3, do

"qual se extrai o valor adicionado para a apuraçao do�
índices de participação' do ICM, em 1985. A entrega, ate
30 de abril, prazo inicial, deixou a desejar. .

•
, • O ex-prefeito de Massararidu�a, Dávio leu, fOI
visto almoçando na Cap.ital com o depu'tado O,ctacílio Ra
mos e segundo informações que transpiraram. Octadlio
teria apresentado Dávio a outros deputados como seu "su
eesser" na Assembléià legislativa. Os futurólogos cá da
terra, já prevêem a' dobr.adinha Paulo Bauer a

.

deputado .

federal e Dávio leu a 'estadual, em 86., pelo PDS.
.

.• O PMDB na reunião do Diretório Regional, sába
do último, estabeleceu o crönoqrema de atividades para
este ano. 'Dentre as atividades incluem-se encontros ma

crorregionais, que no dia 18 de agosto, às 9 horas, vai
reunir em Jaraguá do Sul os diretórios, prefeitos, verea
dores, parlamentares, candidatos de 82, JPMDB, movi
mento feminino e trabalhista, de todo o Norte do Estado.

• Um leitor, pr�upado, denunciou ao CP, a pêlul
ção do rio Itapocu, q,ue além de grande quantidade de
entulhos e recebimento direto de esgQtos industrial e cloa
cal, apresentava ne ó'ftimo domIngo, lima viscosidade em

sua superfície, (:ólu,sada por �1eo.:E �lém disso, constatou
nuín�ãeterminado trecho," peiKes mortos;' poss1velmelfte
por asfixia. 'Medtdas enérgicas precisam ser tomadas. E

urgente!
.

1 • De acordo com a decisão do processo instaurado
pelo, seu envolvimento com o tráfego de cocaí�a, fato que
ganhou manchete estadual, o verea�or Ademir 'Spru�g,
do PDS de Massaranduba, poderá ser expulso do partido
e consequentemente, perder seu mandato eletiv? O edi�,·
antes envolvido no desvio de bens da massa falida da FI
tema está realmente, numa bananosa.

�. F�i super�j)r, 139% o aumente ela arrecadaç�o
dos 'tributos estaduais. em Jaraguá do Sul, no mês de a

brll, .quando atingiu:ç:r$ 1.448.�53.161;61, contrâ os�Cr�
605.048.511,82 registrados em aJ,rilj83, com um supera-,
vit de·'Cr$ 843.3OS.24?(79 de um período para ,!utrO':

. " « � � ".i '
• .,. • , " I, , -:

,
'•. A Revista visão, de circulação nacional,' a exem-

plo dos jornais O Estâdo de São Paulo, 'Folha �a Tarde,
Gazeta do Povo, O Estado é, outros da nossa região, trou
xe à 'págl'nà 39 da edição de 30:04.1984, ma,téria acerca

do projeto turismo via férrea que breve sera execu��do.
Já' no dia 27 de abril, a Gazeta do Povo, de CUrltlba'j
publicou ampla reportagem sobre Jaraguá do Sul. É o re

flexo da acertada política de divlllga"ção da cidade que es-
.

tá sendo executada.

• O secretário da Agricultura, Vilson Kleinübing,
confirmou apoio ·fi;nanceiro -da sua pasta ao' p.refe�t� Dur

val Vasel, para a realização da Amostra Agropecuarla/�4.
A municip'aHdde sôlicitou ·Cr$ 5· milhões· e, alguma cOisa

deve $air. Por outro lado, está confirmada para' 17 de

mà'io, a Feira Livre no pátio da Igreja Matriz: Os detalhes �
"

,finais serão acertados na próxima semana.

• O novo salário mínimo, em vi.gor desde o d�a 1:°

de maio, agora unificado em todo o Paí's, é de Cr�, .
"

97.176,00. Isso corresponde a Cr$ 3.239,20 diarras e

Cr$ 404,90 por hora trabalhada e a 8 horas de trabalho.

O aumento foi de, 70,1 % .
'

• Continuam abertas até.15 de majo, na 19a. Ucre,
as inscrições aos exames supletivos de �.o e 2.° graus,

que serão realizados dias 19, 20 e 2.1 de .Julh�. _Da mesma

forma, atê o dia '11, poderão ser feitas, mS�rlçoes para o

vestillular' de inverno .da Acafe. As provas, vao de 14 a 17

de julho.

--------�--�--------,
SASSE

Café e Balas
PRODUTOS 605TOS95

- .J

'Correio do Povô'�compIet�, 65 anos
•• I ,.

_

Estamos lnlciando um. Ressoa, no prédic.reforma- clda: a �rasse conservado-
novo.ano ne nossa carnl- do por Max Fiedler e espo- ra, a,traäicional, que sem-
nhada .de um indormldo la� sa de Frltzl. Vogel e Hlha pra confleu no trabalho da
bor. de Fritz Vogel, conférme imprensa vigilante, 'defe""

�,a prova de uma idéia foto e clichê em poder da denda as boas causas que
que se transformou num direção, datado de 1924! os mercantilistas não sa-
trabalho perseverante e gentilmente cedido pela bem compreender. A lm-

: que no dia 10 de maio de srta. Luclla Emmendoerfer, prensa mercantilista, é ela.
1984, próxima quinta-feira, A sua existência n�o �'e roo
nos permite completar o. deve a uma pessoa. Mas não podemosesque-
65.0 ano de existência [or- Além dos primeiros, os cer os nossos leitores e as-
nalístiéa. considerados fundadores - sinantes. Eles nos acampa-

'� o mais antigo semaná- Venâncio da Silva Porto e nham através de geraçÕes.
rio do Estado, de Santa Cá- Artur Müller, cumpre de-, Isto é confortador. E de-
t·

. cliner com respeito os no- pois dizem que velho é pe.anna.
, "

Abdon Batista nos anos rnes de Honorato Tomelln
18-19 andava na crista da e August9 Sylvio Prodöhl

:

onda em Joinville e era ad- até há 26 anos atrás.
mlrador de Jaraçué, assim Entre colaboradores, que
se achamava o Distrito.

,

foram multísslmos, despon
Como quizesse modernl- tau Mário T. da Cunha Mel-

zar a imprensa joinvilerise lo e como gerentes Paullno
da época, pela simpatia à Pedri' e Ferkruessén de

emergente freguesia, ven- Mello, não devendo ser es-

deu o rnaqulnérlo gráfico a quecido .como sócio Wal-
Venâncio da Silva Porto, demar Grubba.
Cartorário e Oficial do Re-

'

Até o atual Deputado Ro-

gistro Civil, que mestre E- land·Harold' Dornbusch
mílio Silva diz ter vindo tentou a compra do [ornal,
por trem, desembarcado que não se consumou.
nUÍ'l1Çl sexte-feire. Qui'nze anos antes da e-

Juntos trabalhavam Ar- mancipação política o se-

tUF MÜller como escreven- manãrlo Ja estava na rua

te [uramentado, enquanto brigando pela sua Indepen-
que Fritz Vogél era o in- dência qu� custou a. sair,
térprete.

.

pols, desde 187-6 ficou num
e no dia 10 de maio de .jogo de empurra entre Jo-

1919 apárecia o prlmelro inville, 'Araquari (�aratí) e

exernplar de "O Çorreio do um "Anschluss". (anexa-
Povo" mencionando apenas ção) à Barra Velha até 22
6 gerente, na pessoa de Ar- de julho de 1898, quando
tur Mülle,r. passou ,à Jolnvllle, o . que
A 1.° de setembro de quer dizer que, desde a

1919, aparecia o filhote do fundação, ficàmos 22 anos

hoje' "Correio do Povo" como fruto da cobiça entre
, com p título de Jaraguá-' Paratí e Joinville, 36 anos

�ei�ung, tendo como dire- como distrito de Joinville
tor Artur Müller e redator e apenas 50 anos como e-

Fritz Vogel, este editado em mancipados; Neste ano ,'co-
língua aJemã, porém, qe 'memoramos o ano 108 de

pouca duração. " fundação ...
Situava-se qriginariamen- Quem nos tem suporta-

te "O Correio do Povo", do tode o tempo é uma

na hoje Rua Preso Epitácio classe muitas vezes esque-

ça prà museu ...

Já diminuímos o tama
nho pra sobreviver.

, Já mudamos de impres
sora, pra fugir ao, preço de
custo, justamente nós que
somos nacionalistas, que
preferimos as coisas cá da,
terra.
Ainda não conseguimos

c dinheiro suficiente para
montar uma impressora
própria. Mas chegará um

dla ...
Poucos sabem compre

ender que não estamos tra

balhando 'em causa pré
pria. 1
,. F'elizmente existem os

que querem o bem de Ja

raguá. Deus seja louvado!
A data estaria a merecer

uin ruidoso festejo" pra
dizer que estamos vigilan-

.

tes aos interésses de nossa

'cidade €i dá mlcrorreqlão.
I Mas ös tempos bicudos
exigem um constante aper
to de cinto para sobreviver.

Até quando? Só Deus sa
, be responder,

Mas vamos em ' frente
que o deVer nos cliama, em
busca do ano meia-meia.
À todos o muito obriga�

do.
'

Eugênio Victor Schmöckel
Diretor

.

-
,

SUBSEÇÄO DA ,OAB SERÁ iNSTALADA DIA 10; NO FÓRUM

No pr:óximo dia, lO, 5a.

feira, às 1 Ö horas, data do
dnquentenário de instala
ção da Comarca de Jara

guá do Sul e dos 65 anos

de fundação do jornal Cor
reio do Povo", será insta
lada oficialmente, no Fó
rum Desembargador "João
Thomaz Marcondes de Mat-
tos" i a 23a< Su.bseção Re

gional da Ordem dos Advo
gados .do BrasiljJaraguá
do Sul, em ato que deve-"
rá contar com a pres,ença
de altas. autoridades da
magistratura catarinel'ls.e,'
entre out-ros representan�
tes dos três poderes. Esta
Subseção reunirá os 31 ad
vogados das Comarcas ,de

•

Jaraguá do Sul � Guarami-

rim, que cQngrega cinco

municípios do.Vale do Ita

pocu, sendo a sua primejra
diretoria formada pelos
Drs. Humberto Pradi (pre
sidente),

.

Alidor Lueders
(vice-presidente), iOdi Ion
,Raizer (secretário) e Vitó
ria Alta.ir Lazzaris (tesou-
reiro).

,

por outro lado, no dia
26 de abril passado; acCln-

teceu eleição da nova dire
toria

-

e Conselho Fiscal da
Associação de Advogados
de Jaraguá do Sul - AA-
JAS, sendo composta pelos
seguintes causídicos:

. pre
sidente Altevir A. Fogaça
Júnior, vice-presid. Friedel
Schacht, la. secr. OsValina
Vargas Rodrigues, 2.° secr.

Osmar Graciola, 1.° teso

Avelino Rui de Carvalho,
2.° tes; Dimas Tarcísio Va
nin e diretor social Lety
Maria Barbi. Conselho Fis-

.

ca I: Aleides Ca rdoso, Má
riO'Césa'r Felippi, Roberto
Marc;elino Vargas Madrid,
cemo efetivos e Reinold0
Murara, Cláusio Baratto e

Álvaro Henrique do' Ama
ral Maia, como membros
suplentes.
PROVA RúSTICA
I ,

No dia 11, 6a:._feira, no

encerramento da ,programa'
cão do cinquentenário d(j

Munidpio e da Comarca, a

Provq RI.Jstica '''Troféu 65
anos do Jornal Correio do
Povo.
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