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CIDADE SfMBOLO DA FAMILIA JOURDAN.

Saludos a Los Hermanos
'Oe I Paraquav

É nos muito agradável chegar à Jaraguá do Sul ho-
saudar os queridos irmãos je pelo entar.decer, realizan-
da vizinha República do Pa- do a partida de bolão ama-

raguai que no dia de hoje e nhã, que é quando se deslo-
amanhã deverão permanecer carão para .a cidade de Jo-
entre nós, em retribuição a inville, onde também reali-
uma visita feita pela equipe zarão uma partida e, na

do Az deOuro Boliche Clu- noite de segunda feira reter-
be, pertencente ao grupo dos narão à capital paraguaia ..
querta-felrlnos do Clube A- Embora a programação
tlético ßaependi. local, no seja, em princípio, comple-
mês de abril de 1983. temente informal, o roteiro
O grupo misto que nos a ser cumprido será o se-

visita também desenvolve guinte: noite de sábado, re-

as suas atividades esporti- cepção na BR-280, na altura
vas às quartas feiras,. per- da Associação Recreative
tencendo ao Desportivo Ale- Weg, onde se realizará um

man, o Deutscher Turn-und coquetel. Acomodação dos :

Sportverein Asunclón, fun- visitantes no Hotel Itajara.
<lado em 1907, e é uma das Domingo, pelas 10 horas,
entidades esportivas mais encontro bolonístico nas

desenvolvidas na capital da canchas do Clube Atlético
vizinha República. Baependl: 12 horas almoço

Segundo nos foi informa- na sede do CAB, com as es- .

do, os dias 14 e 15 do mês posas, e à tarde passeio pe-
em curso são feriados no Ia cidade e despedida.' _ .

Paraguai e por esta razão Louvamos a iniciativa do
aproveitam o ensejo para Az de Ouro que fomenta 'en-
este encontro já muito es- contros esportivos' interna-
perado pela equipe agora co- clonais, estreitando ainde
mandada pelo bolonista mais os tradicionais laços
Moacir Rogério Sens,

'\
de amizade entre brasilei-

O grupo do Desportivo .

Aleman, como �á dissemos,
.

será misto e se comporá de
20 a 30 pessoas, devendo

Com a realização, ontem à noite, da Prova Rústica
65 Anos do Jornal Correio do Povo, foram encerradas ás

comemorações do Cinquentenário de instalação do Muni

cípio e da Comarca de Jaraguá db Sul. Na manhã de 5a.

feira, dia 10, no Fórum Desembargador João Thomaz
Marcondes de Mattos, aconteceram as solenidades dos 50
anos da Comarca, abertas com a execução do Hino Nacio

nal, pela Banda Municip,aJ, e descerramento da placa alu
siva ao acontecimento, pelo Corregedor Geral de Justiça,
Desembargador Reynaldo Rodrigues Alves, que no ato re-

presentava o Tribunal de Justiça.
.

Na mesma oportunidade, deu-se a Instalação da 23a.·

Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil/Jaraguá do

Sul, pelo presidente da OAB/SC, Dr. Carlos Alberto Silvei
ra Lenzi, que fez alusão ao acontecimento. Pronunciaram
se também o presidente da nova Subseção, Dr. Humberto

Pradi, ° prefeito municipal. Durval Vasel, o promotor de

Justiça da 1 a. Vara Dr. José Alberto Barbosa e o juiz de
direito da 2a. Vara, Dr Sérgio Luiz Rosa de Bem, ambos
lembrando o slqniflcado dã data. histórica que se comemo-

rava e do ato que acabava 'de se cumprir.'
. "

Autoridades dos três poderes prestigiaram o aconte

cimento e a mesa estava composta pelos Drs. Reynaldo
Rodrigues Alves; João Carlos Kurtz, Carlos Alberto Silvei
ra Lenzi, Protásio Leal Filho, Ari Pereira Oliveira, Aloísio
Biasi, André Mello Filho, Ivo Helmuth Gerlach, José Al

berto �arbosa, Pedro Sérgio Steil, Humberto Scharf Viei

ra, Humberto Pradl, Altevir Fogaça Júnior; Renato Wolf

(Blumenau) , representantes do poder' judiciário das co

marcas de Joinville e São Bento, além de Durval VaseI,
Pe. João Heidemànn e pelos vereadores José Gilberto Me-"

.

nel e Ernesto Felipe Blunk (Corupé ).
A Subseção de Jaraguá do Sul da OAB tem abrangên

cia sobre cinco munlcíplos e a sua primeira diretoria tem

������������������������������������� na p�sidência Humb�� P���Alidor Luede� éo�C�

presidente, Odilon Raizer - secretário ,e Vitória. Altair

Lazzaris, '0 tesoureiró.,

Jalete Hàrdt, Miss Jaraguá/
84, participa hoj� em Blu- .

menau, do Concurso' Miss
Santa Catarina. Pág. 2

Henipe dá a resposta ii seus algozes
.

.

Instalada a 'Subseção
.

da O,AB/Se
'

Técnicos fazem
-

sondagem
.

da nova ponte

A Metalúrgica [ndustrial
Henipe Ltda., estabelecida
na rua Amazonas' 29 em Ja-

.

raguá do Sul, fora 'através
de Edital de Notificação pu
blicado nos jornais Correio
doPava de 10.05.1983 e Ga
zeta de Jaraguá -de 14.01.83,
notificada pela 'Indústria de
Artefatos de Borrachas Wolf
Ltda., estabelecida ·ná rua

Henrique Piazera 194, em

Jaraguá do Sul, injustarnen-
.

te, quer através desta nota,
expressar seus profundos a

g�aäecimentos a todos que,
direta ou indiretamente con

,

fiaram .no trabalho' e per
severança empreendidos pe
la . empresa, que garbosa
mente conseguiu transpor
os obstáculos' interpostos
pela notificanda já epigrafa
da, que tensionava S.M:J.,
dificultar as transações co-

presa, no ramo de transfor

mação de plásticos na cida
de de Corupé, demonstran
do o espírito de lutá apli
cado pela empresa, que nu

ma época de recessão eco-

nômica, consequiu ampliar Técnicos, engenheiros e uma equipa de topógrafos do

C seu patrimônio, estabele- Departamento de Estradas de Rodaqem de Santa Catarina,

cendo negociações com no- estiveram quarta-feira ·em Jaraguá do Sul e junto com o.

vos Clientes, galgando a pas- secretário de Obras da Prefeitura, Afonso Plazera Neto,

sos ciclóplcos o mercado iniciaram a sondagem, passo inicial para a posterior lici-
nacional a contra-gosto da taçâo da neva ponte, a ser construldasobre o rio Itapocu,
notifiCanda. paralela a ponte da estrada de ferro e que terá também

Assim, mais uma vez, ciclovia. Anteriormente, enqenheiros dá DER estiveram na

vencida a tempestade, só região,' para observar o trecho da rodovia Jaraqué-Schroe-
nos resta externar alegria der, que também em brevê 'vai ser licitado, para a con-

em podermos contribuir, clusão das obras de pavimentação asféltlca. As duas.obres

com uma pequena fatia, pa- serão construídas pelo Governe do Estado.

re. que o Brasil consiga pau- O prefeito -Durval Vasel, 'ilJformou que o ante-prole-
latinamente com esforço to da nova praça, às maregns da ,BR-280, proximidades do

próprio, mostrar o seu va- Posto de Vendas Marisol, está concluído e em fase de de

lar.
.' .. ·talhadamentos finais. Na praça será erguido o marca "do

centenário, casa de enxaimel que servirá como posto de

METALORGICA INDUSTRIAL informações turísticas, play-ground, entre outros. A ilu-

HEN'PE LTDA - Maio/1984, minação será no 'estilo da que enfeita os canteiros e não

��������������r�����������������������se tem da� para a construçã�
.

merciais, que porventura a

Henipe fizesse.
Em momento algum hou

ve inadimplência da notifi
cada e sim, precipitação da

.

notificante, mas atualmente,
todo o débito, que fora par
celado, está pago, religio
samente no prazo pactuado,
quer a Metalúrgica lndus
trial Henipe, ratificar seus

agradecimentos aos amigos
e clientes Os quais com pe
didos materlalizararn' o seu

apoio e confleriçâ; aos ge
rentes bancários, que mylti
plicaram a credibilidade fi
nanceira, confiando dessa
maneira no trabalho honesto
empreendido, o qual solidi
ficou-se com. o passar dos
meses.

Hoje, em maio de 1984,
a Henipe está consolidando
a implantãção de nova em-

\
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FESTA ANUAL - Começou on

tem à norte, com "c, jantar típico ale
mão e húngaro, a Festa Anual da

Comunidade. Evangélica, que prosse
gue neste sábado, com churrascada,
molho pardo e outras atrações e no

domingo, prosseguimento das festi
vidades, com as atrações já conheci
das tio público. Compareça!

DA SCAR - Embora ainda lon
ge, a SCAR marcou para 10 de aqos
to, o seu tradicional jantar do prato
típico italiano, em homenagem aos

pais e que todos os anos é sucesso.

Coma. novidade, vai ser realizado no

Baependi, por ser mais espaçoso e'
dado ao crescimento da participa-
-ção da sociedade.

LIONS INDUSTRIAL - José Hen
rique (Wanda). Pereira na presidên
cia, Ronaldo Trapp na secretaria e

Oswaldo Pereira na tesouraria com

põem a 'diretoria do Lions Clube Ja

raguá do Sul-Cidade Industrial, que
toma posse no início de julho, subs
tituindo a diretoria, presidida por A-
Jibert (Traudi) Ewald.

'

,

,-

j'

BANDOLINS DE SP - No dia
24,de julho; às 20 horas, no Edifí
cio Cristo Réi da Cornunldade-Cató
llca, apresentação inédita do Con

junto Bandollns de S. Paulo, de ori

gem alemã e -único de seu gênero
_no Brasil. ° programa consta de
músicas clássica ligeira e folclórica
internacional, inclusive brasileira,
Vai ser um sucesso. Anote na sua

agenda!

G-E-N-T-E - Trocou idade dia
11, a Sra. Anita, esposa de Herbert

Buerger-. ff Receberam esta semana

as integrantes de seus grupos de

lanche, as senhoras Hildegard Grub
ba e Priscila Piazera. fI ° Café das

, Primas, desta semana, foi na resi

dência da Sra. Asta Marquardt. ff
Dia 16 próximo, lanche na nova e

lindíssima vivenda da Sra. Carim
Haake Boehrn, em Joinville. ff Virá
a Jaraguá do Sul, .no mês de julho,
o ex-governa.dor de Santa Catarina,
o Senador Jorge Konder Bornheu
sen. ff ° casa I Nél son (Nel sa) En

gelmann, comemoraram neste sába

do, suas bodas' de prata. Às 18h,
culto em ação de graças.

,

JALETE É A MISS JARAGUÁ -

Numa promoção sxlrosa, Jaraguá do
Sul conheceu sexta-feira, no Baepen
di, a sua Miss, que vai representar
o município no concurso' estadual,
neste sábado, dia 18, na Proeb, em
Blumenau, a partir das 21 horas.
Mais de duas centenas e meia de

pessoas irão a Blumeneu prestigiàr
a nossa candidata. Jalete Hardt foi

eleita a rainha' da beleza jaraguaen
se, ficando na segunda colocação
Lindete Pedrotti e na terceira, ,Ja
neida Raquel Paoletto. Deise Ra

dünz foi eleita Miss Simpatia. -A co

missão julgadora esteve formada pe
lo Dr. Wanderlei Quarte Pereira

(presidente), Durval Vasel, Vicente
Donini, Laurite Weege, Jurê Tiskos-

CORREIO DO POVO Página 2

Gente &. Informações
ki (da Vasp), Jane Schulz, Udo Wag
ner, Marlene Ewald;: Janete Marcat
to, Evaníra Rubini Pradi "Ursula
',Müller Horst, Luiz César' Augusto

,
e Mauro Koch.

'

De parabéns a comissão organi
zadora pera sucesso, assim como a

Jalete e as demais concorrentes que
souberam v..alorizar o acontecimen-
to. E vamos torcer para que nossa

r�presentante traga de BJumenau,,,o,, _ �<? }3EIRA RIO _. Dia 21 proxr-
titulo máximo da beleza catarinense. mc, o Beira Rio elege o Conselho

Qualidades não lhe falta: Deliberativo,' que por sua vez esco
lhe a diretorla executiva. 'Esta se

mana aconteceu a última reunião da
atual diretoria e .ao que se sabe e-

xiste uma chapa pa�a o. Conselh� já
form�daI no entanto, até o dia .20
outras chapas podem ser registra
das na secretaria do clube. Ninguém
sabe quem vai ser o presidente.

'

DO ROTARY - ° Rotary Club
de Jaraguá do Sul realizou, terça
feira, no .Beira Rio, dançar fest ivo

dançante, em homenagem ao
.

Dia
das Mães. Cada esposa de rotaria
no recebeu buquê de flores e assis
tiu em .vídeo-cassete mensaqens de
seus filhos, cumprimentando-as. °
Camp. Mário Tavares fez também
alusão a data.

' ,

Corupé e Massaranduba, ofereceram
. terça-feira um almoço, no Espeto
de �o, para o Secretário Francis
co de Assis Cordeiro, e convidados.
• Murillo Macêdo, Ministro do Tra
balho, formulando cumprimentos ao

CP, pela passagem dos seus 65 anos

de fundação."

REGJSTRO -:- A coluna registra"
pesarosa, o falecimento ocorrido dia
8, de Ricardo Vierqutz; rio Rio Cerro
II, com 96 anos incompletos, de tra
dicional' família jaraguaense., Na

,mesma ,data, aos 81 anos, faleceu
também a Sra. Wilhermine M�yer
Hoeft, deixando enlutados o esposo
Erich, filhqs, filhas, genro, nora; ne
tas e, bisnetos.

BAZAR DA PECHINCHA - Será
neste sábado, no pátio da Igreja
Matriz São Sebastião, o 2." Bazar da
Pechincha, promovido pela Casa da
Amizade. Começa às 8 horas e a

venda estarão, a preços reduzidos"
roupas, louças, uti I idades domésti
cas e outros, em bom estado de

conservação.

carta firmada pelo- Diretor Regional
vazada nos séguintes termos: "Co�
referência à matéria publicada no

jornal, sob 'o título "Cartas Tam
bém Fazem Turismo", edição de nú
mero 3279, do mês de março do
corrents ano, inforrriamôs que' o a

t�aso. na entrega da correspondên
cia citada no mencionado artigo, o

correu devido errei no endereçamen
to, pelo remetente, que colocou Cx,
Postal 130 e não 19, e, o assinante
da Caixa 130, normalmente, não vai
ao correio .com frequência.

Quanto ao assunto, tratado com

o Chefe da Zona Postal de FlorianÓ
polis/SC, esclarecemos que estamos

acompanhando através da chefia de
nossa Agência de Jaraguá do Sul/
SC, as entrades /entreqas dos jornais
postados por V. Sa., para que pos
samos detetar as razões dos atrases

dos mesmos. Entretanto', caso os..

mesmos persistam, solicitamos a

gentileza de nos informar nomesf
endereços dos ßssil'!antes, para pro
cedermos uma pesquisa mals deta-,
Ihada, a fim de sanar definitive-
mente, as irrequleridades.

'

.-

CASAMENTOS - Na Matriz São
Sebastião, lOh, o casamento de Gil
berto FranzenerfMaria Suzéth de
"Brito, 16h Francisco NahsfRomilda
Bruhns e Avelino RistafMilene Sil
vério, 17 Pedro TitzfAna Machado,

.

Antônio Lescowicz F.OjOlívia Fodi e

João VenturifMa. Aparecida Gun

chorowsky, 18h Pedro Paulo Bassani

fSílvia Lehnert. Na Barra, 17h João

KazmierskijSueli Zimdars, 17h30 Di

ma MeschfDalí Mass e 18h José Sar

dagna/Jurema Wulf., Dia 17. 19h, na

Barra, Reinaldo SteffensfÃngela Dal
canaIli. Felicidades aos nubentes!

MARCOS VINICIUS Para a ale

gria dos pais Moacir (Tânia) Dun

ker, de Joinville, nasceu dia 02 de

, maio, com 3kg200gramas, o menino
Marcos Vinícius sendo avós mater

nos Manuel (Urbana) Pacheco e pa
ternos nossos amigos João (Teonila)
Dunker. Nossos parabéns pela che-

/ gada do Marquinhos.
.

TOQUES __:. Regressaram do

mingo de uma viagem de passeio a

Buenos Aires, Córdoba e 'arredöres,
os casais amigos Hans Gerhard (Car
Ia) Mayer e Mário (Carim ) Boehm.
·e A APAE, que elege seu conselho
fiscal dia 29, agradecendo ao "Cor

reio do Povo", seu apoio para o ê

xito do -coquetel-desflle, realizado
dia 25 de abril. e Os Prefeitos de

DROPES - A Hermes Macedo
entregou dla 10, os prêmios e diplo
mas aos' alunos contemplados no

concurso escolar Dias da Mães HM)
. Arno. e Com uma chapada de con

fraternização, o Beira 'Rió entrega
dia 17, a premiação aos vencedores
das sete modalidades do Olimpie
R ia. e A Sra. Ottoma r (Detta) Kae

semadel,
'

recebeu quarta-feira, suas

amigas, pare um lanche. e Hoje, no
.Lvcntus, baile das mães da APEVI,
com o Musical Arco Iris.

DIRETOR REGIONAL DO CORREIO
MANIFESTA-SE - Datado de 30 de

abril último o nosso diretor recebeu

Na oportunidade, colocamo-nos
a vossa disposição para quaisquer
outros esclarecimentos. Atenciosa-'
mente. Guido Alfredo Heisler - Di
retor Regional ECT fDR/SC".

AS SURPRESAS DE UM TELEFO·
NE NOVO -:- Dia destes o morador
da esquina das ruas 14 e 84, na go
iabeira, recebia o seu telefone de-

pois de longa espera. Desnecessário
dizer que a alegria era geral' poder'
comunicar-se com o mundo inteiro.

A instalação ocorreu normalmente.
A noitinha no dia 19 :- 5a. fei

ra Santa - toca o telefone- e o do

no atende:

- Alô, quem fala ...
__ Aqui falam da Telesc. Esta-

mos testando a linha. Por favor,

queira dizer"A"
- Aaaaaa ...
- Por favor, queira assobiar.
- Fiuf fie, fiu ...
- Queira assoprar.
- Fu, fu .. 4
- Ma-is forte.
- Fú, fú, fú ...

-
.

Sorriso de mãe e maior
no seu dia.

Faça ela lembrar o
,

seu dia com aleqria, com
presentes da

CASARÃO

Aí a voz falou novamente:
_ Deixa, de assoprar tanto, que

Ja está enchendo o saco e clic, des

ligou.
Era seu melhor -arnico telefo-,

nando do orelhão, existente ao lado
de sua casa, o seu amigo Picapau;

"' I'"

Caesar's
Club

Funciona, às quartas
sextas-feiras e sábados,
na Mal; Floriano, n.? 60.

Você é. presença
� indispensével.

_) \..

40 tipos de pizzas a sua

'dispC)sição e além
disso, lazanha,

_
canélone e aquele chapinho

gelado, com música
ambiente. ·Aç.eitamosRELOJOARiA AVENIDAI IJóias e Relógios .'

Marechal Deodoro, 431 e ! Rua Joinvil!e, n." 79, próximo
� Getúlio Vargas, 9 ; a Ponte Abdon Batista.

,�--��--�_�I,=_'----------� ------"..;",.",_.)

reservas.
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Comemorando seus vin
te anos de fundação, a Ma
risol S.A. Indústria do Ves
tuário realizou no dia 1.0
de maio, um programa fes
tivo que reuniu cerca de
1 .500 coleboradores no

<!:Iube Atlético Baependl,.

da matriz e: das filiais de
Massarandubal Corupá,
Schroeder e ex·Marqua,rdt,
censtendö de recepção às
9 horas; celebração ecumê
.niea às �h45 e às lOharas,
palavra:do direton-presiden
te e fundador Pedro Donl-

ni, além da, distribuição ·de
diplomas por tempo de
serviço a dezenove funcio
nários que completaram
respectivamente lO, 20 e

30 anos (esta antes funcio
nária da Marquardt, em

presa adquirida pela Mari
sol ).

. Após,o almoço trinta e

quatro prêmios foram sor
teados, sendo 20 jogos de
toalhas Teka, lO jogos de
iantarOxford, 2 bicicletas,
1 geladeira e 1 Ciclomotor

Monark.
O congraçamento, que

teVe efeito bastante: posltl
vo, serviu para congregar
os funcionários de todas
as unidades fabris da Ma
risol. Esses funcionários,
receberam ainda camise
tas-propaganda da ernpre
sa e sete toneladas de ma

çãs foram distribuídas. So
me-se a isso a distribuição

I de ·mudas de árvores e se

mentes de hortaliças, para
colaboradores e para a co

munidade.

MASSARANDUBA E CORIlPA GANHAM SEUS PLANOS DIRETORES

13m solentdade realizada
na manhã de terça-feira, dia

13, na Secretaria Executiva da
Associação dos Municípios
do :Vale do ltapocu, na 'pre
sença de todos os prefeitos
da .rnicrorreoião além de
vereàdores, vice-prefeitos e

outras lideranças pol íticas,
o secretário-chefe do Gabi
nete de· Planejamento e Co

ordenação Geral, Francisco
de Assis Cordeiro, assinou
convênios com as prefeitu
ras de Massaranduba e Co
rupá, de cooperação técni
ca-financeira pare a execu

ção "do plano diretor ffs;rn
t�.rritorial, no valor d� r,-�
13 milhões 100 mil, a serem

repassados em duas oarre
las, nos meses maio/agosto.
Antes da assinatura elo

convênio, Cordeiro 'historiou
as öificuldades financeiras
do Estado, debilitado seria-

mente com a catástrofe das
cheias do ano passado e tra

cou a contribuição do plano
,Ii·-�tor nara o crescimento
ordenado de Um município,
Am todos os aspectos. Cor
deiro também assinou con

vênio com a Amvali, repas
sando, no ato, Cr$ 2 mi
lhões 500 mil para a manu

tenção das atividades da se

cretaria executiva, sendo a

primeira parcela de um to

tal de Cr$ 8 milhões 700
aue a entidade receberá es
t� ano. Pela Associação, as

sinou o seu presidente, José
de Aguiar, de Guaramirim.
Posteriormente seguiram

se pronunciamentos de Ze
ferino Kuklinski e Albano
Melchert, prefeitos de Mas-

- saranduba e Corupé, mani
festando sua euforia com a

assinatura dos convênios,
tanto esperados. Durval Va-

sei, de Jaraqué 'do Sul, rei
terou a sua expectativa de
que no menor espaço de
eempo seu municfpío tam
bém possa assinar convênio
sernelhente, enquanto Aldo
Pasold, de Schroeder e pre
sidente-da Federação Cata
rinense das Associações Mu
nicipais, antes do término.
da solenidade pelo secretá
rio-executivo -de Amvali e

ex-prefeito de Massarandu
ba, Dávio Leu" expressou
sua satisfação pelo recebi
mento dos planos diretores
'ror parte de Corupá e Mas
saranduba, dotando-os de
Instrumentos capazes de
melhor auto-desenvolverem
se e ao mesmo solicitou em

penho do secretério-chefe
do Gaplan, no sentido de

que Jaraguá e Barra Velha
sejam igualmente beneficia
dos com os planos.

SEGURANÇ� DA CIDADE,�� PR�QCUPA "

Na, semana que passou, um grupo' de' Líderes da' co
rnunidade, representando várias entidades, teunto-se par�
discutir a problemática da segurança na �unicíprö., dê j��
raguá do Sul, que começa a preocupar.. A, ihfc>rr:na>ã,b;� qa.:
Associação Comercial e Industrial, acrescentando, qUE! ao,
final do encontro decidiu-se pelo envio de offcio ao depv ..
tada Heitor Sché, da Secretaria de Sequrança Pública, so

licitando rhelhorias no sistema, como a contratação de um

escrivão, ele comissários de po.lícia, vinda de uma nova

viatura pera a Deleqacia visto que é flagrante a necessi
dade e, à instalação da Companhia de Polícia Militar e a

construção de uma neva GJelegacia, inclusive com presídio.
Essas entidades pretendem também' trazer a Jaraguá

do Sul o secretário Heitor Sché, para mostrar-lhe as defi
ciências existentes no setor de segurança, para o combate
a criminalidade.

Durante' a reunião da Associação Comercial desta se

mana, discutiu-se outra vez sobre a colocação de hidran
tes em pontos estratégicos da cidade, visando cumprir as

normas do Instituto de Resseguros do Brasil para a re

classificação da cidade. Um dos dez hidrantes aéreos está
sendo implantado: defronte o. Edifício Jaraguá e uma vez

mais, o empresariado jaraguaense discutiu sobre a necessi
dade do agrupamento de ferças da região norte, no sen

ti-do de que .o DNER. execute as obras de pavlmentação es

fáltica do segmento Corupá-São Bento do Sul, trecho da

serra, pera interligàr o corredor de exportação do planal
to norte até o, porto. de S, Francisco do Sul.

COMANDOS HIDRÁULícos SEGUNDA Nq SESI

O engenheiro Walfredo Schmidt, Gerente de Div�lga·
ção Tecnológica da Siemens, esteve em Jaraguá do' Sul na

terça-feira, dia 8, no Centro de Treinamento do Senai, on
de esteve' reunido com técnicos e instrutores do ramo da

eletricidade, ocasião em que, dentre outros, foram enall-
.

sados o uso de equipamentos didáticos eletro-eletrônicos,
proçrerna de reciclagem de instrutores,

.

uso de llteratura

técnica, demals recursos auxiliares disponíveis e coordena
ção de cursos pera o público local. �

Por outro lado, de acordo com Pedro Paulo Pamplo
na, diretor do .Senai,.. no dia 14/segunda.feira, estará em

Jarag.(Já, uma: unídade móvel quê mi'l'listrará cursos de CQ

mandes Hldrãullces; com duração de 6(1) horas, a ser de
senvolvido no próprio Senai, A temática inc'l'ui -princípi�s
béslqos de hidráulica, fluidos hidráulicos, enoanamento h�
drá�l!iICO.e vedeção, sisteme de alimen'f-ação, àtvaclóres °hl_

dráulicos, controle direcioneis, controté dá :pressão, icon
rrotede volume, acessórios,- bombas hid"állFlicas, clrcultos
hidráulicos tndustrlals e exercícios de prätica.

,
.

jâr�guá ,Tilrl_smo
Ägêncl'ä ,

de
,,�. Viagens,
REIS�BÜRO - TRAVEL AGENCY

Viaje. O Brasil é bonito que
só vendo

Rua C�l. Procópio Gomes de Oliveira" 285 - Fone 72-0977
Telex 0474341 JGST - Jaraguá do Sul - SC.

Embratur _ 0300900<42/9/'

Agência
Cosmos ,He
Viagens Ltda

'Não pare ).0 tempo, viaje! Conheça o B'r-asil e o Mundo
pela AGeNCIA COSMOS. Passagens aéreas, rodovi·árias,
marítimas, programas especiais -de férias, cruzelnos <ma

rítimos e passeqens das empresas Catarinense, ltaperni
rim, Reunidas, Pluma, Penha e Santo Anjo da Guarde.
Rua Antônio Tobias, 50 - 1.° andar - Fones: 72-0520 e

72--1709 - Telex 0474-230 ACVL'-BR. Jaraguá do Sul.
Embratur 02714-00-42..2
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ANIVERSARIANTES,
'

Aniver$ariam hoje: 12
'

.:

JSra. Magpa da Silva Rau
Sr. Márco'Antônio Roennau,
em Campo Bom (RS)
Sr. José Peters
Sra. Maria Mayer
Sr. Mário Roters
Sr. Dankwart Hermann
Sr. Werner Meier, Barrá do
Rio Cerro
Sra. Alzira Wolf Radünz
Cláudia Daniele Ristow

, Sr, Harry Porath
Izabel M. Schaldach

Aniversariam domingo
Dra. Zilá Rqdrigues Leite, em
Itaperuna-RJ.
Sr. Alfonso Buhr
Sr. Waldemar Antônio Vasel
Sra. Adélia Gascho Schwertz
em Jaraguazinho
Sr. Santino Rita, no RJ
Sra. Solange Duarte Bunn
Sr. João Mannrich, em Ata
lanta
Sr. Ordeli Ö. Rafaelli Rodri
gues

Dia 14 de maio
Sra. Fny Herbst Stamati,
em Buenos Aires
Sr. Albano Kan,zler
Hortência Satler
Sr. Ivo 'Berner
Vera Lúcia Marcarini
Sr. Mário José Krause
Ana, Paula, filha de Adellno
e Brunilde Hornburg
Dia 15 de maio
Srta. Mônica, filha dê Die
trich e Renãta Hufenuessler
Sr. Eurides Silveira
Sr.' Rudi Lipinski

'

Sr. Rudi Porath
Prof. Carla Schreiner
Sr. Nélson Engelmann
Sr. Domingos Pellis
Sandy Simone Eggert
Sr. Lauro Gielow
Dia 16' de maio
Sr. Gesa Rodolfo Fischer
Sr. Militino Aldrovandi
Wernér Horst Júnior
Sr. Walmor Ribeiro
Sr. Harri Konell

Dia 17 de maio
Sr. Aleixo Tomelin
Sr. Nery José Buchmann
Sr. Armando Nagel

'

Sra. Lilly Henzler, em SP
Srta. Carmelita Ponticelli
Ralf Roberto, filho de Lauro
e Sílvia Pietsch
Sr. Edson José Peixer
Sr. Wigando Behling
Cláudia Olska
Marli Rove
Dia 18 de maio
Sra. Cordi Baggentoss
Sr. Gerson Izídio Peixer
Sr. lrineu Stähelin
Carlos F. Mehler
Sra. Valli Ramthum
Adolfo Steingräber Neto, em
Joinville
Sra. Maura, esposa de Jami
ro Wiest
Sra. Cecília, esposa de Ivo
Konell

,

Flávia, filha do Dr. Luís Car
Ias e Esther Bonilauri

..
_. .

Proclamas de Casamento
Áurea Müller Grubbe, Oficial do Registro Civil ao

1.0 Distrito da Comarca de Jaraguä. do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

'habilitarem para casar, os seguintes:

,Edital 13.704 de 03.05.1984
WALÉRIO MÖLLER e NO�
MIA RITA BOTTNER.
Ele, brasileiro, solteiro, en

feirmeiro, natural, de Jara
guá do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente na

Rua Bertha Weege, 2272, n/
cidade, filho de Heinz Möl
ler e de Edeltraut Duwe
Möller. Ela, brasileira, sol
teira, operária, natural de
Maripá - Paraná, dornicllla-

,

da e residente na Rua Bertha
Weege, 20, nesta cidade, fi
lha de Reinherd Büttner e

,

de Hedvig Fritz Büttner.
Edital 13.705 de 03,05.1984
SILVIO JURANDIR BOGO e

NÉRCI MARIA LENZI.
Ele, brasileiro, solteiro, co

merciante, 'natural de Taió,
neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Marechal
Deodoro, 933, nesta cidade,
filho de Eriberto Bago e de
Maria '89-go. Ela, brasileira,

_mw)

solteira, auxiliar de escritó
rio, natural de Jaraguá do
Sul, domicilida e residente
na Rua 212, n.O 486, .nesta
cidade, filha de Vilde Lenzi
e de Olanda Fagundes Lenzi.
Edital 13.706 de 04.05.1984
ANDRÉ STEILEIN e

CECrLIA FURLANI.
, Ele, brasileiro, solteiro, la
vrador, natural de Jaraguá
do Sul, neste Estado; domi
ciliado e residente em Es
trada Garibaldi, neste distri
to, filho de Andréas Steilein
e de Olímpia Hilbert Stei
lein. Ela, brasileira, solteira,
do 'lar, natural de Doutor
Pedrinho, neste Estado, do
miciliada -e residente-em Es
trada Garibaldi, neste distri
to, filha de GentilFurlani e

de Clara Venera.
"

Edital 13.707 de 04.05.1984
VALDIR ROSA e

ISOUN� MULLER
_

Ele, brasileiro, solteiro, ser"

vente, natoral de Jaraguá do
'

Sul, domlclllado e residente
na Rua Onélia Horst, 20, n/
cidade, filho de Manoel Ro
sa e de Verônica Marcos Ro
sa. Ela, brasileira, divorcia
da, costureira, natural de
Guaramirim, neste Estado,
domiciliada e r:esidente na

Rua Onélia Horst,-nesta ci-
,

dade, filha de Alito Muller
e de Liti Otto.
Edital 13.708 de 07.05.1984
ANTÔN.IO NICOCHELLI e

, ROSANI HAFFERMANN
Ele, brasileiro, solteiro, la
vrador, natural de Guarami- \

rim, .neste Estado, domicilia
do e residenten a Rua Al
berto Schneider, nesta cida
dade, filho de Arvino Nico
chelli e de Paula Bernerdlna
Albano Nicochelli. Ela, bra
sileira/ solteira, operaria,
natural de Jaraguá do Su.l,
neste Estado, domiciliada e

residente na R. A;;�'erto\ Sch
neider, nesta cidade, filha I

de Germano Haffemann e

de Bolduan Haffemann.'
Edital 13.709 de 08.05.] 984
Cópia recebida do Cartório
de Registro Civil de Brus
'que, neste Estado.
MOACIR MÜLLER e LIAMAR
RAISER.
Ele, brsileiro, solteiro, ope
rário, natural de Otacilio
Costa, neste Estdo, domici
liado e residente em Jaraguá
do Sul, filho de Ivandina
Müller. Ela, brasileira" sol
teira, operária, natural de
Nova Trento, neste Estado,
domiciliada e residente em

Brusql:Je, neste Estado, filha
de Mário Raiser e de (Iau
din Gandin Raiser.

Politica,' Pólíticos,
Folclore '& Cia.

NASCIMENTOS

Dia 26 de abril
'Juliano, 'filho de Laurinda
(Rossane) Goedert.
Mailes, f. de Hilbert (Wali)
Jordan Stein.

'

Dia 27 de abril'
Carlos Alexandre, filho de
Vilmar (Lúcla) Dellagnolo
Dia 28 de' abril
Vanderlei, filho de Leonar

(Waldeli) Rowe.
Francine, filha de Mário

(Hilda ) Poffo.
Dia 30 de' äbril
Daniel Marcelo, filho de Or
lando (Eleni) Vasselai.
Marciana, filha d,E? Victório
(Filomena) Urbainski.
Graztelle, filha de 'João (Lú
cia) da Silva.
Dia 01 de maio
Enéias, filho de Rubens (Ro
semara ) Mtinzfeld.
Alex Sandro, filho .de Ade
mir (Isabel) Antunes.

,

Inácio Jr., filho de Inácio
(Rosane) Pellis.
Dia 02 de maio
Andreia, �ilha de Alfredo
(Rosêlinda ) Hoelf.
Luciano, filho de Leoncio
'( Leopoldina) Petry,
San Gerrysson, f� de João
(Ariete) Gomes.
Dia 03 de maio
Emerson, filho de Egon (E
lizia) Darem.
Daiane Cristina, filha de
Luiz (Ivonete) Cani.
Darin, filha de Milton (Ana)
Moura.
Dja 04 de maio
Jonathan Cristian, filho de
Edison (Nadir) de Assis.

Fala-se muito em eleições, já. A Dante de Oliveira for
trocada pela emenda do Presidente Figueiredo e já se a

pressam os deputados a emendar a emenda, que ainda var
dar muito o que falar.

As eleições em Santa Catarina para disputa do Go
verno do Estado caracterlzavam-se, sempre, pelo acirra
mento e pelo equilíbrio de forças. Assim, não foi diferen
te em 1960, quando concorriam I rineu Bornhausen de um,

lado e Celso Ramos de outro, este pela oposição. A UD�
era dominante, com Heriberto Hülse ocupando o Palácio,
da Praça XV. O PSD, lutando pela retomada do poder,
tinha. como um des seus ponta-de-lança no Vale do Rio
do Peixe c advogado Zany Gonzaga, Procurador da

,

As
sembléia, mais tarde Deputado e Presidente do Leqislatlvo.
Zany, muito conhecido na região, desfrutava do priviféqio
de boas amizades no outro lado. Em Caçador, seu princi
pal reduto, conversava constantemente com o cabo eleito
ral udenista conhecido popularmente como "Graxa" e que'
se autodenominava "Doutor Carneiro".

De tanta prosa, Zany acabou alcançando o objetivo d�
trazer o até então adversário político pare as hostes pes
sedistas. No dia do comício de Celso Ramos -,..: comício
para ninguém botar defeito, com a praça cheia, foguetório
e muita empolgação; Zany Gqnzaga convocou o "Doutor'
Carneiro" para discursar no palanque.

"Graxa", aliás "Doutor Carneiro", assim .começou a·

falação: - Recebi um pontapé na b ... por parte da UDN,..
um pontapé abençoado que me levou cair nos braços. vito-
riosos do I=>SD.

'

,

,

A galera vibrou e os aplausos mesclaram-se com as.

gargalhadas, os cochichos vários e tudo o mais.
Abertas as urnas, o PSD voltou à Prefeitura e Celso

Ramos foi eleito Governador.. Com a ajuda do pontapé
udenista no traseiro do "Doutor Carneiro".

A' nível municipal, nesta terra, os muitos' pontapés
dados em correlegionárois acaabram, também, dando na

bandeja a Prefeitura Municipal de Jaraqué do Sul.

Mas, voltemos para a coluna de algumas semanas

atrés, quando se comentava a prisão de um papagaio, a

qui na Pérola do Vale do tapaeu, só porque falara ale
mão . .A este propósito, de se fazer mais um comentário,
para completar o quadro armado por esta coluna, conta
do, quem sabe, por quem quardasse resquícios sentimen
tais de uma época difícil para Santa Catar.ina.'

O papaqaio que falav alemão pertencia a um protes
sor de uma escolinha em Rib. Grande da Luz e este inco-

, modava à beça ao pobre mestre escola, que não podia
deixar os tinteiros nas carteiras escolares que o papagaio
ia lá e 'arrancava com seu bico as rolhas que, os manti
nham fechados. Era um verdadeiro Pedro Malasartes, à lá
barriqa-verde e o horror do -fessô".

Tufie Mahfud, pai 'de Amadeu, Antonio, Mário e A
dolpho, numa de suas tantas andanças pelo município queconhecia corno poucos, como bom libanês e lembrando
os ternpos em que mascateava, adentrava no Luz e no Du
we cara a sohnstiefe para caçar. A tardinha fala com o
professor e este conta' as artes praticadas pela sua ave

palmípede trepadora, acabando Tufie recebendo a ave de
presente.

Cidade pequena, os diários encontros nos bares (Tufie
tinha um onde hoje, é a Camisão e o Bar Catarinense, na
esquina com a Emílio Jourdan. tinha outro, pertencente a
Josef Albus, pai de Manfred, vulqo Schnacke), os frequen
tadores passaram a conhecer a ave rara que dizia uma
porção de frases em línqua alemã, em pleno período de
nacionalização, pois, alemão era proibido de falar.

Albus entusiasma-se pelo ".rico" e acerta à troca com
dois [acús, o quê acontece. Feliz da vida leva o papagaio.
para sua casa e este passa a proferir palavras no idi,orna
proibido, até que certo dia o soldado João Pol ícia (praça
qeralmente não .tinha sobrenome) passa pela Casa de A!
bus onde houve c pal-avreado oermânico e aproveita para
levar o verdinho para junto de outras aves que já possuía.
Acabou na Cadeia Públloa. na Proc. Gomes, lado protes
tante do Cemitério Municioal. onde se situa hoje a Fábri
ca de Ia lotas da Prefeitura. Aborrecido, Albus falá com
Tufie, com quem trocara o papaqaio por dois negríssimos
iacús e, este leva o fato ao cônhecimento do Ten. Leôni
das Cabral Herbster, então Prefeito Municipal e frequenta
dor de seu bar, que reconhece ter havido excesso de zêlo
apreender uma ave e disse que tomaria providências. No
dia sequinte João Polícia, com as desculpas, devolvia a
ave à Albus, para aleqria de seus familiares.

Mesmo no riqor da nacionalizacã'o em curso, sempre
existia a exceçã,o. Evi Sinsval - Maioj84
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AlbertoBauer S.A. Ind. e Com.o
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CIRcuLANTE
Disponibilidades
Bens Numerários
Dep.· Bancários a vista

Apite. Liquidez Imediata
Devedores Diversos
Impostos a- Recuperar
Estoques
Estoque Matriz

Déspesas .Exerc. Seguinte
Prêmios Sego a Vencer
PERMANENTE
Investimentos'
Aplicações Incentivadas
Imobilizado

'

Edifícios
Equipamentos de Produção
Veículos
Móveis e Utens.
Imobil. em Andamento
- Dep. Acumulada
TOTAL DO ATIVO

"A.T IVO"

31.12.83

32.198.078,33

e:GCMF 84.429.836/0001-04
\ Jaraguá do Sul - SC

.

RELATÓRIO qA DIRETORIA

31.12.82

16.981.453,57

71.330,68
1.951.086,69

�

9.993.510,75

185.214,00

19.846.174,19

150.762,02
123.887.243,67

11.9·36,287,13
714.700,03

185.214,00

4.145.252,41

2.300.485,51

44.463.065,15

.9.096.138,15
77.717.061,23
41.939.823,44
3.935.432,04

22.44fL466,46
.

33.550.163,ló
156.085.322;00

921.848,37

3.545.146,99
35.148.329,88
15.266.608,56
-1.342.180,39

LJ .761.049,04
61.444.518,72

Senhores Acionistas, .

Cumprindo determinações legais e estatutárlas , temos a satisfação de submeter à Vossas Senhorias, o
Balanço Patrimonial, desta sociedade, bem como; a Demonstreção do Resultado do Exercício, Demonstração.
das Origens e Aplicações de Recursos, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1983. Esta DI�
RETORIA, coloca-se ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que se tornarem
necessários. .

.

.

.

. _

.

. Jaragu� do Sul (SC), 31 de dezembro de 1983.
A DI.RETORIA

Balanço patrimunial encerrado em 31 de dezembro' de 1983

"P ASS I V O"

CIRCULANTE.

Obrigações Operacionais
Contas a Pagar
Dividendos
Obrigações Financeiras

Obrigações Trab; e Previd.
Obrigações Fiscais
Outras Obrigações .

PATRIMÖNIO UQUIDO
.

Capital Social
'Reservas de Capital
Reservas de Reavaliação
.Reservas de Lucro
- Prej. no Exercício
TOTAL DO PASSIVO

.

Victor Bauer
CPF 004.358.139-00
Diretor Presidente

31.12.83

38.549.268,41

31.12.82

7.261.772,67

11.055.132,60
791,00

22.403.645,00
2.573.066,00
2'.516.296,46

337,35
117.S36.053,59
.

68.440.000,00
125.934.895,46

25.027,?6
5.460.329,92

82.324.199,35
156.085.322,00

707.743,80
791,00

5.621.582,35
854.838,20
76.817;32

'54.182.746,05
34.640.000,00
41.116.058,72

9.754,29
2.128.119,84
23.711.186,80
61. .444.518,72

�.

Alberto Bauer Neto
GPF 949.636.329-72
Diretor Administrativo

_ DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO
DO EXERCfCIO EM' 31 DE DEZEMBRO DE 1983

+ Receitá Operac .. Bruta
-" Imp. s/Vendas

Receita Operac. Líquida
Custo. dos Prod. Vendidos

= Lucro Operac, Bruto
Desp, Admlnlstratlvas
Desp. c/Vendaé
Desp. Flnencelras
Desp, Tributárias

+ Receitas Finanéeiras
Lucro Operac. Líquido

+ Ganhos e Perdas Part. Seclet.
Resultado Cor. Monetária

Prej. Social

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÖES DE RECURSOS

1 - ORIGENS 31.12.83 '31..,1.2.82

Deprecisçãc 3.373.663,53 724.102,88
.

Cor. Monet. Balanço 9.440.605,58 12.410.404,47
i?rej. Social_ '( 21.486.036,26), (10.707.529,69)

(8.671.767, ]5.) 2.427.577;�6
2 - APLlCA(ÕES

Aumento Ative Permanente

Diminuição Ativo Perman.

Aumento Cap.' Cirêulante
. Total

J

177.744:335,00
.

75.631.308,00
12.112.246,48 . 826.533,49
165.632.088,52 74.804.774,51
119.894.149,00 56.450.072,31
45.737.939,52 18.354.702,20
.25.542.580,96 6.371.983,56
21.673.646,05 ·9:932.097,3.1
10·.375ß97A2 1.274.684,18

701.098,20 153.958,14
500.334,54

(12.054.498,57) 621.979,01 .

9.517,89 1.080.895,77
9.440.605,58 .J�2.410.404,47

( 21 .486.036,26) (l Ó .707 :529,69)

7.399.103,83 6.653.814,00
357.656,30

1.399.103,83
( 16.070.870,98)

6.296.157,70
(3.868.580,04 )

(8.671.767.,-15 ) 2.427.577,66 .

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE

Jaraguá do Sul (SC), 31 de dezembro de 1983.

31.12.83

Ativo Circulante 32.198.078,33
Passivo Circul. 38.549.268,41
Cap. Circ.i Líquldo (6.351.190,08)

Elvira H. Bauer
CPF 494.636.169-34
Diretora Comercial.

31.12.82 Variação
16.981.453,57 15.216.624,76
7.261.772,67 31.287.495,74
9.719.680,90 (16.070.870,98) .

Yvonne A. S. Gonçalves
CPF 093.090.989-53
Tec. em Contabilidads,

.

CRC-SC 7638
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CARTAZ DO CINEMA

�/NO LIMITE DA· REALIDADE" é o filme em cartaz hO Cine Jara

guá, deste sábado à quinta-feira, às 20h15. Filme de ficção cien

tífica, premiado.

-

ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE JARAGUA DO SUL - APAE

CGCMF 83.784.355/0001-46

Balanço Patrimonia(eneerrade em 31 de

,
dezembro de 1983

.

A T I V O
CIRCULANTE. 6.471.008,28
blSPONIVEL 6.471.008,28
Caixa 435,00
Bancos Conta Movimento 2. 170.573,28
B. Brasil S/A eta. CEMESP - Bolsa de Estudo,400.000,00
B. Estado de S. Catarina S/A - cta. Ladesc 1 .200.000,00
União de Bcos. Brasileiros S/A-VaI. Mob. 2.700.000,00
PERMANENTE 7. 8 io , 230,02
IMOBILIZADO 7.810.230,02
Terrenos. 1.400.000,00
Construções 4.341.470,90
Móveis e utensílios '1.131.864,84
Telefone 39.000,00
Veículos 879.771,00
Máquinas 18. 123,28

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO

14.281.238,30

/CIRCULANTE 705.224,10
Ordenados e Salários a pagar 535.667,10
i=GTS a pagar 84.650,00
INPS a paga r 84. 907,00
PATRIMöNIO UQUIDO 13.576.014,20
Patrimônio em 01 �01. 1.983 8.356.015,67
Variação Patrimonial do exercício 5.219.998,53

TOTALDO PASSIVO 14.281.238,30
Jaraguá do' Sul (SC) 31 de dezembro de 1983

Demonstrativo de resultados encerrado em
31 de dezembro. de 1983

RECEITAS
.

Contribuições - Pessoas Jurídicas
Contribuições - Pessoas Físicas
Subvenção Pública :_ Federal
Subvenção Pública - Estadual
Subvenção Privada � Pessoa Jurídica
Subvenção Privada - Pessoa Física
Receitas com Campanhas
Receitas com aplicações. Financeiras
Outras Recéitas' ..

i. 194. 194,00
3.893.529,00
3.958.444,00
1.400.000,00
3.144.158,98
646.140,00

2.574.820,00
.

2.514.713,27
186.020,59

TOTAL DAS RECEITAS

DESPESAS
Honcrériós
Salários e Ordenados
Seguro Acidente de-Trabalho
FGTS
Material de. Expediente
Material Pedagógiço
Despesas Postais
Água
Luz
Telefone

Despesas c/Viagens e Hospedagens
Combustíveis p/ Veículo
Consert.o e manutenção do veículo
Consertos Manutenção e Limpeza
Despesas bancárias
Cursos
Despesas Diversas

. Despesas c/promoções e campanhas
Despesas de copa/cozinha
Contribuições e doações

SUB-TOTAL
R'ESULTADO/PATRIMÖNIO
TOTAL

.

671.540,00
5.347.039,65
-

19.461,05
452.796,05
211.238,00
135.791,00
15.965,00
41.851,40
148.733,00
176.343,80
80.129,ÓO

1.951.897,00
423.506,00
107.259,.0
11 .993,26

251.944,00
565.064,00
989.170,00

1.195.473,70
1 .494.826,40

14 . 292 . 021 ,31
5.219.998,53
19 . 512 . 019,84

Jaraguá do Sul, (SC) 31 de dezembro de 1983
Janete S. Schiodini Marcatto - Ester C. Bonilauri
CPF 292.142.039-20 CPF 201.420.059-91
Presidente Tesoureira

,RENATO WEBER - CRC-3861
Técnico em Contabilidade

A·premiadac-:..
V�ral da Poes\ta

"Um Pouco aos Poucos MOrtais" foi o
trabalho vencedor do Varal da Poesia, rea
lizado dia 21 de abril, junto com a Feira
de Arte e Artesanato, de autoria de Mariane
Eggert. A comissão julqadora escolheu cinco
trabalhos e o que foi julgado o melhor foi
este:

Vou falar Um pouco aos poucos mortais.
Aos hemens que levantam cedo
E vão dormir tarde demais.
Que passam os d.ias com medo
De amanhã não acordar mais....
Aos que sonham e sambam no enredo,
Buscando com isso a paz. @ •
Mas quero, também, ligeiro, ��-> .

.,._
Falar aos que têm demais. �
Aos que são os donos do medo,
E também aos donos da paz ...
Que esquecem de Deus bem cedo,
E transformam-se em Barrabás ...

O que vou falar é segredo.
Somente aos que têm demals.
Porque os que levantam cedo,
Já estão sabendo e demais,
Que ser humano é ser gente,
E: sua vide- aceitar.
Esforçar um' pouco a mente
E no próximo pensar.
E: ter. dinheiro somente
O suficiente; prá gastar.
Morrer e deixar' sementes
E jamais ser Imortal, . d '

: ....
Porque, o pouco aos poucos mortais,
É ser GENTE e nada mais. @

Participe neste
.

final-de-semana' da
'festa anual da

/ Comunidade
Evangélica de JS

"'s .....

V·
·

rsnanres
-. ilustri�

Estiveram visitando a redação, quin
ta-feira, dia 10, à tarde, o Dr. Manoel Lo
bão Muniz de .Queiroz; Juiz de Direito e

Professor da Universidade Federal de San
ta Catarina, que trabalhou em Jaraguá..
do Sul, em 1939 e 1940, como Promotor
Público da Comarca. Foi também colabo
rador do "Correio do Povo",··mimtendo a

seção "Semana Forense"; O Dr. Manoel'
esteve acompanhádo dlo seu filho, Rogério
Queiroz, advogado e vereador do PMDB
de Florianópolis, nascido ·em Jaraguá. É
também presidente do Diretório do PMDB
da Capital e veio representar ..,�r le
gislativo de Florinópolis nos {n..<7Is�s cin
quenta anos da ComarCa d..? Jar_á do
Sul. Os visitantes cumprirri�tara'" tam-.
bém o CP, pelos 65 anos de fundação,

.

t.t:.anscorridos naquela data..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'Município ganha Cr$ 8,7 milhões
..

para o ensmo

Centroweg: 16 anos -de 'Mobral abre
atividades novas classes

A municipalidade jara-

1
culação permanente entre'

guaense assinou convênio as admlnistrações estadual
com o Governo do Estado e municipal. Os recursos

de Santa Catarina, através advêm do Ministério da E-
da Secretaria' de Educação, ducação e Cultura.
no valer de Cr$

,

8 milhões Dentro da área .educaclo-
700 mil, pera serem' aplica- nal, ainda, a Secretaria da
dos em melhorias no ensi- Educação celebrou na quar-
no de primeiro grau junto ta-feira, em Florianópolis,
as 19 escolas municipais. O convênio com 44 prefeituras
convento visa

. estabelecer objetivando a manutenção
cooperação técnica e finan- dos progràmas municipais
ceira, contribuindo, para a de educação pré-escolar, ini-
expansão e a melhoria ao ciada em 82. Na oportuni-
ensino de 1.0 grau ministra- dade foram' repassados Cr$
do sob a responsabilidade 194,510,185,00, que benefl-
municipal, através da.' arti- cierão 6.060 crianças de 4

O Centro de- Treinamento Weg � Centroweg - com

pletou no dia 4 de maio passado, 16 anos de atividades
\ voltadas ao desenvolvimento de recursos humanos nas

empresas do Grupo Weg. Foi fundado em 1968, quando
a empresa-mãe possuia 'somente 336 colaboradores e ca

recia de profissionais especializados em suas áreas de
produção. A''prtmeira turma treinada contou com 15 alu
nos apenas, dos quais seis ainda trabalham na empresa.

Hoje com suas atividades incrementadas
,

e diversifi
cadas suas modalidades de ensino, nessa escola profissio
nalizante estão-concentradas a aprendizagem de menores

e adultos, no treinamento e desenvolvimento operacional,
na formação 'de chefias, no desenvolvimento gerencial e

no desenvolvimento de técnicas e engenheiros.
O Centroweg mantém ainda um programa específico

para estagiários em vários níveis de escolaridade. O Gru
po Weg mantém também um programa de bolsas de estu

tudo dirigido aos colaboradores que desejam continuar
estudando, que se estende até o curso superior.

•

VÁRIAS FRENTES DE TRABALHO EM AÇÄO
Uma equlpe de operários e máquinas da Prefeitura, a

briu esta semana, nova ligação da rua Marina Fructuoso
com a Rio Branco, possibilitando uma nova passagem
para veículos e pedestres. Da mesma forma, está-se fa
zenda a infra-estrutura da rua Luiz Kinen, para o calça
mento a lajotas, assim como a canalização da' rua João
Planinscheck e parte da Getúlio Vargas" A Epitácio Pessoa,

--I que vem recebendo calçamento a paralelepípedos, deverá
estar concluída dentro de no máximo 20 dias. -

No Rio da Luz, no Macuco, duas novas pontes, com

tubos de concreto foram executadas e na Tifa dos Perei
ras foi concluída uma outra ponte. Para a irr'igação de
ruas, buscando 'economia e maior rapidez, a rnunicipali
dade 'implantou' duas novas tomadas ,d'água para abaste
cer os caminhões-pipa, na Ilha da Figueira e na Barra do
Rio Molha, que somam-se as existentes no Jaraguá Esquer
do e nas imediações da Ponte Abdon Batiste.

MANAUL DO EMPREGADOR RURAL
,

Dinamizando a fiscalização do trabalho no âmbito ru

ral, a Delegacia Regional do Trabalho de Santa Catarina,
está distribuindo o "Manual do Empregador Rural", des
tinado a orientar os empresários do campo sobre a Ieqls-
lação que ampara o trabalhador rural. 'O manual . está
sendo distribuído aos 290 sindicatos 'rurais existentes no

Estado, com autorização para reprodução, em 'todas as

unidades administrativas da DRT em funcionamento, se-
'

jam as Subdelegadas Regionais do Trabalho, Postos Reqló
nais e Locais e, também, as.159 prefeituras que mantêm
convênio com a, Delegacia terão condições de orientar os

empregadores rurais, haja viste que as informações cons

tantes destinam-se principalmente aos pequenos e médios
proprietários, que muitas vezes desconhecem a lei. "

a 6 anos, Do Vale do Itapo
cu, Corupá e Massaranduba
foram contemplados com

tonvênios.
Por outro lado, visando a

melhoria da ,qualidade do,
que já se está fazendo em

termos de educação pré-es
colar nos municípios, a SE
promoverá dois cursos

- de
atualização para os profes
seres da rede municlpal,"
um em Criciúma, ,de'21 de
maio a 1.0 de junho (envol
vendo os municípios da 19a.
Ucre) e outro em ,Caçador,
de 4 a 15 de junho.

JUIZO DE 'DIREITO DA COMARCA' ..:�,-,
JARAGUÁ DO SUL

Um total de sessenta e

cinco alunos, 'de Jaraguá do
Sul, estão frequentando os

cursos de alfabetização e'

educação integrada manti
dos pelo Mobral. No Grupo
Albano Kanzler, funcionam
duas classes de alfebetlza-,
ção e duas de educação in

tegrada, que é equivalente
as quatro primeiras séries
ao 1.° grau e, junto 'a E.B.
Euclides da Cunha, em Ne
reu Ramos, funciona uma

classe, aos sábados à tarde,
dos dois cursos.

Segundo' a Supervlsora de
Área do Mobral, Jussara Vi

cente, após o dia 15 entra

rão em funcionamento clas
ses no Posto Cultural, à tar
de e na E.B. Heleodoro Bor
geS7 no período vespertino.
I nforrnações poderão ser ob
tidas no Posto Cultural, na

Getúlio Vargas 5Õ3 ou atra
'vés do telefone 72-0888.

Em Corupá, haverá uma

classe de educação integra
da, estando as matrfculas a

bertas com a Sra. Marga Ri
ta Dominoni, no Colégio Te
resa Ramos ou com o sr.

Júlio Dominoni, na Acaresc.
Esta semana, 'chegaram a

Jaraqué do Sul, . materiais
diversos destinados ao pré
escolar, nas classes manti
dos em convêniocom a Fun
dação Mobral.

Êdital de Leilão

O Doutor Irineu Bianchi, Juiz de Direito da la. Vara

'Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,

na forma da Lei, etc ...

FAZ SABER (em resumo, art. 687 do CPC). o se

guinte: Venda em 1.0 leilão: Dia 28.5.84, às 10:30 h.
'Venda em 2:° leilão: Dia 14,6.84, às 10:30 horas, por
quem mais der e maior lance oferecer:: LOCAL: Edifí
cio do Forum desta Comarca. Execução N.'" 9,194, Exe

quente CONFECÇÖES ,NASSER LTDA. Executada COMER
CIAL DE CALCADOS CINDERELA LTDA: Bens à serem

leiloados: 1} Um ramal telefônico residencial, sob o n.O

72-1205'; constante da I ista telefônica, de Jaraguá do
Sul, em nome de Evaristo Kiatkowski, avaliado em ...

300.000,00. 2) Um ramal telefônico comercial, sob n.O

72-1221." constante da lista teiefônica de Jaraguá do

Sul, em nome do executado, avaliado em Cr$ .

350.000,OQ. Nos autos não consta qualquer ônus ou re

curso pendente. Dado e pessado nesta cidade de Jara

guá do Sul, aos 23 dias do mês de abril do ano de
l-tc4. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

IRINEU BI,ANCHI

Juiz de Direito da la. Vara

EDITAL

AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de Ne
tas e Ofície! de Protestos de Títulos da Comarca de Ja

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

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

.

ADEMIR FLOR DA.SILVA, Rua Angelo Rubini, s.n., nesta.
ALBINO JOSE RODEN, Rua Jose Epitácio Ribeilo, 165,
Ilha da Figueira, nesta. ANTONIO CARLOS THOME, Rua'
Padre Horacio Rebelo, s.n., nesta. CEREALISTA PIWEDO'
LTDA., Rua Joinville, 786, nesta. CELlA S. M. J;)E CAS

TR01.. Rua Epitácjo Pessoa, 111, apte, 21, nesta. 10NE
TERESINHA ROSA, Rua Jorge Lacerda, 215, Corupá. IVA-;.
.NOR HINTZ, Rua JoirivHle, nesta. TRANSPORTES· STEIN-

, DEL LTDA. Rua Guanabara,..560, nesta.

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

pareçam neste Cartório, na Rua, Artur Müller, 18, no

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

ns/ Jaragua do Sul, 10 de maio de 1�84.

AUREA MÜLLER GRUBBA
Tabeliã Designada de Notas e Oficial de Protestos·
dê Títulqs da Comarca de Jaraguá do Sul.

Deixe, o aviamento 'de suas r-eceitas nas mãos de quem entende do, ramo.

F"
·

armacia Paraná'
..................=-------..----�

, Administrada por profissionais fermecêctlcas formadas, com 10 anos de experiên
cia, sob a direção de Neila Maria da Silva- CRF-1402jSC, filha de Jaraguá do Sul.

Aviamento de receitas, medicamentos e perfumarias e os ntelhC)res preços' da pra-
ça estão aqu.i. Venha conferir! - Mantemos convênios com Sindicatos.

'

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

�------------------------.--------------/
r:Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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i A introdução doJ'.'alemão no currícul ;
torna

colas públicas .-./J�a� e�
de Blumen ....-"1':.',,;, municipais
� .�., r

: - tau esté sendo con-

�I���ad'� '�elo Prefeito Dalto
dos Reis uma das melhores

ídélas políticas de sua ad
ministração. Depois de 40
-anos o alemão voltou às sa

Jas de aula desse Município
'e já está sendo lecionado
em três estabelecimentos de

primeiro grau.

No vôo noturno da Vasp,
.que faz escala em Curitiba,
'São Paulo e Goiânia, com

"destino a Brasília, foram
identifioados alguns passa-

. geiros. Fafá de Belém e-Otalr
Klein, por exemplo. Ao lado
da ·poltrona. da Fafá, ,dois
jornalistas ca.tarinenses: An
tonio Neves e Adalberto
Bossle. Pois, foram QS

'

dois

que bem ouviram o chumbo

grosso que a cantora e o

candidato a vice-governador
�o Rio Grande �o Sul dispa-

DOS JORNAIS DO 'ESTADO

raram em cima do senador filho afirmou que se encon-

Jaison Barreto. Em deter- tra em excelente condições
minado momento da viagem, físicas e r.ientais. "É assom-

quando as críticas, ao' sena- broso o estado em que está
dor catarinense eram mais depois de 43 anos de cárce-

fortes, os dois chega·ram a reli, disse depois de uma vi-

tampar os ouvidos. sita de uma hora, seu filho
O ex-chefe nazista Rudolf Wolf Ruediger Hess, de 46

Hess, considerado o prisio- anos de idade-

neiro mais caro do mundo, O Papa João Paulo" dis-
em 26 de abril último com- se que as condições dos me-

plotou 90 anos, sem que a ninos pobres são "um dos
União Soviética mostre dis- grandes escândalos de nossa

poslção de dar por termina- secledade" e pediu a 'elabo-
da sua sentença no cárcere I'lação de leis que facilitem
alemão ocidental de Span- a adoção tempor-ária ou per-
dau. O lugar-tenente de A- manltnte de crianças desam-
dolf Hitler, preso desde que paradas .• "O escandaloso de-
viajou de avião para a Grã- sequilíbrio que existe em

Bretanha em 1941, rio que, nossa -sociedade, se reflete
segundo afirmou, foi uma de forma pal"ticular sobre
missão de paz, parece desti- nossas crianç:as-", lembrou o

nado a cumprir em sua tota- Papa ao funcionários do Fun-
Tldade a pena de prisão per- do das Nações Unidas para
pétua que Lhe _foi imposta a Infância (UNICEF), du-
pelo tribunal de crimes de . rante uma audiência no Va-

guerra de Nueremberg. Seu ticano. "Enquanto em um
--�-----------------------------

j

:§:BESC �'

seto!,há crianças que sofrem
a carência das mais elemen
tares neeessldades humanas,
em outros setores as crian
ças entram desde cedo em

uma sociedade dé consumo,
da pesse e inclusive do dis
perdfele", disse.
um incêndio de causas

ainda desconhecidas' des
truiu quase que praticamen
te todas, es instalações do

forum da Comarca de Piçar
ras, queimando 850 preces
sos oe um total €Ie mil que
estavam em. andamento, a

lém de todas as fichas do
Cartório Eleitoral e Serviço
Militar. Era nessa Comarca

que corria o processo da
maior apreensão de cocaína

i� efetuado no Estado, o
qual foi destruído pelas cha
mas.

,_ ROTARY CLUB
'

'

�,

,'- . ,A:;lorianóp�lis -- Leste completa 15 anos
'

_

Sob a iniciativa do então Presidente do Rotary
Club Florianópolis, o secundo clube rotérle mais anti
ÇlO de Santa Catarina, reuniam-se em 13 de maio de
1969 no Restaurante LI NDACAP os rotarianos Rubens
Vítor da Silva (Presidente) Walmor Garcia, Lauro For
tes Bustarnente (ex-Governador 'do Distrito), Paulo Gui
marães, João Eduardo Moritz (ex-Governador do Distri
to), Renato Fischer, Walter José da Luz e Jorqe Mar
ques Trilha (ex-Governador do Distrito 465), com a

finalidade de fundar rnais um clube rotário na Capital
do Estado. Seus convidados eram: João Eduardo Ama
ral Moritz, Olívio Faustino Nascimento, Holdemar Oll-,
veira Menezes, Oscar Pereira; Hamilton Cardoso, Guido
Warken e /!Iauro Reqls.

,
Arno Enke rotariano do Rotarv Club Joinville tam

'bé'm- se 'razia presente à reunião e após vários orado
res se fazerem ouvfr sobre os objetivos e metas de Ro
tary, foi constituída a diretoria -provisórie, formada por
Holdemar Menezes, Presidente; Mauro Réqis, Secretário
e Olíviô F: Nascimento, Tesoureiro.

.
.,

No dia 10 de junho do mesmo ano era eleita ala.
diretoria, tendo como' Presidente Guido Warken, Vice
Olfvio F.' Nascimento, 1.° Secretário Aloísio Dobes, 2.°
Secretário Aloísio Leon da Luz Silva, MarcQ Aurélio
Boabald. 1.° Tesoureiro; Manoel Paulo Machado, 2,° Te
soureiro; Péricles Prade, Protocolo: -Dlretor sem Pasta
João Eduardo Amaral Moritz e Holdemar Menezes.

Esta diretoria foi empossada por ocasião da insta
lação oficial do clube, em 17 de iünho de 1969, pelo
então Governador do Distrito 465, Çomp. José' Ferreira
Maruri, quando recebeu a sua Carta Constitutiva de Ro
tary Intematlonal.

Muitos companheiros passaram pelo seu quadro
social, ao lonco destes três lustros, aleuns deles dei
xando de pertencer por falecimento ou por transferên
cia de atividades profissionais.

, incontáveis são as campanhas em que o clube se

viu envolvido, todas em benefício da comunidade flo
rianopolitana, participando ativamente dos trabalhos
junto a entidades públicas de todos os níveis, todas,
levadas a bom cabo.

De destacar as campanhas de aqasalho, Páscoa e

Natal de Orfanatos, e Asilos de Velhos, atuação junto
à APAE, da LADESC, Escolas carentes do interior da

,

Ilhar ajudas ao IATEL (Instituto de Terapia da Lingua
qem) e a ajuda aos flaqelados da maior cheia do sé
culo em Santa Catarina, em 1983. '

O clube teve e tem os sequintes presidentes: 69 -
Holdemar Menezes; 69/70 - Guido José Warken; 70/71
- João Eduardo Amaral Mari tz; 71/72 - Holdemar de
Menezes; 72/73 --- Wail\"Y Gomes Soares; 73/74-
(. a"los Anqeio Fedrrqo; 74/7.c.. - Arnoldo Silveir«. 75/
76 - Sílvio Serafim da LuZ; 76/77 - Paulmo Van

dresen; 77/78 - Alfons Schneider; 78.179 - Ney Dan
te Hemandez Galante; 79/80 - Walmor Gomes Soa
res; 80/81 - Euqênio Victor Schmöckel: 81 /82 � AI
fred Heilmann; 82/83 - Marco Aurélio Boabaid e 83/
84 - Jarbas de Oliveira Gomes.

A atual diretoria é composta de: Ano Rotário 83)
84 - Presidente: Jarbas de Oliveira Gomes; Vice-Pre
sidente: Milton Cesar Pires; Secretários: Walmor Go
mes Soares e Arthur Kilian; Tesoureiros: José Antonio
Costa e Herus de Souza Arruda; Dir. Servo Internos:
Alfred Heilmann e Júlio Emílio Moeller; Dir. Serv. Pro
fissionais: José Frederico Krause e -Sílvio Serafim da
Luz: Dir. Servo Comunidade: João Eduardo Amaral Mo
ritz' e Dir. Servo internacionais: Euqênio Victor Schmö
ekel e Elcio José Lemos. Protocolos: José Carlos Olei-
niski e Zany Estael Leite.

.

O clube compõem-se des sequintes sócios: Alfons
Schneider, Alfred Heilmann, Arthur Kilin, Euqênio Vic
tor Schmöckel, ivo Cesar Martorano, Jarbas de Olivei-'
ra Gómes. João Eduardo Amaral Moritz, José Antonio
Costa: .losé Carlos Oleiniski, José Frederico Krause, Jú
lio Emílio Moeller, Milton 'Cesar Pires, Sílvio Serafim
da Luz, Walmor Gomes Soares, Carlos Vecchi, Max Jo
sef Reuss Strenzel. Tarcíbulo Serratine, Zanv Estael Lei
te, Marcio Luiz Ribeiro e Elcio José Lemos.

O Rotarv Club Florianópolis-Leste ao completar os

seus 15 anos de existência ainda faz válida a sequinte
máxima: Mais se beneficia quem melhOr serve.

',COLUNA ROTÁRIA'
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Número- avulso: Cr$ 200,00
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Uda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro
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Este jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

construções das pontes sobre o rio Itapo
cuzinho; 'Estrada São Bento-Corupá, Itapo
cusinho-Campo Alegre e prédios escolares
de Santa Luzia e Rio Cerro III. Na Con

venção Regional Artur Müller era lançado
candidato a Deputado Federal nas próxi
mas eleições, junto com Jorge Lacerda e

Antonio Carlos Konder Reis e outros.

... HÁ 40 ANOS

- A Prefeitura de Jaraguá do Sul fa
zia um comunicado peremptório: "A Pre-

.

feitura Municipal comunica que não have
rá prorrogação no prazo'para o recensea

mento da população, de 2 '8 10. de maio
de 1944, pois, todos os chefes de família
deverão fazer declarações, sob pena de, em
dias muito próximos, ficarem sem poder
adquirir qualquer quantidade de gêneros
alimentícios". Lá fora uma guerra sangren
ta, brasileiros lutavam pela conquista da
liberdade e aqui dentro brasileiros enfren
tavam uma ditadura que deixava patrícios
sem comida se deixassem de atender um

recenseamento .

.

_ O �creto-Lei Municipal n.O 116

regulava as constrúções urbanas em Jara

guá do 'Su.1 e criava um rebú daqueles en

tre a população que não compreendia o

decreto prefeitural. O Prefeito vinha à im

prensa, dizendo: Havendo certa incompre
ensão na interpretação desta lei, 11 Prefei
tura Municipal chama a atenção dos inte
ressados de que a exigência das constru

ções de dois pavimentos no mínimo, é so

mente para as seguintes ruas: começa à
Rua Marechal Deodoro da Fonseca em

frente ao "Grupo Divina Providência",
ruas Floriano Peixoto e Epitácio Pessôa,
até o cruzamento com a rua Padre Fran
ken (atual Artur Müller); avenida Getúlio
Vargas; reas Padre Franken; Emilio Jour
dão (?) e José Bonifácio.

'" HÁ 30 ANOS

... HA 20 ANOS

No dia 20 de maio de 1964,' via

Varig, viajava para os EE.UU. e Canadá,
o sr. Osvalc!o Heusi, Governador do Dis

trito 465 de Rotary International, perten
cente ao Rotary Club. Jaraguá do Sul, em

eempanhle de sua esposa D. Irma Heusi.

- O "Correio do Povo" completava
45 anos. Osório José Schreiner, desta ci

dade e Pedre Fagundes, de Joinville, o

Deputado Arno Enke, de Florianópolis en-
·

viavam mensagens de congratulações. O

Jornalista Augusto Sylvio Prodhöl, de Je

inville, como dirigente do Jornal de Join

ville, envia mensagem ao diretor: "Você,
com a SUa bela formação de mente e co

ração; .soube panegirizar com justesa, o

que foi o "Correio do Povo" dessa Jara

guá do Sul inesque-cível. Certamente Você

se embebeu nas águas idílicas do Itapocu
e se abeirou de seus encantos; patmilhou
as' "Tifas" e �algou es morros jaraguaen
ses para, lá do alto ecntempler, embeve
eido, a .eldade. a terra, as fábricas, os te

Iharais e as I"'f('ura:s.· - para reverter tu

do isso e o céu também para dentro do

seu "completal45 anos" o jornal que Vo

cê. vem mantendo com o suor de seu ros-
.

'to, com a fibra de sua pena e a coopera-
·

ção dos que ainda' olham além de até

onde alcança o nariz".

Veículos à .äleeel

OeljRey Ouro, branco
'

1982
De -Rey GL, branco ': 1982
Corcel ·11 L, branco . . . . . . . . . . .. 1982
Corcel II LOO, verde metél, . 1981
Fiat 147, beqe " ::

.

: .1981
Fia,t Fiorino, amarelo . . . . . .. 1981
Velculos à gasolina ( ,

Corcel II LDO, verde metél, 1980
Corcel II L, verde metál. 1979·
Corcel II, amarelo 1979·
Corcel II, branco 1978
Corcel II, beqe .. ;........... 1978
Corcel' II, amarelo .- .. 1978
Corcel II LOO, beqe 1978
Corcel II L, marrom 1978
Corcel cupê GT, vermelho 1976
Belina II L, beqe 1980
Fiat 147, azul ; .....•...... 19&1
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, preto. . . . . . . . . . .. 1975
Jeep, vermelho '. . . . . . .. 1962'
Kombi/Furcão. branco 1981

- ...:_. Começava a se desenhar.um qua
dro político no Diretório Municipal da
UDN de Jaraguá, que se reuniu no final de

, a"ril com as presenças de Artur Müller,
Jc�, !,Ado da Costa, OUo Schneider, Ale:l:
Haake, Herbert Schneider; Albano Kanzler,
M" .. io !'!lc!)l1ni, Dr. Murillo Barretoae Aze·
vedo, Luiz Satler, InneeêneloSllva, Terei
sle de Oliveira Motta, José Ersching e

Lourenço Gressinger, comparecendo do
Distrito de Corupá, Francisco Mees, Willi
Germano' Gessner, Alfredo langer, Adolfo
S.teingraeber e Rudolfo Fev, Das delibera
ções surgiu éi' indicação d� nome do dr.

,

Luiz de Souza para candidato a deputade
.

estadual, com o compromisso de apoiar
o mesmo as chapas de vereadores e pre
feito. Elegeu os srs, Artur Müller, dr. Mu
-rllle Barreto de Azevedo e José Ersching,
delegados para a Convenção Regional. Ou-

. tras decisões: Bater-se pela escolha de um

candidato único para Dep. Federal para o

Norte dõ- Eslado; negar apoio a qualquer
candidato que seja· favorável ao divórcioj'
representar junto aos deputados estaduais
e Governo do Estado para os auxílios às

". HÁ 10 ANOS

.

_ Pela Portaria n.O. 07/74 o Prefeito

Eugênio Strebe exonerava o sr. Baíduino
Raulino (atual Secretário de Cultura, Es

porte EI Turlsme ), à pedido, do cargo de

Vice-Presidente da Comissão Munlcipal de
Esportes, nomeado pela Portaria r..o 23/
73 de 4 de julho de 1973.

_ Comemorava-se o 40.0 ano de ins

ta!aç'ão da Comarca de Jaraguá do Sul,
com banquete 110 Restaurante Itajara e a

imprensa saudava o dr. Nelson de $,cuza

· lnfe.d, MM.o Juiz ele Direito e o dr. José

A!berto Barbosa, DO. Promotor Público da

Comarca, citando a relação dos Juízes,
Promotores e Serventuários da Justiça,'
mesmo daqueles quando faziam par'" da

Comarca os Municípios de Schroeder, Gua
ramirim e Massaranduba. Edição n," 2.785.

Veículos em consignação
'

�scorf GL, azu I I. • • • • • • • • •• 1984

Corcel II GT, beqe ,1981
orce II, branco 1979

Corcel II LOO, bege 1979
F-75 4x4 6 cil., bege 1975

f----------�------�--------�--------�--
Guarda-Pós?

Vá na Loja do Guarda-Pó,
onde você encontra aventais, jalecos, macacões, camisas, calças brancas e pretas, pa-

IIet6s
de garçon e mais toda

lin.
ha de uniformes para indústrias, hotéis e supermerca-

dos.
.

Rua Padre Jacobs, n.O '23 - Fone 22.8477 em Blumenau e Rua do Príncipe, n.O 789
Telefone 33-5660 � em Joinville.

,� j.

lnstaladora Elétrica
CONTI Ltda.
Rua Guilherme 'Ieege, m - fone: 12·0091

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Deutsche.Erke viele Vereine, -nach ihm be
n�nn,t, il:1:segetlsreichern Wir- :

kin nacb. der 'Priesslnitz Me
t�ode� vor allem ven·"fraulk
eher Seite her, ungezaehlten
Menschen Beratung und An

leitung in natuerlicher Ge
sundheits - und Ernaeh
runqswelse vermitteln.

Sodann erstand durch 'den
genialen Priester und Natu
rarzt Sebastian Knelpp das
heute weltbekannte Wàsser
heilverfahren. Auch er fand
durch Behandlung des eige
nen, schwer erkrankten jun
gen Koerpers heraus, dass
das Wasser, vorsichtig lndí-

��d Nú� Zum Wasser! "Im
ist Heil! II. (1)'- So' 'scl'gten
die alten Griechen. Erst war
es Vinzenz Priessnitz, der im
vorigen Jahrhundert áof dem
�r�efénberg Im westlichen,
Sudetenländ durch vorwie

gend kalte Baeder,' . Abwas

chungen, UrhschJaege und
feuchte Packungen vielen
Kranken Heilung schenkte
und nach dessen ehrenvol-
"lern Namen und Vorbild in
Prie.ssnitz-Sanatorien undi Er

holungsbeimen gearbeitet
und geheilt wird, wie auch

�.� .

� . i: j. �

INGO I(RAUSE
Abertura de .firmas .

.,;_ Elaboração de contrato

social. ---"- Alteração contratual.
Encerramento e/ou transformação.

Asslstência fiscal, contábil e trabalhista. _,..

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

,.,

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

exercício de 1983 e já entregou sua , ,

declaração 0l! vai entregar, consulte-nos. O Leão
não perdoa. Declare ceh�:

,"',' " ... , t .. .r.. ,� q ", ,....
�

" .

�

l' '- �'�"'f .j,

_ R'Yi! rlonaldO ..G'eJld;'�, 120 - Fone 72-0�'O8 - iguiÍ ..<k$m_

duell angewendet, von unge
h.eurer �eilkraft seio kann.

,
1:11 'jahrela'hgêrr\ Sfu8�lJm,

'l'f! gewis:Senhaftes{em Erpro
ben baute er sein Hellsystem
auf, -das auf natuerlichem
Wege das Blut reinigt, sch
lechte Stoffe ausschwemmt,
die Nerven. auffrischt, sie

kr.ae-ftigt, das Herz entlastet
und. es staerkt, dem Druese
napparat zur Horrnonbll
dung. antreibt, den gestoer
ten .Stoffwechsel, 'den erla
bmten KreislaUf wieder rno-

• bil machten.

$0 sind die Kneipp-Kur
baeder zu einem wahren
Jyngbrunnen geworden; zu

dem, alljaehrlich ungezaehl
.te abgekaempfte, nervoese,

urberanstrengte und kranke
Menschen sich hinfluechten,
um in einigen Wochen erns

tzunehrnender Wasserkur in

Verbindung mit né!tuerlicher
Erneehrunq, Luft - und
Sonnenbaedétn, mássvoller
sportlicher Bewegung eine

Koerperliche Wiedergebl:J'rt
zu erleben, sofern sie den
á�ertzlichen Anordnungen si
ch e1nfuegEm, auch der not

wendigen Enthaltsamkeit úr
her die Dauer de!- Kurt ihren
Tribu] zollen.

'

t,.e-�!.�"\tr.p..· ·...;tq�' -, ':-) ..,,' �7">:� ��t", L�:�'��',l"l:�- :t �-t"!:�'-"')1 �.��'''I" $_ (":,r �,
(:()M.P�tt\WÁA HO�OA EM .tßR:r:o SÇJ-I�O�D!iJka;,l;_,e()",OMI� ,GA$Ok'� E.nl�HEI
BPv,;V,-ER�fl,º,�.F: NPSSOS PLAii<?? ,D�.?A�AMENTOS E A NOSSA UNHA DE PRO
DUTOS. TEMOS TAMBÉM À VENDÄ MOTOS USADAS.

�evendedor Autórizado

r

. ,

COMPRE O SEU LOTE NO;JARDI-M, SAO LUIZ E CONHEÇA
OS NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTO·
JARDIM SÃO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO

, JARAGUA ESQUERDO. ..

-r;... -::- ',! '''1"::' ' ... � � _
i- ., rÓ> '.. ........,." \,' '"

EMPREEN,DJMENTOS IMOBIlIARIOS
,.t:. l:o< I

,

MARCATTO , LTDA.
CRECI�093 • 11 .. REGIAO

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 71.-1136
�- � ,J

'

.•...'",

, ,

RELOJOARIA AVENIDA
.

. ", ',Si i'�'
.'

';

Às mais fina,$' sUgestõeS" péú'ä Rresentes,
'jóias, relógios, violões, troféus',

medalhas e artigos de pratarle estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

com

.. 1... ,'.

COMERCIAL
.

FLORI'ANI
Revenda e assistência técnica Sharp e Dismac.

Toda linha de máquinas de escrever

Olivetti e máquinas usadas Olivetti e Remlnqton,
garantia. Acessórios em geral e

oficina de máquinas de escrit6rio e de
,

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

FUNI LARIA' 'JARAGUA LTOA· '

Calhas para todas as finalidades. Faça-nos

uma visita. Estamos em condições
de atendê-los eficientemente.

/'"
,

-

"Rua Felipe Schmidt, 179 - Telefone· 7�,.()M8

TERRAPLENAÓI:M VARGAS
Serviços de terraplenáqem e aterros

_-Íl"� :�10·� .. �f···" ....

tUBOS SANtA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nosl-
..t. • �!" ,

• '",�

1t:u.a'loinvUI., 1.0l6 .-- Telefóne 72�1141
"

':' ..... ,.,<-- -.t:2-(,.,'
Z

-' c., �

,d ",! �.
'.. .'... P.�.2.l.,.w . i ".,3" <

\1

"

j- -vz- , " " . "

.. �

i; A moda certa em roupas e calçados está na

II· CINDERELA. Vlste-se, bem com á

modá 'O\ltoßo-,il'l)/�r�o da !

CINDER,El�
,

Veste bem. A moda certar ná (;êt�lio Vargas I

Em íI iO,,-,.Jol;!,rc;lar;l, h...• '
I

.!'l. na tI,:'" Ir<

c ,. 1"".," ',:----,"",_.' I

i "
... _ - �

N '<, t_l , ,

..

. , ..
'. . '

DESPACHANTE VICTOR ,

,
.

'�'J J_

Emplacementos; transferências, negä'tivas, I

seguro obrigatório, certelras de motorista e de
identidade.

t

.;'Mal., Deodoro,. 557. - 'f-ones�72-0060,'
",' 72-0327 _e 72-O�55 {junto a' firma Emmend�rfer) r:

.. .. . .. ./'.
-

,
-

,. . . -- _

.... -

..

LANZNASTER"':" O SEU RELOJOEIRO

I:
Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos pera presentes em todas

as ocasiões.

,

LP...NZNASTER fica na Mal. Deodoro, 364 - -fone 72-1267

.:" .... ,-:":�_.;o,_"), L... .. �',.,c l.., ..... , _

- MA,RS,CHAL POLIMENTOS

Lavação, polimento, teto e estofamentos,

limpeza de carros em geral.

Rua CeI. Procópio Gomes, 227, ao lado da

Acumuladores Euro Ltda.
, ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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de 25 anos. Por' outro lado,
uma nova equipe de futebol
feminino -estä nascendo em Ja

raguá, do Colégio Divina Pro
vidência, que está sendo for
mada pelo jovem, Amauri Cé
sar Dunker, o Rabalino. O gru
po terá entre 15 e 17 garotas,
que em breve iniciam os trei
namentos. As moças prometem
muito, segundo o Rabalino.JUVENTUDE E XV LIDERAM SEGUNDONA - O Juven

tude, de Rio da Luz e o XV de Novembro de' Geribaldl.
dividem a liderança do Campeonato da 2a� Divisão da Li�
ga Jaraguaense de Futebol, após a realização da segunda
rodada. No domingo, com arbitragem de Waldemar Viei

ra, auxiliado por Simão Benício e Tibério Stuy, a Ponte

Preta. perdeu para o Juventude, ;3 a 2, enquanto o XV de
Novembro empatou com o Vitória, a 1 gol, em partida
arbitrada por Ivo Aldrovandi, que teve como. auxiliares
Antônio Flor da Silva e José Jaime da Luz. Juventude e

XV têm na classificação geral 3 pontos, RiQ Cerro e Vi
tória têm 2, Ponte Preta e Grêmio Garibaldi �ainda não
marcaram pontos. A terceira rodada marca para este doe
mingo, dia 13; os jogos entre Grêmio Garibaldi x Ponte
Preta, Rio Cerro x Vitória e Juventude x XV 'de Novem
bro.

.'

FABRIL DISPARA NA LIDERANÇA DA COPA - A equi
pe da. Jaraguá Fabril, séria candidata a conquista da Ca
pa Unibanco de Futebol de Salão, disparou na liderança,
com 10 pontos até a sexta rodada, seguida da Mirtes com

7, Urbano 6, Arweg 4, Breithaupt, Conéza e Wi'est 2 pon
tos. A rodada do dia 04 de maio, apresentou os resultados

Con.eza 5X4 AABB, Jaraguá Fabril 6x3 Arweg e Mirtes 7x4
Breithaupt. Ontem à noite jogaram no "Artur Müller" a

líder e vice-líder, Mirtes x Fabril, mais AABB
.

x Urbano
e. Coneza x Wiest e, dia 18, sexta-feira vindoura . serão
adversários �s' equipes Urbano x Wiest, Coneza � Weg e

AABB x Breithaupt. pela oitava e antepenúltima' rodada
do primeiro turno.

VAI\.�E�NO COMEÇA MESMO, DIA 20 - O 2.° Campeo
nato MuniCipal de Futebol Varzeano, da Divisão Municipal
de E�portes, será mesmo iniciado no dia 20; segundo Raul
Rodngues, que confirmou a realização. de duas rodadas
por �omi�lgo num único Estádio, seja no Botafogo, Bae

pendl� João Pessoa e Figueirense. 'Assim é que no dia 20,'
deverao ,largar as Chaves Verde e Amarela, ficando a Azul
e �ermelha para o domingo subsequente, possibilitando,
a�,m,. melhor controle e organização por parte da DME. O
pnmeíro colocado, a exemplo do ano anterior receberá
um boi e troféu e o vice-campeão um porco' e troféu

mais. medalhas aos atletas das dua� equipes, cabendo a�
t:rcelro e quarto colocados troféus, assim como recebe
'rao troféus o artilheiro e o goleiro menos vazado e a equi-
pe mais disciplinada.

.

,/ CICLISMO E BICICROSS - A quarta rodada do Cam

peon.ato Estadual de Ciclismo foi reaizada domingo em

Indalal, válida pelo ranking catarinense na modalidade
�� �eio fundo. A. melhor colocaçã� da �quipe Weg foi o
ercelro lugar obtido por Wanderlei Zocatelli na primeira

. cat,e�oria, ficando, Sílvio Ewald, em sétimo.' No dia 20
proxlmo, a equipe Weg participa da prova de abertura do
C�mpeonato Norte Catarinense de Ciclismo e no dia 27

J�raguá do Sul terá oportunidade de 'ver outr� vez em a�
,ç:� os melhores ciclistas do Est?doc,umprind� o mesmo
p curso da prova anterior. E sobre o ciclismo ainda es-

dta tarde, às 14h, na pista da Marcatto na Ma�echal Deo-
oro J '

'

Ca
,o aragua Motor Clube promove a 2a. Etapa, do 3.°

mpeonato Jaraguaense de Bicicross.

JS vence os

Jogos Micror-
. .

reqronars
I
i

Foram disputados' em Jara-

guá do Sul, sébado e dorninqo
últimos. os I'.°s Jogos Microrre
gionais da IV Microrregião Les-

, te/Norte, envolvendo os muni

cípios de Benedito Novo, Co

rupá, Luiz Alves e Jaraguá, nas
modalidades de futebol de sa

lão, volibol masculino, hande
bol feminino e balão masculi
no. A 'abertura deu-se sábado à

, tarde, no Ginásio de Esportes
Artur Müller, com o desfile
das delegações, acendimento da,
pira olímpica e juramento do
atleta, seguindo-se as partidas:

,

volibol - Luiz Alves 3xO Co

rupá, Jaraguá do Sul 3x 1 Luiz
Alves e Corupá Ox3' Jaraguá.
.Campeão Jaraguá e vice. Luiz
Alves; handebol - Jaraguá do
Sul 33x2 Benedito Novo, foi a

)
única partida realizada; fute
bol de sal,ão - Benedito Novo
1 x6 Jaraguá e Luiz Alves 5x5

Corupá, Benedito Novo 2x4 Co
rupá e Luiz, Alves 1 x3 Jaraguá
do Sul e, no dàmingo, Bene
dito Novo 1x3 Luiz Alves e Co-

.
rupá 3x7 Jaraqué. Campeão Ja

raguá, vice Luiz Alves, 3.° Co

rupá e 4.° Benedito Novo.

No bolão, uma partida ape
nas realizada, no Baependi,
com vitória de Jaraguá sobre
Benedi to Novo 1.464 x 1.158,
com diferença de 306 palitos.
Max e Kitto com 238 palitos,
Rolando 242, Amba 264, . Se
bastião 23.9, Riedtmann 246 e

Nélson 235 marcaram para Ja-'
raguá, atomar 189, Heinz 186,
Márcio 170, Cilo 200, Fridoli
no 243 e Raulino 170 foram
os ponteiros de Benedito No-

NOVA RODADA DO CERTAME BANCÁRIO :_ O Cam
peonato Bancário de Futebol de Salão de Jaraguá do Sul

.

teve desenvolvido na Arweg, sábado úl timo a terceira ro-
rOdad'

'

It '

a, que apresentou os resultados: Besc 1x1 Uníbanco,
"' 3xO Bradesco, Bamerindus GN 9x2 Sulbrasileiro e Ba

menndus JS 2x9 Nacional, ficando para hoje, dia 12, a
quarta rodada no Ginásio Artur Müller a partir das 14h
entre It' '.. .'. r

Svlb .a� x Bamerindus JS,. Nacional x Unibanco, Besc x

rasdelro e Bamerindus GN x Bradesco.
_

TENIS E FUTEBOL FEMININO - O Beira Rio partici
pou no último final-de-semana, em Blumenau, do Campeo-
nn?to Estadual de Tênis de Campo por Classes- onde o te-
Ista

' .

C· . que teve melhor desempenho' foi José de Souza o
IZO q f'

'
' ,

, ue OI o segundo colocado na quarta classe, acima

vo.

Jaraguá do Sul classificou
se em todas as modalidades e

parte agora, junto com as de
mais modalidades classificadas',
para os Jogos Regionais Leste/
Norte, a serem disputados em

Joinville, em junho ou julho. O
.

Conselho de Julgamento dos
Jogos, Microrregionais esteve

formado pelos desportistas Al
do Murara, Jurandir Siqueira,
Orlando Silva, Ralf Egerland
(presidente) e Flávio J. Brug
nago, como efetivos, .além de
Wafdemar Spieker, Geraldo Jo
sé e Luiz Carlos da Silva, como
suplentes.

"EM BUSCA DE DEUS"
Há umà divindade em nosso interior, todavia a

maioria das pessoas ainda pensa no Criador de todas
as coisas como um Ser externo ou uma energia exter

na, no Universo. É verdade que Deus, O Princípio Cria
dor da Vida e de todas as coisas, está presente em to
das as partes do Universo, porém, nossa percepção de
Deus é u'!1a experiência interior .provoceda por uma

elevação de consciência.
É como a idéia de que a ,compreensão da nature

za de Deus pode, ser adquirida por estudo; contudo
uma profunda consciênciá�nterior de Deus só pode ser

alcançada' vivendo-sé a experiência místjca de uma bus
ca pessoal e íntima' de Deus e do significado da vida.
Se estamos. em busca de Deus, devemos ter a firme

convicção da. existência de um Supremo Ser Espiritual
e assumir a missão de viver de modo a nos tornar dig-
nos de merecer esse priviléqio.' t

Iniciando nossas atividades diárias com uma pe

quena meditação e um agradecimento' pelo que já re

cebemos e pelas oportunidades que nos estejam reser

vadas, proporcionaremos o meio para o nosso Eu inte

rior se manifestar um p-ouco em nossa personalidade.
Desde que tenhamos confiança -em que Deus está pre
sente no âmago da nossa consciência interior, Ele sem

pre nos concederá a Sua Bênção. (Extraído da Revistà O

Rosecruz - publicação da Ordem Rosacruz.

ACUMU LADORES EURO LTDA·

Baterias novas, usadas, recondicionamentos,
recargas, e consertos em geral.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 227, Fone 72-0363
,

Jsraguá do Sul - SC.

-------'------_,_. -------------

ANGIOLOGI/\ CUN!CA ': E
CIRURGIA VASCULAR

DR. CELSO ORLANC'[,' STORRER DA SILVA

Doenças da cireulação, varizes, artereeeselerese.
trombose, embolia, eresipela, flebite, etc.

Rua Guilherme Weege, n.O 34 - 1.° andar
Fone 72-1366 - Jaraguá do Sul - Sc.

r "

I
AS MELHORES SUGESTÖES PARA

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

r� pres:ntes e decoração, peças de joalheria, relojoa-

I rI.a,
objetos em prata, cristal e porcelana que real

çam 0 seu requinte e bom gosto. Em anexo, a Ótica
Moderna, com os últimos lançamentos em óculos na-

cionais e importados.
'

Visite-nos'

joalhezia A Pérola
,.. "-

Otica �ode:rna
Rua Reinoldo Rau, 289 - Fone 72-1823

\_� �________
I

----�--------------��=-�--.-----,�
ESCANDINAVJA A NOVA OpçÃO
COPENHAGEM COM 30% DE DESCONTO.

'

Na tarifa Ponto a Ponto .

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGEM OU

Nórdica RepresentacõesI

Rua Padre Jacobs, n.O 23 � Fone 22·8477 - BIumenau

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.

As Anotacêes de Flávio José JS terá o Pantheão dos ex-Pracinhas., ,

• De acordo com uma fonte fidedigna, existem arn

,pias probabllldades de Jarag.u� do �ul ter a s�a segund�
faculdade em' 85, a de Admlntstração, que esta na emi

nência de ser aprovada pelo Conselho Estadual de Educa

ção. Como no próximo ano não mais haverá vestlbular de
Economia o curso de Administração preencherá a lacuna

junto ao �nsino superior ,local. A FERJ está també.m em

penhada na construção de novas salas de aula, pois con

ta com somente cinco, totalmente tomadas.
• Daquela Fundação, informação transmitida pela

'sua direção, coloca a disposição da comunidade, pa!a pes-

I quisa� consulta e até mesmo para xerocar, a Coleçao Lex,
completa, desde ,1937 até os dias atuais, c�ntel:ldo t�� a

legislação Federal especializada, em tocias as areas. A biblio-
teca da FERJ funciona das 1,4 às 22 horas.

,

,. Gustavo Mathedi, vereador que representa Nereu
Ramos, apresentou indicação na Câmara, sollcitando cal

çamento naquele bairro, principalmente da rua Luiz Sar
ti de seu início no Posto Mathedi, até a altura da rua

JÓtio Tissi. Apes'a� da sua -expressão econômica e política,
Nereu não conta ainda com o beneflclclo do calçamento.

• A municipalidad� jaraguaense aplicou, até agor�,
cerca 'de Cr$ 30 milhões nó pagamento de bolsas_� estu

dos, para. o 1.0 e 2.°, graus, "concedidas sem discrimina-_
ção", frisou Vasel, ao revelar que mensalmente, afora os

ga'stos eem a manutenção da rede municipal de en'Sino,
repassa a Fundação Educacional Regional, Jaraguaense, Cr$
6 milhões. para as suas atividades.

, .' Em março passado, segundo o Cartório de Notas
e Protestos de Títulos de Jaraguá do Sul, foram protesta
·gÓS 361 títulos, -rro valor. glc1bal de e-s 64.541.368;65.
Sernanalmnete, o "Correio do Povo" publica edital convo

cando os maus
'

pagadores. Alguns têl'l'J.,lugar cativo no

jornal, justamente onde ninguém gosta de aparecer.

SASSE
Café e Balas

PRODUTOS GOSTOSOS
____________--__---- _,J

Feira .livre começa
dia 17

No próximo dia 17, quinta-feira, val ser inaugurada
a primeira Feira Livre de Jaraguá do Sul, com vendas de

produtos agropecuários. O funcionamento dar-se-á das 15
,

às' 19 horas, nas dependências de festas da Paróquia São
Sebastião e um grupo de doze a quinze felrentes+ todos
agricultores do município, irão comercializar hortaliças,
batatas', frutas e produtos caseiros, tais, COmo melado,
mussi, doces, geléias, queijos, nata, .requeijão e outros.

Anteontem, quinta-feira, o grupo de feirantes reuniu
se com 13 comissão encarreqada de viabilizar a Feira, PQ_
ra ultimar os detalhes acerca do funcionamento e dos
preços.

Por outro laço, segundo informações do agrônomo
Tamio Kida,' responsável pela comissão agropecuária da
I Feira Agroindustrial, de Guaramlrim, foram comerciali
zados de 27 de abril a 1.0 de maio, 8.051 quilos de ver

duras e frutas, com destaque para a. batata-inglesa, fei-

.j ão-vaqem e repolho. Sequndo Tamio, o valer da comer

.cialização superou Cr$ 2,5 milhões e considerou que o

investimento feito teve o retorno esperado. E quanto a,os

produtos de industrialização caseira, forâm ,vendidos 95
,v..idros de g�éia, 5� kg de farinha de

, mandioca, '87,5 kg
de passas de banana, 42 kg de doce de carambola, 24 kg
de doces caseiros, 27 kg de mel, 4,5 kg de café, 1 Jata
de bijú, -31 litros de licor e 25 kg de melado.

A exemplo de Jaraguá, Guaramirirn pretende realizar
a sua Feira Livre, com produtos hortifrutigranjeiros, pos
siv�lmente já â partir de junho, nq lotai onde funcionou
() restaurante durante a Feira Agroindustrial.

Para marcar o 39.° ani- Presente a6 aconteclmen-
versério ti,:) término da

.

2a. to, o prefeito Durval Vasel
Guerra Mundial (1939-1945,: , tornou a garantir a constru-
comemorado a 8' de maio, ção do Pantheão dos Ex-
conhecido como o "Dia da Pracinhas, junto ao novo

Vitória", que, representou .a cemitério municipal, em

capltulação dás forças do Irês Rios do Norte, que cons

eixo formada' pela Alema- tará de dois blocos, com

nha, 'Itália e Japão ante as gavetas superpostas, ligados
forças aliadas e do mundo por urna lage e um altar pa
livre, a Associação Nacional ra ofícios fúnebres e .de re

dos Veteranos da Força Ex- .verenclamento a memória"
pedicionária

.

Brasileira - dos ex-combatentes. A dire
Secção Regional de 'Jaraguá toria da Seção Regional da
do Sul, reuniu na manhã de ANFEB, quer de cada 'asso-

_ sábado, no Parque Malwe, ciado, segundo. -o Capitão
seus associados, esposas, Ferdinando Piske.: se com

viúvas de 'êx-combatehtes e prometa a ser ' sepultado
convidados, para um enton- junto ao Pantheão e Os já
tro festivo, iniciado Com um falecidos, desde. que a fa
cultoecumênico oficiado pe- mília assim o deseje �e o

lo Padre João Heidemann e juiz de direito autorize, po
Pastor Günther Rückert, evo- derão ter os restos mortais
candoe data. e almoço de '>transladados àquele local.

confraternização, seguido de
assembléia. , Os ex-pracinhas discuti-

. Grupo "teatral dará
. .., ,

curso, 'e encenara peça
No próximo sábado, o Grupb A de Teatro e' Atjvida

des Artísticas da Fundação Catarinense de Cultura, atra

vés dos etores Ney .Ptécenttnl, Marlio Silva, _Fátima Lima

e Elisa, Oliveira, dará um curso aos integrantes d? �ru
po Teatral da Sociedade Cultura Artística, sobre te�nlC�as
da arte cênica e seguidamente, no salão da Comunidade,
Evangélica de Jaraguá do Sul, apresentarão, junfamente
com os músicos Murillo Valente e Kaw Régis, a peça "Vi
ra e 'Mexe", encenada já dezenas de vezes, sempre com

sucesso, apontada pela c.rítica Çcomo p melhor espetáculo
do ano passado, e possuidor do melhor" ator e melhor a

triz da temporada passada na Capital do Estado. '

A exibição será franqueada ao público, às expensas
da FCC, através do superintendente Udo Wagner, sendo,
'segundo informações, muito criativa e com mensagem vol.
tada ao público infánto-juvenil. A' SCAR está apoiando a

iniciativa e dias passados, o ator NeyPlacentlnl esteve em

Jaraguá para acertar os últimos detalhes.
Quanto ao, Teatro da SCAR, -dirigido por Juarez Lo

pes, o mesmo está ensaiando a peça "Rosa Az_ul", que es

treará durante a semana comemorativa aos 108 anos de

fundação de Jaraguá do Sul. A StAR também, para revi
'ver uma tradição do município, está viablllzando para as

,

festividades juninas, a formação de um grupo que repre
sente um "ajuntamento casórlö", ou casamento caipira,
que seria apresentado em praça pública, possivelmente no

coreto da Praça Expedi.cionário.,

_
Ainda da SQAR, a confirmação da data de 21 de juc

lho, a partir das 18 horas, para o .Errcontro de • Corais,
'que vai reunir no C.A. Baependi, dez corais de Santa Ca

tarina, para marcar o décimo aniversário do Coral da So
ciedade Cultura Artística, que está aceitando novos inte

.,-grantes.

Weg' eleita a 'empresa do ano'
,

,

o Centro Federal de Educação Tecnológica do Para
ná, através da Divisão de Integração Empresa-Escola, con
cedeu a Eletromotores Weg S.A., de Jaragu� do Sul, o tí
tulo de '�Empresa do Ano", na área

.

de eletrotécnica. A
escolha da Weg deveu-se ao reconhecimento daquela em

presa, por sua' contribuição, à formação tecnológica no

pa�. ,
,

A entrega 'do diploma dar-se-á. no dia 25 de maio, às
10h30min, ·no auditório do Centro Federal de' Educação,
tecl'lológica do Paraná, em Curitibé;l, durante a cerimônia-'
integrante das comemorações dos 75 anos de ensino 'pro
fissionalizante no país.

ram sobre a participação da
Associação, em 85, no Rio
de Janelro, nas comemora.

ções do 40.0 aniversário do
fim da 2a. Guerra. Os -en
contros anteriores foram
realizados em- Itajaí e em
Porto Alegre' e estes dois as- '

suntos serão discutidos no
dia 21 de Iunho.i na Asso
ciação Comercial, 'durante
reunião da Seccional.

A atual diretoria é presi
dida pelo Sr. Henrique Ja
cobi, Guilherme Humberto
Emmendöerfer é o secretá
rio e Estephano Maier o te
sourelro. Jacobi, pelos rele
vantes

'

serviços prestados, ,

recebeu na oportunidade a

MedaJha Mal. Mascarenhas
de Mora i s-, concedida pelo

, Conselho Delíberatlvo da
ANFEB, medalha esta que
já são deténtores os ex-pra
cinhas. Bruno Scheibei, Gui-

.

lherme Emmendoerfer, Rudi
Hornburg, Fidélis Stinghen
e Estephano Mai.êr.

Durante .a solenidade, vá�
rios oradores se fizeram
ouvir. Piske, ao fazer refe
rência a. data, disse que me-

I, Ihor do que o canhão é o
-

dléloqo e o entendimento,
ao reverenciar a, memória
dos 451. companhelros bra
sileiros mortos em combate.
"A guerra é o processo de
.animaliza,ção do homem e

hoje a mínha maior frustra
ção é saber que a juventude
pratitamente ignora, a parti
cipação do Brasil na ,2a.
Guerra", lamentou o Capi
tão:

O prefeito Vasel, como

filho de expedicionário, reà
firmou seu apoio a Associa
ção e ratificou seu compro
misso de construir o Pan
theão, cujo projeto pretende
viabilizar o quanto antes.
Pronunciaram-se : também
Haroldo Schneider, de Jara
guá _ do Sul,

.

pertencente a

Seccional da ANFEB de lta-:
jaí, o Ten. Cláudio, Delega
do da 5a. Delegacia do Ser
viço 'Militar e o ex-presi
dente da Associação, Bruno
Scheibei.

' ,

,A título de informação,
Jcràguá' do Sul 'foi o rnuni
cípio brasileiro que mais
contribuiu para a formação
da Força Expedicionária Bra

sileira, mandando-à luta 56
·homens, quatro dos quais
morreram na Itália - Antô
nio Carlos Ferreira, Jo!âo
Zapella, Harry Hadlich e'

Gumercindo da Silva - e

um, o Ten. Arthur Schei
bel, irmão de Bruno, dei Ma
rinha, foi morto na França,
em 1944, durante o desem
barque na Normandia.
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