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SALAQ__ DE ÀRTES
PLÁSTICAS EM DEZ.

A exemplo do ano passa
do; acontecerá no mês de
dezembro, o 2.° Salão Jara
guaense de Artes Plásticas
da Sociedade- Cultura Artís
tica, que mostrará o. traba
lho dos artistas nativos no

período de 06 a 13. Emf983,
quinze participantes mos

traram sua arte, no Centro
de Informações Turísticas e,
desta feita, as inscrições pa
ra os interessados em ex

por .deverão ser feitas à

partir de segunda-feira, dia
29, até 07 de novembro, no

atelier de Vera Dornbusch,
. na rua Guilherme Weege,
n.O 322.

O local do 2.° Salão de
Artes Plásticas ainda não
está definido.
ORQUESTRA, DE
HARMÔNICAS

Está confirmada para o

dia lOde novembro, às 20

horas, no Ginásio de Espor-
,tes Artur Mü"er, a apre-

'

sentação da Orquestra de
Harmônica (gaita-de-boca),
de Curitiba, que recente

mente apresentou-se no Fan

tástico, da Rede Globo. A
promoção é da SC-')R e Pre
feitura Municipal, através
da Secretaria de Cultura.

São 16 músicos que inte

gram a Orquestra' e o custo

do ingresso será de Cr$ 2

mil, em função do alto in
vestimento qua os promoto
res terão.
ORQUESTRA JUVENIL
À NOITE

Uma apresentação da Or

questra juvenil de São Ben
to está marcada para a noi
te: deste sábado, às 20 ho-"
ras, no Clube Atlético Bae

pendi. Ela tem 26 compo
nentes e a compra antecipa
ela de ingressos poderá ser

feita na Relojoaria Lenzries

ter, ao custo de mil, cruzei.
ros, e, também, no local da

apresentação.
Essas promoções cultu

rais requerem Ci 'maciça par
ticipação do público, haja
viste a sua grandeza e por
representar atrativos que
pouco acontecem em Jara
guá do Sul; durante o ano.

É importante o apoio de to

dos, para que novas progra
rnaçoes sejam cumpridas
aqui, futuramente.
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Com dois mil exemplares,256 páginas, editado

pela Fundação Catarinense de Cultura-Edlções; em
convênio com a Imprensa Oficial do 'Estado, será lan

çado no dia 8 ele novembro, às 19h30, no Centro Em

presarial de Jaraguá do Sul, o livro"As Anotações do
"Front" Italiano", do Capitão Ferdinando Piske, ex

pracinha' da Força Expedlcionãrla Brasileira, na 2a.

Guerra Mundial. Confira detalhes do lançamento, da

obra e do autor, na pág. 3. Prêmiospara denunciar
depredadores

A ação predatória de ele- investidas dos vândalos que
mentes incivilizados que in- assacam contra bens da pró-
vestem contra o patrimô- pria comunidade.
nio público, está crescendo.
Ha três semanas, a Ponte O Prefeito revelou' esta

Pênsil "Maria Grubba" teve semana, que em princípios
varias travessas serradas ß de novembro, irá à Capital
antes disso, dezenas de ár- do Estado, tratar de assun-

veres plantadas ao longo tos ligados a sua admlnls-
O Delegado Regional in- de ruas avenidas e rodovias tração. Na Secretaria da A-

formou ainda que está pre- sofrerem certes ou quebra gricultura, vai receber ehe-

vista_a aquisição de duas Novamente no úTtimo fi- que de Cr$ 5 milhões, pro-
novas' motocicletas para o nal de semana, árvores fo- metidos por ocasião 'da rea-

policiamento ostensivo de ram arrancadas e quebra- lização da Amostra Agrope-
trânsito da Polícia Militar das na rua Jorge Czernie- cuár,ia"em_jülho, e no Ga-

.

em Jaraguá do 'Sul e re:erou wlcz e na BR-280, prirÍcipal- plan, discutirá' e detalhará o

que os delegados aqui lota- mente, inclusive os brotos Plano Diretor Físico-Territo-

dos, em companhia de um foram destacados, obrigan- rial, cujo convênio para a

grupo de policiais civis, par- do a reposição das mesmas, sua exeouçâo poderá
' ser

ticiparão na noite deste sá- 'que têm custo -unitário de assinado ainda no próximo
bado, em Florianópolis, de Cr$ 2 mil. O prefeito Dur- mês. E na Secretaria dos
um jantar oferecido ao se-

. val Vasel, contrariado com I Transportes e Obras verifi-
cretário Heitor Sché, da Se- c fato, resolveu restabele- cará o andamento da licita-

gurança Pública, como gra,'. cer prêmios àqueles que de- ção que apontara � empre-
tidão pelo seu empenho pa- nunclerem e apontarem os sa responsável pela cons-

ra melhoria salarial dos po- depredadores, para, com trução dá segunda ponte ur-

Iicials civis do Estado. isso, se tentar diminuir as 'I' bana sobre o Rio ltapocu,

Polícia civil ganha
novo veículo

cesses, agilizando o' traba
lho, ao passo que o, Dr. Cel
so Roque dos Santos conti
nua respondendo pelos de
mais setores.

A Polícia Civil de Jara

guá do Sul conta, desde a

última semana, com um no

vo veículo para o serviço de
trânsito. Trata-se de uma

motocicleta CG 125, adqui-.
rida graças ao convento

Prefeitura Mun'icipaljSecre.
tarle de Segurança Pública,
aue está sendo utilizada pa
I:a os levantamentos de aci
dentes de trânsito e entrega
das intimações de p.rocessos
'sumários, segundo revelou
o delegado regional, Dr. A-
dhemar Grubbà. ,

Neste setor de trânsito,
ainda houve divisão interna

.

na Deleqacia de Polícia da
Comarca. Dr. Olívio Win

rlchresponde, agora, exclu
sivamente pelo setor de aci

dentes, fazendo os leventa-:
____--- ....._. mentes e presidindo os pro-

"

Tomapossediretoria da
Associação Comercial
Tornou posse na noite de trazendo inconvenientes às

ontem, durante jantar de empresas. O asfaltamento
confraternização, no Clube das rodovias Jaraguá do Sul-
Atlético Baependi, a, nova Pomerode e Corupá-São Ben-
diretoria da Associação Co- to do Sul, mereceu comen-

mercial e lndustrial de Ja- térlos na reunião .

ragus do Sul, eleita no dia DIRETORIA DA ACIJS
15. À tarde, nas dependên- À noite passada, duran-

elas do Centro Empresarial, te ato concorrido, no B,ae-
a Coordenadoria Regional pendi, Osvaldo Pereira as-

da Facisc, integrada pelas sumiu a presidência da As-

Associações Comerciais e sociação Comercial e Indus-
Industriais de Jaraguá, Jo- tria! de Jaragua d,áSyl, sub&;�:;::-"
inville, Barra Velha, Guara- tituindo a Bruno��reithau..': "y'

mirim, São Bento, Rio Ne-. pt. O novo presidente tem

grinho, Mafra, Porto União, como principais metas du-
Canoinhas e São Francisco rante o seu mandato, o au-

do Sul, esteve reunida, quan mento do número de assa-

do foram discutidos, dentre ciados, apoio' ',irrestrito às

outros, assuntos relaciona- pequenas e microempresas,
dos a melhorias no Porto de em busca de soluções para
São Francisco, abertura do os seus problemas; levanta-
Canal do Linguado, novo mento das empresas exis-
estatuto da Facisc e aspec- tentes no município, sejam
tos de interesse regional, industrlais, comerciars e

trazidos pelas Assoctações.. prestadoras de serviços, pa-
A reivindicação maior da ra que se pOSSa solucionar

ACIJS, discutida durante o ou aquilatar quem somos

encontro, relacionou-se a em termos de atividade de-
reivindicação à Telesc, plei- senvolvida, número de em-

teando a fixação de uma da- pregados,' faturamento, ex-

ta . certa para vencimento portaçöes, mercado, proble-
da's contas telefônicas, que mas creditícios, trabalhistas/
ora não têm data certa, va- e outros. O esquema de tra-

'

riando de mês para. mês, balhó está sendo montado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Agora recebemos um con

vlte, Convidam para a Mis
sa de Açãq:de Graças a rea

lizar-sefogo mais, às 17,30
horas na Comunidade São
João - Vila Chartres. Lá
vão renovar o juramento e

agradecer iii DEUS, os mes

'm_os passos de há meio sé
culo atrás, que é quando '

iniciaram uma caminhada a

dois.
Aproxirnar-se-ão do altar

com o mesmo espelho de
sentimento nobres, a mes

ma atitude simples e digna.
Verdade é que o tempo mo

dificou algo nas fisiono
mias, com os cabelos "co
bertos por uma 'tênue cama

da de neve. Algumas rugas
lembram talvez momentos'
de amargura e sofrimento

inseparáveis da vida huma-
-na. No mais, os esposos só
encontraram motivos de a

legria. Por isso vão dar gra
ças eo Altíssimo por havê
lós conservado [untos e fe
lizes nesse dilatado tempo.
Vão agradecer os frutos'
ópimos . que brotaram de
seu enlace. Renovarão suas

'promessas de amor eterno.

Dentro desta associação
ds idéias e tendo em vlsta
terem dona Helena e' "seu"
Arthur pautada suas exis
tências nas regras de abso
luta correção e de cumpri
manto dos mandamentos
divinos, é. que devemos com
muita honra comparecer à
cerimônia e conviver ale
gres horas em suas compa
nhias, dos filhos, parentes,
amigOs e convidados.
Daqui da redação apre

sentamos nossos votos fer
vorosos de longa vida, de
infinita felicidade.
Vivas ao casal [ubllar l

PÁGINA 2 CORREIO DO POVO
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Gente & Informações
o "NIVER" DE, RENATO

,

- No dia 19 passado, o

Senta Púa viu passar o ani
versário do bolonlste e em

presarro Renato Eugênio
Trapp que completava os

seus 37 anos. Como um dos

expoentes da "goiabeira" e

do Senta Púa, deixou de ser

mão de boneca, abriu a car

teira e fez jorrar generosas
bia, para saciar a sede de
seu 'Iargo círculo de amiza
de. O aniversariante Roia ...
(cala-te bocal), digo, Rena

to Eugênio, teve a felicida
de de contar com o visitan
te Ivo Walz, de Curitiba, ir

mão de VIro, que munido
de sua inseparável harmêni
ca Hohner, de 8 baixos e

importada da Alemanha em

1937, fez misérias com i:! bi
chinha e elevou a tempera
tura do momento com' mui-

._:.
tas canções, sempre refr,i.2.�

',' redes com' as cervejas ,gtfâ
dinhas da silva. 'Parabéns
Renato, em nome de todos
e o presente é este regis
tro. Tchau!

CASAMENTOS .- Di rão o

tradicional "sim", nesta da
ta, na Matriz São Sebastião,

. -às lOh, Antônio Ramiltcn
Teixei rajSandramar Bähr e

Leopoldo EleotériojMárcla
Reginaßa Silva; 16h Vicen
te :Wi Iberstedtj Ivanete Ve

gini; . .äs 17h Vilmar Jun

ckes/Rosane Aparecida Ra

boch; às 18h Elói Waschj
Iria Rincaweski e às 20h
Valdir PedrottijMaria Isa
bel da Silva. Na Capela N.
Sra. das Graças, 17h Lau
rindo Klein/Rita Maria Dan
na.

NA AGENDA - Em .nos
sa agenda de aniversários,
dia 29, segunda-feira, de Ida
Zettel Schmöckel, genitora

.
do nosso Diretor; em Curi
tiba e, do Comendador AI-

Venha conhecer e pro
v,ar os pratos prontos
congelados Urso Bran
co: aperitivos, ."assas
sobremesas, carne de

boi, aves, frutos do

mar, carne de porco
entre outros.

R. faarão do Rio Bran

co, 241 - F. 72-0508
Jaraguá do Sul

vim Seidel, em Corupá; dia
30, o médico Agustinho Bi
enchi e D. Erna Colin Mah
fud; dia 31, a Sra. Vera

Haeke: no dia 1.°/11, o pro
fessor e historiador Emílio
da Silva e, dia 02, sexta-fei
ra, o nosso diretor, Eugênio
Victor Schmöckel e o verea

dor Luiz Zonta. Os cumpri ..
mentes da coluna.

Lá, participarão da Conven
ção Nacional da Volkswa
gen do �rasil. A empresa
que dir.igem vai de vento
em pôpe e sempre com a-

,quele atendimento, cativan
do o cliente.

EM GARUVA - O casal
Prefeito Durval (Maria Lui
za ) Vasel, participa neste

sábado, dia 27, em Garuva,
do ba i Ie em. comemoração a

3a. Festa Estadual da Bana
na, onde Maria Luiza será
jurada do concurso que ele
gerá a Rainha da Festa. A
candidata de Jaraguá do Sul
será Fedra Konell, filha de
Ivo (Cecília) Konell, que
recentemente foi eleita Rai
nha dos Bancários de Jara-
guá do Sul.

'

ODONTóLOGOS - A Se
ção Regional de Jaraguá do
Sul, da Associação Brasilei
ra de Odontologia, elegeu
sábado a nova diretoria, que
tomou pOSSe durante almo
ço de confraternização no

Parque Malwee;' Substituin
do a Orlando Bernardino da
Silva, que ficou com a vice

presidência, foi eleito pre
sidente o Dr. Nélson Luiz
Schmitz. Marilze Marquardt
é ala. secretária e Carlos'
Coral o 1.° tesoureiro.

AS BODAS DE HELENA E ARTHUR

r----------------------�
Grande promoção d. relógios Technos a

Cr$ 35.000,00 ou CrS 9.100,00 mensais na

Relojoaria Avenida-
Jóias e Relógios

Marechal Deodoro, 431, e Getúlio Varqas, 9

,--------------------------�
r

.

��!�!!d? .�c���!���t�,?��ol
pintura, reflexos, hidratação, maquilagem e a mais
nova técnica pata permanentes, limpeza de pele e ma

nicure.
Rua Gumercindo da Silva n.O J 19 (ao lado da Caixa

LECOng:�iCa)
- Telefone: 72-21�� - Jaraguá do Sul.

Se existe um casal pelo
qual ,alimentamos grande
estima o é pela dona Hele
na e "seu" Arthur Bortoll
ni. Desde que nos conhece
mos como gente em Jaraguá
do Sul, eles moram na loca
lidade d.e l tapocuzinho e de
!á não arredam pé. O· seu
profundo amor pela terra

fê-los lançar rarzes' perenes
numa encantadora região
deste progressista municí
pio, onde descendentes de

it�lianos, a'lemães'; polone
ses, '. portugueses e "cabo
clos" (no bom sentido) de
ram uma Hção à nossa gen
te da cldáde, do Estado e do
País, de como usar a água
dirigida pelas elevações do
grande vale e bem aprovei
tar cada pedaço de chão em

seu proveito e em proveito
da coletividade .. De lá expor
tamos o' kn'ow how de um

estatuto lou�ado n� Código
de Águas que permite toda
uma Comunidade viver em

paz, desfrutando dos bene
fícios dg 'mãe natureza. A

judamos modestamente pa
ra o clima de boa vontade.

. Já' perdernos o número
de anos que "eles lêem o

nosso- semanário. Somos
Sf:US admiradorés' e nos ado
-mlram. Um perfelto pacto
de ernrzade ê benquerença,
gri;lças a 'Deus!

De um .casernento bem
sucedido, eles geraram nu

merosa prole, todos bem
encaminhados na vida. Não
deixaram de devolver para a

religião que abraçaram des
de pequeninos, através de
seus pais, alguns filhos que
hoje pontificam nas ordens .

em que eles estão -enqaja
dos, trilhando o caminho
reto da virtude a existência
apostolar, o cumprimento
do Evangelho como parte
de seu próprio ser.

Brunhilde e

Eugênio, Victor Schmöckel

CHORINHO NOVO - Nas
ceu die 21, domingo, com

3kg950, na Maternidade
Carmela Dutra, em Fpolis, o
Artur Felipe, primeiro filho
do casal Dr. Moacir (Regina
Springmann ) Zanghelini e

neto dos casais amigos Dr.
Fernando Artur- (Yara Fis
cher) Springmann e de
Marcelino (Lourdes Lenzi)
Zanghelini. Os pais, avós e

,demais fàmiliares. não ca

bem de sí :de alegria pela
chegada do Artur Felipe.
Parabéns pela chegada do
novo "relzinho",

DO ROTARY -; Os rota

rianos de jaraguá do Sul,
estão se preparando para o

Torneio Gijo, que acontece
dias 16 e 17jnovembro. Ano
passado foi aqui, e parttel
parão em todas as modali
dades. '. O folheto de pri
meiros socorros, elaborado
pelo Rotary, será entregue
pela Celesc, nas faturas de
luz, do mês de novembro .•
Ontem à noite, vários ca

sais de rotarianos j aragua
enses, participaram das co

memorações dos 50 anos do
Rotary Club' Joinville-Cen
tro, padrinho do Rotary lo
caI.

EM VISITA - Encontra
se há um mês em Jaraguá, a
Sra. Maria Luiza Dornbusch
Batalha (D. Wally), viúva
do Dr. Álvaro Batalha, que
por longos anos clinicou na

cidade. Ela reside atualmen
te em Salvador, Bahia, jun
to com dois filhos (o outro
mora em Petrópolis-RJ) e

deverá permanecer em nos

so meio até novembro.
D. MUSCHI - Regressou

segunda-feira a Jaraguá, a·

pós dois meses e meio de
viagem Rio de Janelro-réon- .

treal (Canadá), a Sra. ln

geburg (Muschi). Sprung.
Foi em companhia do filho
Ralf, há sete anos coman

dan te de navio, atualmente,
no comando de navio da
frota uruguaia. Foram se

manas maravilhosas. Rolf é
outro jaraguaense que bri-
lha mundo afora.

'

À BAHIA - D� viagem
marcada, nos próximos dias,
para a Bahia, Waldemar Ro
cha e Mauro Koch, acom

panhados das esposas, dire
teres da Men.sotti Veículcs.

FLASHES - Udo 'Wagner,
da FCC, presenteando o re

dator, com o livro"As Ano
tações do "Front" Italiano"
do Capitão Piske, que se�á
lançado dia 8 de novembro
às 19h30. xxx Comemor00
ontem seus 15 anos, ,a jo
vem Betina, filha de Raul e
Ivone Driessen. Foi no Bae
pendi. xxx O Dr. José Jair
Carlon, de Joinville, mlnis
trou em Jareçué, curso de
Ortodontia Preventiva. xxx

A Sra. Esther Bonilouri, es-

posa do' Dr. Luiz Carlos re

cebeu quarta à tarde- o' seu
grupo de lanche. xxx. Tam
bém quarta-feira recebeu
suas amigas a. Sra. Carla
Haake Mayer e o Café das
Primas teve como anfitriã a

Sra. Onda Marquardt Wolf.
xxx Ivo e Norma Ewald re

ceberam esta semana grupo
de amigos para um jantar.
xxx Bastante prestigiado,
ontem à noite, o' jantar. de
posse da nova diretoria da
Associação Comercial e In
rlustrial, no Baependi. xxx A
Festa das Flores e demais a-

,

trações, de 14 a 18 de no-
.

'lembro, estão despertando
11111ito a atencão da comu
·niclade. xxx Neste final-de
semana, festa ria Comuni
dade Evangélica de Três
Rios do Norte. xxx O dia 31
de outubro, Dia da Refor
ma, será lembrado com um

culto, às 20h.

NO',BAEPENDI - Hoje às
20 horas, desfile de encer
ramento do curso de mane,

quins e \lPÓS um som manei
ro agitará o ambiente. Já no

'

dia 5 de-novembro, inicia,

se um curso de natação,'
com a .Proía. Lígia, para cri

anças de 7 a 11 anos, de se

gundas às sextas-feiras, das
17h 15 às 18h. I nscrições a

bertas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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As U

Anotações do "Front"
Italiano" é prefaciado pelo
jornalista, historiador e es

critor Augusto Sytvio Pro

döhl, da "Ordem Titular de
los Caballeros de América",
que prepare novo livro his
tórico cujo título provisório
é "História de J�raguá do
Sul - Sua Terra e sua Gen
te- Vale do [tapocu". O

seu, 'lançamento acontecerá
dia 8 de novembro, �s 19h
30, no Centro Empresarial
de Jaragüá do Sul, onde o

"Capitão" exerce desde1970
a função' de Sécretário-Exe
Cl:tivo 'da Associação Co

mrrciale Industrial e dos 5
Si ndicatos Patronais exis
tentes na cidade,
A edi�ão ela obra foi apro-

na vários postos dentro da'
hierarquia militar. Em 1967
foi graduado para Capitão e

a pedido transferlu-se para
a reserva remunerada .. Foi'

Delegado do Serviço Militai- '

em Jaraguá do Sul, primei
ro comandante da guarda
mirim de Jaraguá, crlede
pelo Rotary, primeiro pre
sidente da Comissão Muni

cipal do Mobral, tendo/exer
cido, também, o cargo de
essessor especial do Prefei
to �unicipal de Jaraguá do
Sul, no início da década
passada. � jornalista pro
fissional, tendo colaborado
com vários jornais, inclusi
ve o "Correio do Povo" e da
Rádio Jaraguá foi gerente e

redator. Atualmente exerce

a função de Secretário-Exe
cutivo da Associação Comer
ciai e Industrial de Jaraguá
do Sul e des Slndicatos Pa
tronais, entidades que, jun
to com o CDL, formam o

Centro Empresarial, local do
lançamento do 'seu livro, no

próximo dia 8.

Festivais de música
movimentam a cidade

PAGINA 3

Jaraguaenses vão fazer
"

•

cerveja em casa

Semanado Livro e da
Biblioteca

O empresário Laércio
t B�

ckheuser, de Joinvllle, lan
çou ontem à noite; na':FURJ,

, o seu livra "O Mundo da'

'Cerveja Caseira e Outras

: Bebidas"; um rnanual pré
i tico que ensina a qualquer
,peSSoa fazer cerveja em sua

própria •
Casa. Há cinco me-'

"ses Beckhauser vem minis

trándo' em várias eidedes do
.Estado o curso répido de

cerveja caseira '''M�i,ri Bier"
'

e neste final-de-semána es�
tará em Jaraguá do Sul pa
'ra idênticos cursos, um na

;tarde deste sábado, das 14
às 18 horas 'e outro no do-'
rnlnqo, das 8 às 12 horas,
no 'euditório do Centro Em

presarlel.
Os. cursos.

t

serão gratuitos
'e de duração de quatro ho
ras cada quál,.'Não há ne

cessidade prévia de' inscri

ção. Além, do curso, Be

ckhauser disporá de livros,
pera venda e o "bier kit",
que coritêm os inqredlentes
necessários para o fabrico
da cerveja caseira, ao custo

de C�$ 35 mil, ingredientes
estes que dão para fabricar

33 garrafas de cerveja, de
sabor (e cor ) adaptável ao

paladar do consumidor, po
dendo ser mais ou menos'

alcoólica, espumante, doce,

Q decreto n." 84.631, de
09 de ab�il de 1980, insti

tuiu a Semana Nacional do
Livro e da Bibi loteca, que
está sendo celebrada' desde
o dia 23; até 29 de outubro.

Aqui,' nenhuma programa·,
çäoJ especial foi elaborada.

Integrante do Sistema de
Bibliotecas Públicas de San

ta Catarina, a Biblioteca Mu

nicipal "Rui Barbosa", de

Jarag:.Já do Sul, localizada
na rua João Píccc'! n." 110,
depare-se com a falta de,'

espaço para o desenvolvi
mento mais abranqente dó
seu trabalho, no que tange
a guarda e a pesquisa dos
8.100 volumes que são co

locados a disposição do pú-'
biico ledor.

, Há cerca de ano e me$es,

'a "Rui Barbosa'; vem" dina
mizando as suas atividades

,

e diversificando a' SUa atua

cão como. urii<Í 8qência de
;erviros 'crulturais

-

à comu

nidade.' Sistematicamente
tem divulgado

'

ci acerVo e

elementos estatísticos e seus

títulos, são suficientes para a ,

c!el11éÍnda de públ icó que a

briga, a quase totalidade de
alunos de 1.o� 2.° graus, que
pesquisam tarefa$' de aula

-dependendo' da dosagem de
ingredientes e do tempo de
fermentação.
COMO a: FEiTA

.

Como qualquer produto
artesanal, a fabricação de

cerveja exige um pequeno
ritual. � feita de cevada ger
minada colocada em estufas
controladas para secar, se

guida da trituração do mal
te.' Está' ,pronta, dest� for

ma, a matéria prima da ser
veja, que pode ser estocada.
O malte, a seguir, é coloca
do em água quente, em tem

peraturas variadas e contro

ladas, como na feitura do
chá. Nesta ocasíêo é adicio
nada a flor de uma trepa-'
deira, chamada lúpulo, que
dá o arome e sabor caracte
rístico, produto importado
da Alemanha; Tchecoslová

quia e Estados Unidos. De

pois de decantado e resfria

do, faz-se o processo final
de .farmentação das solu

ções açucaradas, transfor
mando-as em álcool e gás
carbônico. Após hä.a filtra

gem, o engarrafamento e

pasteurizáção, processo es

te que interrompe a fermen

tação, dando segurança pa
ra que a garrafa não sofra

explosão. E. está pronta a

"Mein Bier".

Anotações. do "Front" Italiano' será
lançado em novembro

Com 256 páginas, editado
.

vada pelo Conselho Estadual

pela Fundação Catarinense de Cultura em agosto de
de Cultura - Edições, em 1981, mas somente agora,
convênio com -a Imprensa com a interferência do Su-
Oficial do Estado de Santa, perintendente da Fundação
Catarina, será lançado no Csterinense de Cultura, Udo
próximo dia 8 de novem- Wagner, foi editada. São 2

bro, às' 19h30min, no .eudl- mil exemplares do livro em

tório do Centro Empresa- sua primeira edição, cujos
rial de Jaraguá do Sul, o Ii- direitos' autorais o autor

vro_ "Anotações do "Front" doou as instituições filan-
Italiano", do Capitão Ferdi- trópicas e assistenciais.
nando Piske, integrante da Trezentos exemplares o

Força Expedlclonérla Brasi- Governo do Estado, a.tra�és
leira nos campos de batalha da Secretaria' de Cultura
da Itália, durante a 2a. Esporte e Turismo e Funda-
Guerra Mundial. ção Catarinense de Cultura
'Quarenta anos finda a vai doar a Associação Assis-

2a. Guerra, ganha o País um tencial para Idosos "Lar das
rico documento histórico, Flores", para venda em ca-

onde Piske descreve o de-. ráter beneficente, inclusive·

sempenho do Primeiro Pelo- durante o 'lançamento e noi-

tão, da Primeira Companhia te de autógrafos, informou o

de Fuzileiros do então Sex- Superintendente U. Wagner.
to Regimento de Infantaria
(hoje Regimento Ipiranga), O AUTOR
desde Os fatos pitorescos atê Catarinense de Timbó,61
os trágicos. Diz Piske que "o anos, seis filhos, Ferdlnando
objetivo deste livro é, exclu- Piske ingressou no Exército

sivamente, procurar fazer o em 1942, galgando no de-
leitar sentir as agruras e os correr da sua vida de caser-

sofrimentos do combatente,
onde não há estilo e lingua
gem r:efinados, mas sim, o

que um punhado de brasi-!
lei ras teve de suportar em

terra estranha, como partí
cipes da maior hecatombe
da história a 2a. Grande

,

Guerra Mundial".
Adiante, acrescenta que

"não há, no livro, uma se

qüência de lances heróicos;
até porque eles. não existem
senão na literatura de fic

ção, onde a imaginação fér
til dos autores pode explo
rar largamente a expectati
V6 dos leitores. Foi um ano

inteiro fora do Brasil, longe
da família e dos amigos
mais caros. Foram quase 8
meses de ação no "front",
onde enfrentamos dois ini

migos por igual cruéis e im

placáveis: o clima adverso e

uma aguerrida e experiente
tropa inimiga".
OLIVRO

O Musical Arco I ris, de

Jaraguá do Sul, integrado
pelos irmãos Borba (Dur
val, Agostinho, Ronaldo e

Carlos Alberto), mais Aír

ton, Nélson, Arnaldo e Os

valdo, defendeu quinta-fei
ra à noite a música "O Nas-

I

cer de um Samba", inscrita

em nome de Aírton -Schio
chet, no 8.0 Festival Univer

sitário da Canção, em Blu-'
menau. Quarenta e duas mú

sicas concorriam no 8.°' FUC
e realizadas as duas .ellmlna

tórias, no Galegão, a fina
líssima acontece na noite

deste sábado onde é espera
da a presença de um grande
público e a

.

própria' .partici
pação do Musical Arco Iris,

.

que no ano de 1982,' con-

quistou o prêmio de musi

ca mais popular, além de

obter o 2.°, 3.0 e 40 .. lugares,
com "De Viola na Mão",

, "Pranto da Sambista" e "Re

nascer".
Para este Festival, seis

músicas foram inscritas, de
Sávio Azevedo, Aírton Schio

chet e Nélson Luís Pereira"
mas somente a "O Nascer
de um Samba" 'conseguiu
participar das eliminató
rias:

'

neirinho. O Fecaja vai acon-.

tecer no dia lOde novem

bro, às 14 horas, no Giná
sio de Esportes Artur Mül·
ler e a entrega dos prêmios
dar-se-á à noite, no Juven
tus, durante o bai Ie musi
cada pelo Arco Iris;
MOSICA NATIVA

De 24 a 26 de janeiro, no
Jate Clube Morro elos Con
ventos, em Areranquá, está,
programado o 1.0 Festival
Barriga Verde de Música
Nativa, aberto a autores e

compositores catarlnenses,
que poderão inscrever ,e

concorrer com até três mú
sicas. As composições , de
vem ser inéditas, originais e

nativas, tanto na parte mu

sical como literária .e que '

seu conteúdo reflita tradi-

Ições, folclore ou temas a,-,

tuais, e, que fale da gente e

da terrá catarinense.
As inscrições poderão, ser,

feitas até o próximo dia 15

de janeiro, por correspon
dência, ao Colégio N. Sra.

'

Mãe des Homens. Ccmlssão

Organizadora d; 1.:' Feba

ven, Av. 7 de Setembro 2438

Caixa Postal 90, CEP 88900-

Ara ra nguá-SC.

CARTAZ DO CINEMA

No eine Jaraguá, de sába-
00 à ,quinta-feira, às 20h15,
"Calígula 2 _:_ A História

que nâo foi Contada",- Cen
sura 18 anos.

'

nos campos da história, geo
grafia e ciências, principal
mente, diz a bibliotecária"
Dirce .Teresinha Nunes.

Para o público infantil-
. frisa; Dirce - a Biblioteca'
conta com a Oficina, Infan
til pera Leitura, cu [os mem

bros reúnem-se nos pri->
,

.rnelros e últimos sábados de

cada mês e, além disso, a

Hora do Conto lnfantil, tem
reunido centenas de crian-

ças, onde se projetam sli

des, filrnes e' discos de mú

sicas e historinhas,

o acervo está sendo sern

pre enriquecido. São os pró
prios leitores e frequentá
dores que selecionam os li

vros, atràvés de sugestões e

pedidos. Neste aspecto, fo
ram adquiridos em Jara

guá,450 novos volumes que
esta.rão a disposição dos
leitores a partir de 6 de no·

venlbro. Hoje são 703 ,asso

ciad0s e cada novo associa

do, aaora! _habilita-se a con

c:orrer a' prêmios, informa a

bibi iÇ>tecárJll, acrescentando

que em setembro houveram

38,inscrições, 958 emprésti
mos e 320 consultas na Bi

bi ioteta loca!.o

FECAJA

Cerca de trinta candida
tos inscreveram-se. para o

8.° Festival -da Canção Jara

guaense - Fecaja, que� leva

o patrocínio do Centro Cí·

vico "Coronel Jourdan" e da

Academl'ÇI . de Música Car-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES
Fazem anos hoje: 27
Ralf Roberto Krüger, Sra.

Hilda da Silva, Aírton Stin
ghen, Sr. Inácio, Müller,
Márcia Mara de Almeida, na
Lapa-PR., Amélia Scheuer,
Luzia Wasch, Margot Marli
Holler.
Aniversariam domingo

Sr. Ângelo Pradl, Fidélia
Lenzi.
Dia 29 de outubro
Sra. Ida Zettel Schmö

ckel, em Ctba., Sr. Lauro
Braga, Sr. Alvim Seidel, em
Corupé: Maria Aparecida
Teixelra, em Jlle.; Sra. Min
da Wolski, Izaria Margarida
Benz, Sr. Loreno Haqedcm,
Sra. Erotides I. Krause; Ro
drigo, filho de Ellmar

.
(So

lange) Mahnke, em Santos;
Dia 30 de outubro
Dr. Agustinho Bianchi, Sra
Frida Mahnke, Sra. Erna Ca
lin Mahfud, Sr. Paulo Leoni,
Srta. Lúcia Beatriz Pedri, Le
nice, filha de Ernaldo (1Ie
na) Bartei; Sra. Edit Ehlert.
Dia 31 de outubro

.

Sra. Vera M.. Haake, Sr.
Jurací Ribeiro, em Jlle.;
Nélson Garcia, Sr. Ilda da
Costa, em S. Fco. do Sul;
Eliezer Santos, Sra. Marli,
-esposa de Waldemar Reeck;
Rolando Lueders Ana Pau-
la,filha de' Má�cio (Vera)
Marcatto,
Dia 01 de novembro

.

Sr. Emílio da Silva, Sra.
Maria Cezarina dos Santos,
Sra. Ana Panstein Scheuer,
Sr. Aleio Mannrich, em'
Curitiba; . Sra. Iris

. Mohr
Scherrirnatz,
Dia 02 de novembro
Sr. Eugênio Victor Sch

möckel, diretor do "Correio
do Povo"; Sra., Ruth Lemke,
em Rio da Luz Vit6ria�

NOVENA PODEROSA AO
MENINO JESUS DE PRA
GA - Oh! Jesus que dis
sestes: peça e. receberás;
procure e acharás; bata e
a porta se abrirá. Por in
termédio de Maria Vossa
SaÇjrada Mãe, eu, humil';
demente, '\(os rogo que
minha prece seja atendi·
da. (menciona-se o pedi.
do). Oh! Jesus que dis
se�es: tudo que pedi res
ao Pai em meu nome Ele
atenderá. ,Por intemédio
de Maria Vossa Sagrada
Mãe, eu' humildemente
rOÇjo em Vosso Nome,
qll.e minha oração seja
ouvida ( menciona-se o
pedido). Oh! Jesus que
dissestes: o Céu e a terra
passarão. mas a minha'
palavra não passará. Por
intermédio de Maria Vos
sa Saqrada Mãe, eu' con
fio que minha oração se-·

ja ouvida (menciona-se o
pedido). Rezar três Ave
Maria.s e uma Salve Rai
nha. Em casos urgentes,
essa novena deyerá ser
feita em nove horas e
mandada publicar, por se
ter alcançél_do uma qraça.

I.E.
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dustriária, natural de Ma
noel Ribas, Paraná, domici
liada e residente na Rua Do:
mingos Rosa, nesta cidade,
filha de Gabriel Stipp e de
Florentinã Stipp.
Edifal 13;963 de 19 ..10.1984
Evaldo Schwammbach e

Maria de Lurdes Correia
Ele; brasileiro:' solteiro, o:
perário, natural de Massa
randuba, neste Estado,' do
.miclllado e residente em

Estradá I tapocuzinho, neste
distrito, filho de José Fran
cisco Schwammbach e de

.

Augustina Schwammbach.
Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de Apiuna, nes

te Estado, domiciliada e resi
dente em Estrada ltapocuzi
nho, neste distrito, filha de

Joaquim Correia e de Jeane

Aparecida Corrêa.
Edi'taI13.964 de 22.10.1984
Vilmar Valadares Barroso"
Désirée Wieie.
Ele, brasllelro, solteiro, téc
nico textil, natural de Ara

guaina, Goiás, domiciliado e

residente na Rua Leopoldo
Malheiro,15 A. Apto. 302,
Bloco 1, nesta cidade,' filho
de Manoel Leal Barroso e de
Maria do Espirita Santo Bar
rosa. Ela, br.asileira, soltei
ra, serventuária da justiça,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na

Rua Epitácio Pessoa, 490,
nesta cidade, filha de Wal
ler João Wiele e de) Nayr
Schwarz Wieie.

Edital 13.965 de 23.10.1984
Ivo Freiberger e Marlene

,

Kienen. Ele, brasileiro, sol
teiro, pedreiro, natural de

Jaraguá do Sul, neste Esta
do, demtelllade e residente
na Rua Arthur Henschel, n/
cidade, filho de Quiliano
Freiberger e de Santi na Chio
dini Freiberger. Ela, brasi
leira, solteira, industriária.
nascida em Guaramirim, nl
Estado, domiciliada e resi
dente na R. Bernardo Dörn

busch, 639, nesta cidade, fi
lha de Martins Kienen e de
Clara Junckes Kienen.

Edita113.966 de 23.10.1984
José Antônio Gerônimo e

Rita Giovanella
Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, natural de Presidente
Getúlio, neste Estado, do
miciliado e residente ria R�
Joinville, 976, nesta cidade�
filho de Antônio João GerÔ'
nimo e· Carmelina Gerôni
mo. Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Rio dos
Cedros, neste Estado, domi
ciliada e residente na Rua

, J.oinville, 976, nesta cidade,
filha de Nela Giovanella e,

de Maria Giovanella;

E para que chegue ao co-

'nhecimento de todos, man ...

dei passar o presente ed"
tal� que será publicado pe
la jmprensa e em cart6do,
onde' será afixado durante
lS dias.

.

NASCIMENTOS
Di. 01 de outubr•. .;: '<,_

Hugo, filho de Jaime (Lize
te) Richter.
Dia 02. de outubro
Joane, . filha de Laurindo
(Marilene) Sotoriva.

.

Di. 03 de outubro ..
Bruna Luiza, filhit de Vilmar
(Vera) Eichingerj Anderl�i,
filho de João (Darci) fad i-
lha.

.

Dhi 04 de outubro
Fra.neisleine, filha' de Lívio
(Clerice) lenella; A!essen
dra, filha d� Elmiro ,(BetyJ
Benthien. ,

Dia 06 d. outubro
Fernando, filho, de Aluizio
('Kênia) Albuquerque; Án
dré, filho de Antônio (Dali
la) 'Fischer.
Dia 08 d. outubro
Cristhlsn, ,filho de Walter
(Mariza) Bruch.
Dia 09· de outubro
Ja[l�, f.ilhq de �Qão (Janete)
Cresencio; Ediane, fllha de
Ireneu (Inês) Rodrigues.,
Dia lOde outubro

., Jonathan.. filho, , d� Osmar
(Lenilde ) RachedeI; Fernan-

.

do, filho de José (Maria)
Gomes; Mariluzia, filha 'de
Luiz (Ana) Nardelli.
Di. 11 de outubro

'

Odair, fllho dé JÓlio (Tere
za) Rosa; Makon,' filho de
Gelásio (Maria) Bert01di;,
Francieie, fllha de Rudlber
to (Betnardete)' Persch: An�
dré Diego, fitho de Ad01fo
(Darci) Todt.
Dia 12 de outubro
Lídiã, filha de. Rolfi (Una)
Schumann; Ricardo, filho
de Ada Iberto (Marlene) Fu
gel; Kerlin, filho de Sérgio
(Carla) Haslinger; Ràfael,
filho de Clóvis (Marlene)
Castro; Janaína, filha de 0-,
dair .( Palmir�) ·Oliveira.
Dia 13 de outubr�
Da�iela, filha_ de" José. (Mau.
ra) Simões;. Tharny LOl,lizE!,
filha de Clori (Rosemarie)
Secco.
Dia 14 de outubro
Diego, filho, de. Milton (Ni
va) Rodrigues; Joice, filha
de Thomaz (Isabel) Mark
wicz; Wanderley, filho ,de
Waldemar (Renilda) ROwe
der.
Dia 15 de outubro
Tayse, filha de Moacir (Ro
sangela) Schmitz; Vender
son, filho de Florisval (Ira
cema) Souia; João Carlos,
filho' de Volnei (Alba) Ro
drigues.
Dia 17 de outubro
'j:raeiele, filha de Ivo (Lour
des) Santos.
Dia 18 de outubro
Jesana Gomes, filha de Fide�
I ino (Arlete) Ferrei ra; Jef·
ferson, filho de Jos� (Mar
lile) Maeinchein; Jefferson,
fi! ho de Jorge (Angélica)
Mur�ra; Julião; filho de Ed�
�iJIl�� (Mirian) Lombardi.
Dia":' cJe .outuhr.
JQsH4,a;' fUha de. Oelfino (EI-

Proclamas ·de Casamento
Áurea Müller Grubba, Oficial do. Registro Civil CIO

1.° Distrito da -Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber ·que compareceram em Car
tério, exibindo os documentos exigidos pela lei, ;:I fim de se

habilitarem para casar, os seguintes:'
.

Edital 13.955de 17.10.1984 Edital13.957de 17.10.1984

Domingos Salvio Coelho e Ademir Francisco Wolf e Os.
Delirla Klein nilda Tereza Woltolinr

Ele, brasileiro, solteiro, gar- Ele, brasileiro, solteiro, la-

ção, natural de Barra Velha, vrador, natural de Jaraguá
neste Estado, dcrnrclllado e do Sul, neste Estado, dorni-
residente na Rua Joinville, ciliada e residente em Es-
nesta cidade, filho de Lou- trada Garibaldi, neste dis-
renço Coelho e de Catarina trito, filho de Wendelin
Pauli Coelho: Ela, brasllel- Wolf e de Regina Burger
ra, solteira, industriária, na- Wolf. Ela, brasileira, soltel-
tural de Jaraguá do Sul, do- ra, do lar, natural de Jara-
mlcilleda e residente na R. guá do Sul, neste Estado,
Joaquim Francisco de Pau- domiciliada e residente em

Ia, 1029, nesta cidade, filha Estrada Garibaldi, neste dis-
de Lindolpho Klein e de Ro- trita, filha de Vergilio Wol-
sali Würges Klein. tolini e de lea Murara Wol-
Edital 13.956de 17.10.,1984 tolini,
Alirio Savio Dalsoc.hio e Edital 13.958 de 17.10.1984
Mosane Cecilia Freiberger Valmir Zink e Laurita Mans-

.

Ele, braslleiro; solteiro, téc- ke. Ele, brasileiro, solteiro,
nico em refrigeração, natu- mecânico, natural de Mari-
ral de Massaranduba, neste pá-Palotina, Paraná, domi-
Estado, domiciliado e resl- ciliado e residente na Rua
dente na -R. Hermann Schulz Goías, nesta cidade, em Vi-

231, nesta cidade, em Vila Ia Lenzi, filho de Wilberto

Lenzi, filho de Claudio Dal- link e de Leonida Zink. Ela,
sochio e de Teresa Cisz Dal- brasileira, solteira, operá.
sochio. Ela: brasileira, sol- ria, natural de Jaraguá do

telra, do lar, natúral de Ja- Sul, domiciliada e residente

raguá do Sul, neste Estado, na Rua 287, em Vila Lenzi,
domiciliada e residente na neste distrito, filha de Ena

Rua Hermann Schulz, 231', Manske e de Adelina Horn-
nesta cidade, filha de Flo- burg Manske.
res Freiberger e de Cecilia Edital 13.959 de 17.10.1984

Freiberger. Francisco' Scheuer e Sueli
Maria Steindl. Ele, brasilei
ro,solteiro, lavrador, natu

ral de Jaraguá do Sul, neste

Estado, domiciliado e resi
dente em Estrada Garibaldi,
neste distrito, filho de Ga
briel Scheuer e de Maria
Steinmacher Scheuer. Ela,
brasileira, solteira, do lar,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na

Rua Jaraguá-Esquerdo, nes

te distrito, Hlha de Andreas
Steindl e de Alice Gessner
Steindl.
Edital 13.960de 1'7.10.1984
Carlos Kammer e Margari
da Alexandre. Ele, brasi lei
ro, solteiro, eletricista, na·

tural de Luís Alves, neste

Estado, domiciliàdo e resi
dente na Rua JOinville, 351,
nesta cidade, filho de Eliseu
joão Kammer e ·de Ida
Kammer. Ela, brasileira, sol
teira, operária, natural de
Massarandu,ba,' neste Estado
domiciliada é residente nà

Rua Joinville, 133, nesta ci·

dade, filha de Calixto Ale�
x3ndre e de Ana Dorothea
Cisz Alexal)dre.
Edital 13.961 de 18.10.1984
laudndo Sibert e Sirlene

Stipp. Ele, brasileiro, soltei
ro, industriário, natural de
Manoel Ribas, Paraná, do
miciliado e residente na Rua
25 de Julho, T633, nesta ci

dade, filho de Sibila Sibert.
Ela, brasileira, solteira, in-

zlre ) Rumprecht; Alexandre
filhó de Antônio (Siriene)
lzidoro-,
Dia 20 de outubro
Denlele," fllha de Adelino
(Norma) Sclíwartz; Roseli,
filha de Rudi (Edith) Sieds
chlag; Ricardo, filho de Ge
raldo (Maria) Souza.
Dia 21 de outubro '

Deise Fabiana, filha de Or
lando (Miranda) Domingos.
Javair, filho de Jucelino (E
liane) Dassi; Samuel Piazera
filho de Francisco (Kátia)
Taranto.
Dia 22 de outubro
Rosângela, filha de Rainval
da (Rosemari ) Dallmann.
Dia 23 de outubro
Elaine, filha de José (Mar
ciana) Moura; Micheie Daia·
ne,Áilha de Celso (Selma)
Schiochet.

FALECIMENTOS
Dia 10.10.84
Marcos Júlio Veloza, 1 dia.
Di.ll.10.84
Ervino Niltz, 60 anos.

Dia 14.10.84
-

Maria Campregher, Pianez
zer, 48 anos.

Dia 16.10.84
Mathilde Meier Halfst, 80 a.

Dia 22.10.84
Gilmar Kl'ueger; 1 dia.
Renat" Fiedler dÇl Silva,38a.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Sant<! Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

LEI N.O 980/84'

Concede pensão à viúva de ex-Servidor
Público Municipal e 'dá outras providênc;ias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL,' no
uso de suas atribuições;

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município
que a Câmara de Vereadores aprovou' e ele sanciona a

seguinte Lei:

Art. 1.° - Fica concedida uma pensão à senhora
EMILIA DE SOUZA, viúva do ex�Servidor Público Muni

cipal VICENTE JESUINO DE SOUZA, no valor equlvalen
te a 80% (Oitenta por cento) do salário mínimo vigen
te, mensalmente, a partir do mês da vigência da pre
sente Lei.

Art. 2.° - A pensão a que alude o artigo _anterior,
será paga somente enquanto' a beneficiérla permanecer

,

na condição de viúva.

Art. 3.° - As despesas decorrentes da concessão da

pensão correrão por conta da dotação própria do Or

çamento vigente.

Art. 4." - Esta Lei entrará' em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 23 de outubro de 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Secret." de Administração e Finanças

TOPÓGRAFO
INGO JOÃO BENKENDORF

Desmembramentos e 1nediçóes de'
,

terrenos em geral

Escritório: Rua Reinoldo Rau, 86 - Edifício Mário Ta

vares, Sala 3 - 1.° andar. Contactos: Fones 72-0593

(residência) - Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

'vestibulár abre ': inscrições: dia 1·
Já estarão abertas, a par- derá fazê-lo em primeira raguá do Sul. Após três' a-

tir do die 1.� de .novembro,' opção .. As .inscrições pode- nos, o curso de Economia,
as inscrições para as' 5.337 rão ser feitas _nas:' seguintes' que oferecia 60 vagas, foi
vagas oferecidas pelo Vesti- 'cidades, para todos os cur- devolvido à FURJ e o curso

-

bular Unificado da Acafel sos: Florianópolis, Tubarão, 'de .. Estudos Sociais (único
85. Este ano haverá uma Criclúma, Itajaí, Jaraguá do da FERJJ, forma no dia 14
,j;)ovidade: os candidatos po- Sul; Joinville, Brusque, Blu- de dezembro a última tur-
derão se inscrever até o dia rneneu, Rio do Sul, Lages, ma. Assim, segundo a pra-
10, que cai num sábado, Curitibanos, Mafra, Canoi- fessora Märisa Pradi Floria-
quando 'postos de serviço ';nhas, Caçador, Videira, Joa- ni, coordenadora do vesti-
do BESC estarão abertos ao çaba, Chapecó e São Bento bular em Jaraguá, restarão
lado dos postos . de inseri- do Sul. para os vestibulandos as 40

.

ção das 19 Fundações Edu- vagas para o curso de Ciên-
caclonals pare atender, aos EM JARAGUÁ DO SUL. cias Contábeis.
retardatários. Para fazer a' Em caso de opção por ou-
inscrição é fácil: basta ao Somente para o curso de . tros cursos, os candiefatos
candidato ir na 'agência do. Ciências Contábeis - curso deverão procurar outras fun
BESC, pagar a taxa (equiva-; da FURJ e ministrado na dações, o que não implica
lente e 65% do valor da FERJ":'__ será oferecido 0- em que as inscrições e as

ORTN do mês de novem- portunidade para o vestibu- . provas sejam realizadas a-

bro) e apanhar o seu Rotei- lar no próximo ano em Ja- qui.
. roo Depois de lê-lo e preen
chê-lo- atentamente, o can

didato deverá ir ao Posto de

Inscrição, onde formalizará
o processo. O único do.
cumento exigido para a ins
crição é a cédula de

'

iden ti- ,

dade original.
As provas do Vestibular

Unificado ACAFE/85, serão'
realizadas no período de 14.
a 17 de janeiro, 'compostas.
de questões objetivas e dis
cursivas' estas com valor de
50% d� total' dQS l pontos.
Haverá exames d� habilida- .

de específica para os seg�ln ,

tes cursos e nos seguintes
períodos: Educação Físiéa
da UDESCIFpolis e Educa
ção Física na FURJ/Joinvil�
Ie, dias 4,5 e 6 de dezem

bro; Educação Física da

FURB/Blumenau, dia 5 de
dezembro e, Educação Artís
tica, da UDESC/Fpolis, dia 9

de dezembro. O período des
tinado à retirada da. etique
ta do Cartão Corjfirmação
de I nscrição é de.B a 19 de
dezembro,

O candidato que optar
pele Curso de Formação de
Oficiais do Centro de Ensi
no da Polícia Militar só po
. ,

curso de pintura em cerâ
mica, com 40 horas de du
ração, acontecerá na E.B.
Padre Bruno Linden, em

Massaranduba, sob a orien
tação da professora Janete
Dallabona, de Blumenau;
curso de arte aplicada, com
100 horas, realizar-se-á a

partir de fevereiro do pró
ximo ano, no Grupo Escolar
São José . de Corupá, sob a

responsabilidade .de Adria
na Wulf; pintura em tecido,
curso de 40 horas, nas sex

tas-feiras, tendo como local
a E.B. São José, de Rio
Branco,

.

ministrado 'pela
professora Janete Dallabona
e curso de crochê está pre
visto para fevereiro de 85.

Tais cursos têm a coor

denação pedagógica da pro
fessora IIka Manke Sch
midt, da Divisão de Adrni
nistração de Ensino da 19a .

UCRE e as cursistas rece

bem todo o material neces

sério pára a sua aprendiza
gem .

Educação não formal,
temcursos

rlH-Mi HERMESMACE��------ ---------------,

Estão sendo' realizados,
em várias localidades da'
mlcrorreçtão, cursos de e- _

. ducação
.

não formal, que
objetivam opórtunizar às
famílias a aprendizagem de
habilidades que possarn co

laborar no orçamento do
lar.Tsto é posslvéi ,graças
aos recursos .orlundos do
convênio celebràdo entre o

Governo do Estado de San
taCatarlna, através dà

.

Se
cretaria da Educação e a

Fundação Educacional Re

gional Jarequeense, no va

lor de Cr$ 2,5 milhões.

Um total de seis cursos

estão sendo operacionalize
dos. De tricô, com duração
de 60 horas, todas às terças

. 'feiras, né E.B. Giardlni Len

zi, tendo como professora
responsável Sofia Wilgosz;

. de confecção de flores de
'

tecido e arranjos, com 100
horas, às segundas e quln
tas-feiras, no CIP, com a

professora' Adriana Wulf; o
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EM'FOCO
,

.

O Boca do Tigre - O de
putado Paulo Maluf' andou

. dizendo em . Santa Catarina,
a propósito dos entreveros

cem o pessoal da Frente Li
beral, sobre"trocas de chum
bo" com Tsncredo e ou

tras quizumbas, que gost.a
mesmo é de "beijar boca de
tigre". Tudo bem. Afinal
nesta terra tem gosto pré
tudo ...

Na TOca do Tigre - E co-

mo quem gosta de tigre é

,tigre, os que circulam pela
"toca" andam dizendo que
o tal clima de euforia desa

pareceu. Agora o "ânimo dos
números" cedeu lugar às es

peculações, às estimativas e

à expectativa da volta pare
os que a abandonaram.

.(

,
Distribuição d. Ministé

rios - Continua farta a dis
tribuição de cargos e minis-'
térios entre os grupos dos
'dois candidatos à presldên

.

cia da 'república. Nunca se

'viu .
tanta nomeaçãO... . Em

um s6 ministério, esta se

mana, havia .pelo menos UDS
quatro nomes indicado•.••
l.luer dizer, não importa
quem vença, o principio vai
ser mantido.

Mês da Crian�a. - Curio

samente, foi neste mês da

criança que ocorreram dois
-

fatos entristecedores, cha
mando uma vez mais a a

tenção sobre o problema do
menor abandonado. Só em

São Paulo, com grande re

percussão, noticiou-se o a

bandono.dé dois recém nas

cidos. Apesar dos problemas
estruturais, decorrentes dos

tempos difíceis que vive

mos,. que levam pais e mães

eç abandono de seus filhos,
_ deve ser salientado que a

questão das crianças deve
ser responsabilidade social.
Alguma coisa deve ser feita!

No País das GRTNs - A
coisa virou uma ,verdadeira
lovcural Virou moda: gran
de número de. produtos' ce-
"ros, 'pare ·fugir à rotineira
".burocracia" da remarca

ção de preços, já estão sen

do oferecidos em ORTNs.

Daqui a !JnS tempos, até sa

pato vai aparecer nas vitri
nes com aquele certêcslnho
de preços: 40RTNs!!! E t-u

do estará simplicado ...

Grilo' da. Semana -- Após
, o debate Reagan x Mondale,
nos Estados. Unidos, o que
mais se :indaga é:, e o deba
te rancredo x Maluf, quan-·
do é que sai? Até parece
que um está com medo do

, Qutro ... (Tupi G. Corria) .

Câmara de Vereadores
o projeto-de-lei que dis

põe sobre a reforma da es

trutura administrativa de.
Prefeitura Municip�1 deu
entrada na Câmara de Ve
readores. Ele cria os cargos
de oficial de gabinete e de
secretários de planejamen
to, adrninlstração, finanças,
educação, obras, viação, cul
tura, esporte e turismo,
bem-estar social, serviços
públicos, assessoria de im

prensa, consultor jurídico e

chefe da divisão agropecuá
ria. Outro projeto, ratifica
decretos, que suplementa
ram' dotações do orçamen
to, nos valores de Cr$ 100

,milhões e Cr$ 382 milhões,
por cota do excesso de ar

recadação. A edilidàde a

provou projete-de-lei, defi
nindo que a Estrada Itapo
cuzinho, em todo o núcleo
urbano, recebe o número
601, para proporcionar ma-.

Ior facilidade e simplifica.
ção nos trabalhos, em face
das mudanças que es�ão
sendo efetuadas na nume

ração de ruas.
,

O vereador Atayde Ma·

chado, em indicação ao E
xecutivo, solicitou a inclu
são no sistema de irrigação
piíblica, as ruas Vera Fis

cher, Tubarão e Marina
, Fructuoso ( complementá-
ção). Do vereador-presiden
teJosé Gilberto Menel, mo

ção de condolências à famí
lia de Maria Izabel Fernan
des Jourdan, pefo seu fale
Cimento ocorrido dia 03 de
setembro, no Rio de Janel
ro e, da Bancada do PMDB,
ao Senador Jaiso� Barreto,
pela morte do seu filho Ro
drigo.
Almiro Farias Filho, o

. Peca, registrou na tribuna a

Semana do Servidor Públi
éo (22 a 28) e teve aprova
da moção, agradecendo o

empresário paulista Antô
nio Ermírio de Morais, pela
doação de 100 sacos de ci
menta para a FÊIÜ, para a

ampliação do seu espaço' fí
sico. E por portaria da Me
se, foi fixado o horário de
17 horas do dia da sessão
para a entrada de moções
requerimentos, indicações e

pedidos de informações.

Jaraguá na mostra da
arte catarinense, em SP

Um intercêmbio entre a Fundação Armando Alva
res Fenteado e a Fundação Catarinense de Cultura, corn
apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo está

possibilitando a mostra da arte de Santa Catarina no

Salão Cultural da FAAP, em São Paulo. A coletiva de 64
artistas catarinenses (183 obras) fOi aberta dia 16 pas
sado, pelo governador Esperidião Amin e ficará aberta
até 15 de novembro.

.

. Segundo UdoWagner, Superintendente da Fundação
Catarinense de Cultura, pela primeira vez é levada pa
ra fora do nosso Estado uma mostrà de igual abran
gência, em linguagens e técnlcas, da atual produção nas

artes visuais em Santa Catarina. A FCC contou com a

éolaboração da Comissão Consultiva do Museu de Arte
de Santa Catarina e sua equipe para reunir os 64 ar

tistas que estão expondo várias ·técn.icas, como a pin
tura, desenho, gravuras, escultura, cerâmica, tapeçaria,
certurn. proposta, objeto, fotografia e Super-B,

Wagner acrescentou que essa mostra é um dos
programas da "Carta dos Catarinenses", de criar pro
jetos de exposição da produção cultural do Estado em

outras unidades da Federação. Este ano Santa Catarina
já participou da 8a: Bienal do Livro' e da Bienal Nes-
tlé de Literatura.

.

. Nessa mostra da arté de Santa Catarina em São
Paulo estão participando a� artistas Astrid Lindroth, de
Corupá, mas residente em Joinville, com trabalhos de'
nenqotm/pepel e Thais Oliveira, de Jaraguá do Sul
técnicas acrílica/eucatex.·

."

Presentes fi,nos para todos os gostos e

para todas a.s ccaslões, das . ,.

das melhores procedan�ias, só na

JOALH,ERIA A peAOLA.
Em anexo; a ÖTtCA.MOQERNA. Visita-nós e

comprove.

, Joalheria A Pérola
.' ,� OTICA MODERNA

<;0:S-: Rl,Ia ReinoldoRa,u, 289-:- Fone 72-1823
"

..

Barra Velha: 300 milhões
para combater poluição
A Prefeitura Municipal de tamento inicialmente dos

Barra· Velha necessita de despejos residencials do pe-
Cr$ 300 milhões para resol- rímetro central da cidade.

. ver em parte os .problemas' Cem a· medida, a prefet-
de poluição ambiental no turs pretende acabar com '0
balneário. A previsão é do problema da poluição cau-

prefeito Valter Régis, ab ,a- sada pelos despejos de es-

nalisar 0$ projetos para im- gotos domésticos, que afe-

plantação do sistema de es- tam principalmentne a [a-

goto sanitário encomenda- ·goa da barra, um dos prin-
do à Casan. cipais atrativos turísticos de

Apesar de não serem, os Barra Velha durante a tem-

focos de poluição na orla porada.
marítica do balneário come- Apesar da sua preocupa-
çam a preocupar o prefeito, ção, Valter Régis tranquill-

- que teme pela segurança za os veranistas, já que o

dos milhares de veranistas índice de poluição não ehe-

que normalmente o pro- ga a. causar problemas para
curam. A previsão de Valter os banhistas. O qUe ele quer
Régis é de executar um pri- e evitar que a situação se

meiro estágio do esgoto sa- agrave, alcançando propor-
nitário, atendendo às neces- ções 'alarmantes como em

sldades . mais urgentes' de outros balneários.
Barra Velha. Para a execução do pro-

jeto de implantação do eS

goto sanitário, Régis preten
de solicitar auxílio finencel
ro da Casan e Governo Fe

deral, haja vlsta que a pre
feitura não possui suporte
financeiro para arcar com

um investimento de Cr$
300 milhões" -.

Novas salas ao pré-escolar

O projeto que se encon

trava engavetado na Casan
há mais de dois anos (ha
via sido encomendado pela
administração anterior) pre
vê. a construção de rede co

letora, emissários e lagoas
de estabilização para o tra-

A Associação de Pais ,a

Professores da Escola Bási
ca "Prof. Giardini Luiz Len
zi" e a Secretaria da Educa
ção, firmaram convênio no

valor de Cr$ 6 milhões, des
tinados a construção de
uma sala pare o pré-escolar ..
Desse total, a escola já re

cebeu a primeira parcela,
no valor de Cr$ 3.600.000,
iniciando as obras nos pró.
ximos dias. Com esta tbns
trução, a Escola vai aten-

der, no próximo ano letivo,
60 crianças em idade pré
escolar.

De outra parte, o pré-es
colar do Coléqio Estadual
"Holando Marcelino Gon.

-çalves" recebeu da Secreta
rita da Educação, â impor
tância de Cr$ 1.780.000,
destinada a' conclusão das
obras do ambiente pré-esco
lar, que consta de área co

berta, sala, banheiros e co

zinha.

QUE PArS É ESTE?
O título desta nota nãoé vembro) continua emitindo

nosso. Alguém e muitos já o 'papéis com vírgulas e een-

usaram. Também, pudera! taves, num flagrante desres-

Qu_ern não se lembra da' re- peito ao que determina a'
cente Le! (Federal) n.' .. , lei, mandando que se eum-

7.214, de 15 de agosto de pra, a partir da data da pu-
1984? A que elimina os

. blicação. ':',

centavos do cruzelro,
.'

Seé lei, deve ter partido Estranho este País em que
do executivo, foi ao legis- as primeiras autoridades
lativo -'- Câmara Qe Depu- impõem e o povo ,', dispõe,
tados e Senado -' ernbös Para os moradores. 'rnais
deixando, pelo art. 3.°, ao velhos desta RepÓ'blica,' es-
Conselho Monetário Nacio-' te desrespeito já aconteceu

nal, o encargo de sua reg.u- anteriormente, . e, as' conse-

lamentação. O que diz a lei? quências são 'do conheci-
Face à Intensa inflação, en- mente de todos ...
tendeu .o governo acebar Ninguém mais respeita à

com os cen tavos (e a vírgu- LE I. I s to não é bom! A pa r-
.

Ia) valendo sÓ os cruzeiros. ti!" deste instante pode a-

, O CMN (o que .vocês lé�' contecer o imprevisto, o que
ram acima t pel? ,Resolvção t"lão beneficia ningvém e

n·." 945, de 21.08.84( baixou prejudica a todos.
"

instruções, dispondo à reS· Em termos 'empresariais
pei.to. Tudo bem. é o mesmo que a ordem do
Acontece, entretanto, que· patrão que não é executada

() próprio governo, pelo� .

pelo empregado. Procura-se
seus varlos orgaos, ainda uma autoridade para acabar

hoje (às' vésperas de no- com-o vai que é mole.
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sc vai mostrar �: vender mais o.� que produz.
A [a. Feira da Tecnclogia

Catarinense será reallzede
de 5 a 9 de dezembro no

Pavilhão da Citur, em Bal
neário Carnborlú, Ela visa

· mostrar a capacitação téc-
· nica _de instituições de pes
quisa e indústrias catarinen
ses, não só pera .o conheci
mento do público,mas, prin
cipalmente, para aproximar
os interessados em desen
volvimento tecnológico com

possíveis executores de pro
jetos de R�sqi.Jisa.
Paralelamente acontecerá

a realização de um seminá-

rio para. micro e oequenas
empresas e um encontro de
subcontratação industrial, a

.

fim de buscar a naCionali
zação de peças e componen
tes industriais ainda impor
tados.

Corupá lança concurso'
No dia 16 de outubro pas- houve um treinamento pa-

sado, ocorreu o lançamento ra os representantes das
do con-curso escolar no mu- APPs e professcres ·de todas

nidpio de Córupá, prol1)o- as escolas isoladas municl-
·

vido pela Acaresc; [unta- pais e estaduais de Corupä.x
mente com a Coordenado- o qual foi ministrado pela
ria de Ensino. Tal concurso . Coordenadora RegioRal de
tem como meta os meiho- Economia Doméstica,. Vitó- ,

ramentos gerais das escolas ria Maria Stein,

quanto ao saneamento. bá
sico, higiene da escola e es

colares, conservação do pré
dio escolar e arredores, vi

sando a integração escola
comunidade.

No dia do lançamento

E no período de 30 de
novembro a 9 de 'dezembro,
no Rio de Janeiro, está pro
gramada uma exposição-fei
ra de produtos de Santa Ca
tarina, cuja' finalidade é
mostrar e vender ao. públi-_
co vlsitante, produtos cata

rinenses, tais como têxteis,

O Supervisor Local. de E

ducação, professor Arnaldo
Schulz, marcou. presença no

lançamento que contou com
a colaboração também da
Prefeitura Municipal.

Estado de Santa .C,atarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Tomada' de Precos
I

.

Edital N� 11184
j

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 (uma) RETROESCAVADEIRA
NOVA, nacional, com transmlssão de 6 mal'"has' à fren
te e 6 marchas à ré, com reversão rpecânlca ,

As propostas deverão ser entreçues+no Ediflcic
sede desta Prefeitura, sito à Av. Mal. Deodoro da Fon

seca,247, até às 11 'horas do dia 31 de outubro de

1984.
.

/

O Edital e demals informações serão
_
fornecidas

aos interessados, na Secretaria da. PrefeItura, no ende

reço acima .

Jaraguá do Sul, lOde outubro de 1984.

DURVAL VASEL .

Prefeito Municipal

Pamplona
Auto Peças Ltda,

COnfecções, calçados, prodv
· tos alimentícios e outros,
.além q� montagem de res-

.

· taurante típico,
-

folclore e

outras manifestações que
_:-id.E1!'ltifíquem SC. •

Para esta exposição-feira,
estiveram em Jaraguá do
Sul no mês passado, direto
res dá Citur, contactande"
com "empresários, mobili·
zando-ós a participarem aa
exposição; que tem objetl
voda tornar nossos produ
tos mals conhecidos e mes

mo
. atrair turistas para o

Estado.

A partir do próximo ano,
todos .os veículos nevas já
serão ,. emplacados dentro.

· das novas normas do Siste
ma Nacional de Trênsito que
só dependem da assinatura
de decreto para serem im

plantadas. O anúncio foi
feito pelo diretor-geral do
Departamento Nacional de
Trânsito, durante encontro
com os diretores dos De
partamentos de Trânsito Es
taduais.

As novas' placas terão 3
letras, quatro números. unl
dade 'da federação, tudo so-

.

bre fundo prateado e carac

teres em preto. As placas'
terão o mesmo formato e

dimensão em todo o terri-
tórie .

nacional.

- EDITAL .

AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada 'de No-
tas e Oficial de Protestos de Tftulos da Comarca de Ja

, raguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da lei, etc.
Faz saber a todos quantos este edital virem que

se acham ne.ste Cartório para protestos os títulos contra:

ANTONIO KLIMENKOSKI, Morro da Boa Vista, s/n, nes
ta. ATIMAR OBERTHUR, Estrada' Schroeder III, Sc!uoe
der-SC.. BENO BAADT, Rua Joinville, nesta. MELANIA

SELL, Rio Cerro 2, neste. NORBERTO GUILOW, Estrada
Rio da Luz, s/n, neste. SEBASTIAO ARAUJO,- Estri!da

.

Três Rios do Norte, s/n, neste. SILVIO L,. KLiMENKOWS
KI, Morro da Boa Vista, s/n� nesta.

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

pareçam neste Cartörlo, na Rua Artur Müller, 18, no":

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

.

ig/ Jaraguá doSul, 25 de outubro de 1984.
Aurea Müller'Grubba' - Tab-eliã Deslgnada de Notase Ofi
cial de Protestos de Títulos da-Comarca de J. do Sul

AUTOMÓVEIS COM
NÇ)VAS PLACAS EM
JANEIRO

Juízo de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul
PODER JUDICIARIO - CARTÖRIO DO CRIME

EDITAL DE LEILAO
-

'Leilão único die: 26 de novembro de 1984, às 11 horas.

Auto� de Processo Crime n.O 1.081/79, em que é Auto"

ra a Justiça Pública e Acusados: AMAURI. GONÇALVES,.
AROLDO BOTEGA, OSVALDO TZECIUK, JOSÉ ANTONIO
DA SILVA, PAULO SERGIO GONÇALVES, PEDRO SER

GIO MURARA, MICHEL HADDAD BAROUKI SOBRINHO e .

HERMES PLÁCIO QUINTINO. Local: 'Edif. do 'Forum, sito
na Rua Guilherme Wackerheçen, s/n, nesta Comarca de

Jar'aguá do Sul. BEM A SER LEILOADO: 1) Um automóvel
marca Volkswagen, modelo sedan, 1300, ano 1975, cor
azul, o qual encontra-se em estado deplorável, totalmen

te destruído pela ação do tempo, peças faltantes, etc., em
'

estado de venda como sucata. Avaliado em Cr$ 150.000

(Cento e cinquenta mil cruzeiros). Dado e passado nesta

cidade. de Jaraguá do Sul, aos 23 dies do mês de outu

bro do ano de um mil novecentos e oitenta e quatro
( 1984). Eu; ( ), Escrivão o subscrevi. José Gui
lherme de Souza - Juiz de Direito da 1 a. Vara.

� fCOrAPRE UMA HONDA EM MOTO SCHROEDER E ECONOMIZE GASOLINA E DI
NHEIRO. VERIFIQUE NOSSOS taLANOS DE PAGAMENTOS E 'A NOSSA LINHA DE
PRODUTOS. TEMOS TAMB�M À VENDA 'MOTOS USADAS.

.

�.
.

-.

a.
.�.

'

Revendedor Autorizado

rvY'fi7r'l
. �� 1iIJ . .

LMJVUtJ' ....
.

• �. 'I HONDA
. aB &

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

Farmácia . Paraná
Administrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 anos de experiên
cia, sob CI direção de Neila Maria da Silva-,- CRF-1402/SC, filha de Jaraguá do Sul.

Aviamento de receitas, medicamentos e perfumarias e os melhores preços da pra
ça estão aqui •. Venha conferir! - Mantemos convênios com Sindicatos.
Av. Mal. Oéodoro, n.O 1.771 {perto da Ponte do Vailatti), Fone 72-1689 - JS./SC.

',,1

JARDIM SAO LUIZ
Conheça 0$ nasses planos de pagamentQ e compre o seu lote no
JARDIM' SÃO LUI� a Sua opção d& morar bem, .

Empreendi Imobiliários
Marcatto Ltda,

Peças e.acessórios para linha.automotiva:
Ford, Fiat, GM e VW.
.'

Crecl ,093 - 11." Região
Rua Reinaldo Rau, .606 - Fone 72-2399 (comi) e

72,2826 (res.);� Jaragu.á do Sul _ SC
�

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fones- 72-1136 e 72-141] - Jaraguá do Sul - SC.

--�------�----------------I' �.-'- . �� �
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Política, Políticos, Folclore & C'ia,. ,

, Amilton Lazaro da Silva,
conhecedor de muitas ane

dotas, vêm à coluna e conta

mais uma que ouviu há pou
cos lnstantes:
Era o mês. de março de

1982 e o Governador Córdo
va fazia as suas despedidas.
Jorge Konder Bornhausen,
.dentro do prazo legal passa
va o governo para o vice, a

fim de concorrer a uma va

ga no Senado.
Nas derradeiras horas, o

Gov. Henrique CÓrdova era

homenageado em sua resi
dência. Amigo de aves, man
dou recolher ao viveiro as

mesmas, principalmente os

papagaios.
Na hora do banquete um

deles escapula sobrevoando
a mesa e acaba aterrissando
rio prato do anfitrião, onde
prepara um verdadeiro re

bú.
Louco da vida, chama os

serviçais e ordena que ar

ranquem todas as penas do

"rico". Já sem poder. voar, NHA CRUZADA, de liA Pon-
passeia pela sala e trepa no te", na edição n.to 255, quel-
corrimão da escada. xa-se de suas atividades in-

Eis que surge o novo Go- telectuáis que não são leva-
vernador com a suá calva. O das na devida conta, classi-

,

papagaio olha p�ra o, "Dão" flsando-os como "pregando
e exclame: aos peixes".

,

- Hei! Você também a- Querem ver?

prontou no prato' do gover- "A minha longa vida de
nador, que estás assim? [ornalista realmente ama-

---00..:-
.

dor, me ensinou que, quan-
, Há bem pouco tempo este do fazemos uma crítica rés-

semanário produziu uma sé- peitosa temos sempre o' sl-
rie de artigos, mostrando o lêncio por resposta. Das
drama das professorinhes e últimas que me lembro, vou
a repercussão foi das me- citar rapidamente uma car-'

lhores, embora certos seto- ta aberta à Ministra da Edu-
res reclamassem o exagero cação e Cultura, pedindo
do personagem que agi,a co- que ela Se interessasse pela
mo procurador. Houve mes- gradativa nacionalização do
mo quem visse um trabalho livro. Não me limitei a fazer
inútil o de mandar recortes o artigo. Fiz-lhe também
à ministra, porque 'seria cer- uma carta. Mas nem dela
tamente jogado no lixo. nem da sua representação
Aeste propósito o nosso em Florianópolis recebi uma

confrade que' produz a L1- palavra. O que_prova que,
--------�--------���--------�

EBESC,Q
,I�""��r-.---- --__--- � �..�,,

{
.'

..

" - './",\'

Clínicadefrlhos.laraguá I

-

DR. WAl.TER CORAL
OFTALMOLOGISTA

além de fraca em cultura,
a nossa ministra também
não tem educação ...
No rodapé do ârtigo "Um

país de pessimistas", faço
uma denúncia centra a FA
BER e a GILETTE, que inun
dam o mercado com esfero
gráficas que não escrevem.

Não satisfeito, peguei ao a

caso 20 esferográficas e as

levei, ao DECOM, onde um

paspalho nem sabia o que
'fazer com aquilo. E nova

mente, "silêncio en la no

che".
Mais recentemente, escre

vi "Geração de novos em

pregos", esperando 'ouvir
uma palavra do nosso nun

ca assaz louvado governa
dor Esperidião. E nada.

Como a coluna tem ao
- redor de 20.0ÔO leitores, es

sa gente fica nos cobrando
uma resposta. E a gente fi
ca constrangido de dizer

que não a teve.

Sobre "Geração de novos

empregos", recebi uma su

gestão de um gaúcho, que,
também é escritor. Diz ele:
"Os supermercados pode
riam fazer uma banca ou

:

feirão permanente de pro
dutos catarinenses pera dar
melhor divulgação ao que
produzimos". E me confes
sou que recentemente pas
sou por Vitória de Santo
Antão, no interior de Per
nambuco, de onde vem a

Cachaça Pitu qu� bebemos.
Apenas por respeito a esse

leitor, registro a sua lúcida
sugestão, certo de que será
mais um sermão aos peixes,
como aquelas do Padre Vi-
eira".

Benedito Nunes, num de
seus recentes escritos em
O ESTADO ocupa-se a pro
pósito. de "Dedo-duro". E
tão feliz foi na sua narração
que merêce registro parte
do longo artigo:
"Dedo-duro", como deve

saber o leitor, não significa
um

. dedo endurecido qual
quer, mas o indicador em

riste, delatante. Verdadeiro
signo-índice,

-

designa, no

Brasil, a condição de delator
e o exercício da delação co

mo ato costumeiro, de que
podem decorrer vantagens e

i'nconvenientes de ordem vá
ria pare quem o pratica, e a

que correspondem os verbos
dedo-durar e endedar. Tan
to valerá dizer que João; An
tônio não se

'

apropriou des
sa invenção vocabular anô
nima, voz do povo difundida
em todas as camadas so

ciais após o golpe militar
de 64, quando se aplicou
como de�ignativo dos infor
mantes benévolos ou assa

lariados a serviço da repres
são política, verbalizada, do
comportamento de José Pe
teleco - perso.nagem do
conto-título da coletânea
malandro alcagüete, olho da
polícia no meio dos rufiões,
onde se infiltra, e que a si
-rnesmo descreve: o

chacal, o alcagüeta, o ca

gÜete, o cachorrinho, o de
lator, o informante, o de
dão, o reservado, O que fa
Ia, o federal, o engessador,
a boca mele, o boca de I i
troo O dedo-duro. Ofensa
maior que essa palavra na

malandragem não há, pois',
seu dono não é carne nem

peixe" (pág. 146). Outro

personagem, TOIW Roy, "ca
fena empulhador" (pág 22),
cantor idolatrado de pro
gramas de rádio e televi
são, que muda de estilo, de
nome> e de personalidade
conforme a música em vo

ga, "não perde o rebolado"
diante das platéias. "Como.
Como quietO" . (pág. 25),

.

diz o ídolo. Rebolado: o' à
vontade do jeito. Comer

quieto: tirar vantagens de
uma situação, comodamen

te, sem levantar suspeita ou

reação da parte dos prejudi
cados".

Tem mais .. Aguardem!

Evi Sinsval - Out./84

Atendimento: 2a., 4a. e 61.1 . .feiras, das 8-12h e

das 14-20h. Atende-se também com hora marcada.
Rua Guilherme Weege, 72 (próximo ao Café Bauer)

.

Telefone: 72-1368.
Anexo, a Clínica Coral de Odontologia

Jomack Dom, de Máquinas'
Assistência técnica de máquinas de escritório em geral,
arqu-ivos, cadeiras gira�órias, mimiógrafos, rel.ógios de

ponto e caixa registradora.
Rua Barão do' Rio Branco, 33:3 - Fore 72-1486

('
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RELOJOARIA AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e. artigos de prataria estão nA

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas.

FUNILARIA JARAGUA LTOA·
Calhas pera todas as finalidades.

Agora também aquecedores a

energia solar.

I LANZNASTER ...:. O SEU RELOJOEIRO

Relöqlos, cristais, violões, troféus, medalhas e.

artigos flnos para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASTER fica na Mal. Deodoro, 364 - fone 72-1267

A moda certa em roupas e calçados, está na

CINOERELA. Vlsta-se bem com a

moda outono-inverno da
CINDERELA

Veste bem. A moda certa, na Getúlio Vàrgas
e na Emílio Jourdan.

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros .

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

Consu I te-nos!

Rua Joinville, 1.016 - Telefone 72-11Q1

SHARP e DISMAC
Venda e essistêncie técnica autorizada de calculadoras

eletrônicas para Jaraguá e região.
COMERCIAL FLORIANI

Óficina de máquinas de escritório em geral.
.i Rua Venâncio da Silva Porto, 353 - ao lado da Weg-I

Teiefone 72-1492 . J. o

""'-..
' _" �.'.

CONFIRA ..\ HIST()RIA.u
Barão de Itapocu

PROBLEMAS'�
--_ ..._-----------

"

Notificações, defesas e acompanhamento de recursos por quem sabe das coisas e

tem longa prática no assunto. Profissiona is especializ��os exami.nam os p:oblemas
com profundidade e acompanham Os assu ntos com -ettca e seriedade.' Nao custa

consultar; Telefones (ODO-0482) 22-9874 ou 23-0804, chamando por Victor, ou

por intermédio do fone local 72-0091.

... HÁ 44 ANOS
� o finado leitor Richard Grimm,

sogro de João G. Rudolf, vulgo "Cascudo"
ajuda-nos na pesquisa do passado de Ja
raguá. No recorte do- "Correio do Povo",
de 11 de maio de 1944, na última pági.
na uma notícia: "DESASTRE - Nâ manhã
de hontem Jaraguá teve'a registrar um de
sastre ocorrido em frente a estação ferre
-viária, pelas onzá horas mais ou menes.
() caminhão de carga'do snr. Berto Costa,
havia feito descarga de mercadorias e um

dos armazens da Estação, quando o sr.

Guilherme Mueller, operario da firma Brei·
. thaupt & Cia. pedio ao chauffer Victor Na·
gel que fizesse retirar o caminhão para
que elle por SUa vez pudesse fazer a des.
carga de mercadorias. Na manobra 'lue
então se proced'u, quiz a- fatalidade que o
caminhão pegasse o sr ..Guilherme Muel
ler, na �abeça, jogando.o ao sólo. Compa.
receu I�o' a autoridade policial, snr.
Paulo Bonin que constatou aehar-se o sr.

Mueller já sem �ida. O infeliz operario
deixa viuva, a sra. Elsa Marquardt Muel.
ler, e uma filha de um anno e melo de
idade .: Foi aberto o necessiU'io inqu�ito".

... HÁ 40 ANOS

De acordo com a publicação feita,
peJo diretor dos "Diários Associados", a
NAÇAO, que se editava em Blumenau,
passava a denominar·se "O ARAUTO l)AS
SELVAS", substituto do antigo "URWAL
DSBOTE", cujo nome adotou. Na verdade
seria o Menságeiro. das Selvas do passado.
O presente (em termos de 19,44, diga.se)
já

.

não podia mais usar essa expressão
face ao intenso progresso industrial do
munrerpre e por isso cremos ter sido
breve a utilizàcão desse título, embora
honroso, mas que, desde que nos .ionhece
mos, sempre foi conhecido como A NA

ÇAO. Até a sua compulsória morte. Aliás
muito lamentada!

... HÁ 30 ANOS

O prefeito transferia os impostos
referentes às atividades comereials e do
centrate de locação como .eeneesslenérla
do Bar Rodoviário de. Elisabeth Ruysam
Gressinger para Hartwig Raduenz. Hert

Wig hoje já está no céu (Que DEUS o te

nha!) porque era um correlegionário mui
to leal e está a merecer o justo descan

ço. "Lisbeth", como ela é conhecida, pas
sev por alguns momentos difíceis e o seu

. marido - Lourenço -, setentão, está em

franca recuperação, sentado na boléia, di
rigindo os destinos de seu velho sonho -

a entidade SALVITA - Sociedade Assis·
teneial ao lavrador do Vale do Itapocu,
nome dado pelo então secretário E:V.
Schrnêekel, para suceder a antiga Associai

\ .

Rural. O casal vai bem, obrigadol Artur
Müller, prefeito, despachava e o diretor
do Déeas - Octacílio Pedro Ramos, man

dava publicar a nominata dos despachos
no jornal conhecido por estas bandas por
"Correio do Povo". Já-Iá�vão os anos que
não voltam nunca mais!

.

... HÁ20ANOS
- EugênioVictor Schmöckel, secre

tário e Nélson Driessen, presidente em e

xercício do Itajara Tênis Clube, assinavam
edital de Assembléia Geral Ordin'ri<l, con
vocando os sócios para a ordem.do dia. O
tempo se passou., .

o desinteresse tomou
conta dos associados, os grupos que não
eram pela éomunidade, mas movidos pelo
interesse pessoal; tomaram de assalto a

sociedade civil e a transformaram numa

sociedade comercial - a Companhia Me.
Ihoramentos de Jaraguá do Sul - que de
veria ser entidade pública e não é, e que,
desde então, salvo memor juízo, não jus.
tificou ao que veio, já que entidades simi
lares progridem em termos econômicos,
enquanto que a MELHO!tAMENTOS Ité he
je não distribuiu um centavo de dividendo
( dentro do espírito da Lei 6 mil e qualquer
coisa) e 05 filhotes,de ações ninguém. viu .

A sociedade jaraguaense não pode ser a e

terna investidora num· patrimônio que só
I

interessa a um grupo r*:strito. Já está na
,

hora de se pensar. seriamente no assuntol
Pirataria urbana - sem ser o Jô Soares.
- alguém já definiu! Olhem o rolo qUe
tá dando o patrimônio, da SER Progresso.
E foi doação, certo?

... HÁ 10 ANOS
- uComo não dar uma �ola fora" e

ra o assunto do dia, liderado �or Giorgio
Gamberini, de Paris. Queria ele alertar os

turistas, e eram em grande número. os' tu
ristas brasileir.os que embarcavam "en va

caciones" 'pelas' európias. Para. demens
trar, escolheu PORTUGAL.

"No restaurante, descasc�r laranja é
sinal de vulgaridade - isso é trabalho do
"maitre" do hotel. E nunca peça outras se

tiver num restaurante grande. Elas só são
servidas nas pequenas cantinas ao lado da
praia. Não dê risada quando ouvir os su

perlatlves usados com certas pessoas:
"sua graça, vossa senhoria, excelência, ex

celentíssimo". Evite conversar sebre ra·

cismo, pois não existe um português que
não tenha um navegador casado com uma

preta ou uma índia. Nunca telefone para
uma pessoa antes das onze da manhã: E,
assim, mesmo, nunca ligUe para a casa,
ligue para o escritório: (Onde provavel
mente não encontrará ninguém). E não
esqueça de que é t�rminantemente proibi.
do e muito f?erigoso paquerar uma mu

lher".
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Emmendoerfer Comércio de Veícuíos Itda,
Av, �.I, Deodoro, 557 - Fone.: '72.0655, 72·0060 e 72-0969,- J�raguá do Sul.

Bombeiros
relatam
atividades

Livros. Autores e Idéias
João Alfredo Medeiros Vieira

LIÇÕES DE DIREITO COMERCIAL - Val. I - Gil
berto Thienqo e Luiz Augusto I. Flórido. Prezado-leitor:

,
você i,á. manusear uma obra simples e prática para

O Corpo de Bombeirosconhecer os prirnelros-passós -do Direito Comercial. E
um dos mais importantes lençarnentos da Editora Fo- Voluntários de Jaraguá do

rense. Nela verá que, de verdade, paulatinamente, gal- Sul, no período de agastai
gando os degraus do conhecimento mercantil se chega 83,a agosto/84, através as

,

ao cume de seu entendimento. Comércio, muito além suas viaturas, rodou .,: ..
-

da permutação de produtos ou troca de valores; com
4.247.200 metros no atendi-

f I 'I d d di' menta a sinistros e treina-rebitua -i a e, visan o ucro, é um negócio; que, no sen-

tido lato, representa relações para concluir tratados ou
mentos. Desse total, .... .'.

convênios; significa, modernamente, ajustar, agenciar 2.761.900m em sinistros;
ou celebrar, ou, e é o que mais se vê, criar sociedades 639.300m em treinamentos

que são o fulcro do progresso.
,e 846.000m em prestação

Aqui, neste trabalho sem pretensões peregrinas ou de serviços, informou o co-

f I f I
. mandante Hermínio Lucioli,i oso ias exc usivas ou ensinamentos originais, o aluno

d acrescentando que,_ quantovai apren er, se meramente lê-lo com atenção, que o
, . aos atendimentos, no perío-Direito Comercia" ernoora com um Código de '1850 e

inúmeras leis posterloreê, mas com parâmetros defini- ,do, foram 14 a indústrias,
dos, apesar de seu dinamismo, preserva os intéresses 13 em residências, 10 em

das partes com menos conflitos do que os outros ra- automóveis, 6 em matagais,
d D

' 22'em outros, 30 prestaçãomos' o ireiro: eis que, na mesa de negociações, se di-
ele serviços, consumindo ..rimem as controvérsias e se; concillam as pretensões. em

todas as áreas. '19;5 horas em serviços, com
/

. freqüência de 560 soldadosDo Direito Comercial Aeronáutico e Marítimo há in-
'

formações objetivas, ensinamentos claros, embora con-
.em sinistros, perfazendo

cisas, uma vez que estas L_íções de Direito Comercial são uma média de 10,2 solda-

"rnais um catecismo mercantil, manual ou compêndio.' des por sinistro.

,Veja nessas, Lições, . prezado leitor, o espírito da
,coisa, que/outro n50 é senão aquele de facilitar ao alu-
no a aprendizagem do Direito Comercial.

.

PEDIDOS: Editora Forense, Av.Erasmo Braga, 299
Caixa Postal 269 - Rio de Janeiro CEP 20.020.

Faça uma

assinatura do
"COR'REIO DO POVO"

Apenas Cr$ 8.000,00

DEUTSCHE ECKE
NOCH NIE DAGEWESENESWARTET AUF UNS

-1-'
,

Eine 0nvorste"bare Zeltspanne der Entwicklung 'liegt
hinter uns.wenn man, bedenkt, dess

,
die aéltesten Steihe

unserer Erde zweitausend Millionen Jahre alt sind, das die
Urnebel auf vier - bis fuenftausend Mi"ionen -Jahre zu

rueckgehen. Unda was wissen wir in Wahrheit von den al
ten Kulturen der grauen Vorzeit; von de'r Lebenshaltung,
der Kultur einer versunkenen atlantischen Zeit und ihrer
Menscheh? Hunderte von Buechern sind bis heute darueber

geschrieben worden, welches aber bringt uns der Wphrheit
naeher?

Es wird berichtet, dass einst die Menschen Hunderte
von Jahren alt geworden seien. Viel spaeter erst verrin

gerte sich nach und nach diese Lebenspanne. Niemand
weiss zu sagen, aus welchen Ursachen heraus diese Ver

aederung sich vollzog. Eines aber ist sicher: Die Schoep
ferkraefte haetten den Menschen gewiss nicht mit einer so
starken Sehnsucht nach Jugend, nach Schoenheit, nach éi
nem langen und gesunden, gluecklichen Leben in Freude
und Tatenlust ausgestattet, wenn 'sie ihm nicht. auch zu

gleich die Moeglichkeiten der Erfuellunq hierzu dargeboten
'haetten. Denn gerade der gereifte, wissend gewordene, ab
qeklaerte Mensch hat seiner Mitwelt viel zu sagen, unen

di ich viel verbessern und erneuern helfen.
Zustaendige Experten lassen uns wissen, dass das na

tuerliche, das bioloqisch., Lebensalter des Menschen hun
dert bis hundertzwanzig Jahre betrage. Beweis: Alle Saeü
getiere leben etwa das Sechsfache ihrer Wachstumzeit. Der
Mensch nun braucht etwa zwanzig Jahre, bis die Knochen
blldunq seines Skelettes beendet ist; sechs mal zwanzig -
hundertzwanzig Jahre.

'

Andere Forscher errechnen es _ so: Bei .a lien hochorga
nisierten Geschoepfen zeigt die Wachstumskurve drei Hoe
hepunkte. Die natuerliche Lebensdauer erhaelt man; wenn

man die Zeit des dritten Wachstumsgipfels mit der Zahl
dreizehn multipliziert. Bei allen. Haustieren stimmt diese
Regel haargenau. Bei uns Menschen faellt 'nach Ansicht
dieser Forscher der dritte Wachstumsgipfel etwa ins fuen
fzzehnte Lebensjahr. Also muesste unsere ·biologische na

tuerllche Lebensdauer fuefnzehn mal dreizehn - hundert
fuenf undneunzig Jahre betragen! Ein unvorstellbares, ho
hes, keineswegs [eden Erdenbuerger erwuenschtes Alter. A
ber wer kann sagen, ob es nicht doch in .einer ferneren
Zukunft eintreffen wird und der Mensch jener Zeiten diese
Lebensdauer als selbstVerstaendlich hinnimmt?

Wird.er ausgestatten sein mit den Kenntnissen der Ge
setze der Materie, mit' dem Wissen um 'die ungeheuerlichen
Bedeutung der physiologischen und biologisc;hen Gesetze
und der sich aus ihrer Befolgung, ergebenden vielseitigsten
Moeglichkeiten, dann vermag der Mensch der Zukunft Wan

dlúngen von groesster Tragweite zu durchlaufen, die vieles,
was heute noch als unabwendbar in Gedul und Ergenbeheit
hingeno�men wird, ins Nichts versinken laesst. (To,LstC)i)

Miromaq Equipamen- ,

tos pl Escritõrío Ltda.
Máquinas dê escrever Facit-Ollvetti, Calcula.doras Fa.cit,
Sharp e Dismac, Móveis Estil e lmalasa, Móveis de aço

Moj,iano e Pandln. Assistência técnica e equipe de ven-

dedores, Consu I te-nos!
-

_

, Filial: Rua Preso Epitécio Pessoa, 723 - Fone 72-1398,
em Jaraguá e Matriz na Av. D. Pedro II; ri.o 166 -

São Bento do' Sul - SC.
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nópolis, Blumenau e Joln
ville e no feminino, o 3.°
colocado, tendo à' sua fren
te somente Blumenau e Flo
rianópolis e onde Joinville
ficou em '6.° lugar.
.o handebol feminino,

passou com três vitórias
maiúsculas para a segunda

MUITAS MEDALHAS PA� fase de disputas pelo título

RA JARAGUÁ NOS JOGOS da modalidade. Venceu Joa-

ABERTOS - Iniciados no: çaba por 29x24, Videira

dia 19, na cidade de Con- 32x12 e Caçador 29x20, ob-

córdia, os 24.Os Jogos Aber- tendo a classificação junta-
tos de Santa Catarina terão mente. com os selecionados

seu epílogo neste domingo, de Itajaí, Blumenau, Join-

dia 28. Como era esperado, ville, Criciúma e Caçador. A
Jaraguá do Sul 'obteve vá- sua participação na segunda
rias medalhas, sobressain- fase iniciou na terça-feira.
dó-se o atletismo, que con-. O ciclismo, modalidade
quistou onze e com desem- que retornou aos JASC (on-
penha muito bom de seus de Jaraguá já havia sido
principais expoentes, O d- campeão) ficou em sequn-
clismo e. o handebol tiveram do lugar no cômputo geral.
também atuação marcante" No domingo, na prova de
ao passo que o judô, debu- quilômetro contra relógio,
tante em Jogos Abertos, te-, Sílvio Roberto Ewald ficou
ve participação' apenes .dls- em 2.° lugar, sendo.. suplan-
ereta, A ginástica olímpica tado por Afonso Gentil Ra-
a a natação (de 3a. à 5)!. mos,' de Florlenópolls: no

feiras)
.

em fê;lce do fecha- dia seguinte, na prova de
menta desta péqina esporti- resistência, Sílvio bisou a'

ve, não permitiu, aqui, uma colocação anterior, vencida
análise mais acurada e os por Alexandre Fullgraf, da
principais resultados .encon- Capital, que ficou com o tí-
trem-se em outro local des- tulo da modalidade. Joinvil-
ta edição. Ie ficou em terceiro lugar no

Das onze medalhas do a- ciclismo.

tletismo, quatro são de ou-
' A natação foi disputada

ro, 5 dê prata e 3 de bron-
. de terça à quintafeiras, num

ze. No salto a distância, total de trinta provas, em 3

Clarice Kuhn foi a 2a. colo- etapas. Ausente desde 82

cada; nos 100m c/ barrei- dos Jogos Abertos, a moda-

ras, medalha de ouro para lidade retornou (feminino)
Cornélia Holzinger e de pra- mesmo com número redu-

tá para Clarice é nos 400 m zido de atletas. Disputaram
rasos, Cornélia obteve nova- 'a natação os selecionados

. mente ouro pera Jaraguá do' das cidades de Blumenau,

. SÜl. Cornélia foi einda a 2a. Concórdia, Florlanópolis, Jo-
colocada nos 400m

.

c/bar- inville, Pomerode, São Ben-

reiras e Clarice a 2a .. colo- to, São José do Cedro é Ja-

cada no salte em altura e raguá. A ginastica' olímpica·
Dóris Renchi 'em- 3.° lugar foi desenvolvida nos mes-

nesta prova: No masculino, mos dias, enquanto o judô
Waldir Giese conquistou 2 não conseguiu medalhas,
medalhas de ouro no salte mas a sua partlclpeção foi

com vara e.-110m c/ barrei- positivá pelo fato da moda-

'ras, aiém do 3.° -nos 4'OOm '
lidade estrear em competi

c/barreiras; 'Carlos Hé�ri. 'ção de tamanha enverqadu-
que Alves de Mir:a�da foi b ra e, some-se a este fato, o

2," colocado - 'nos 'i fOm'.e/ pouco tempo que foi intro-

barreiras, compJetªndo as- ,duz.ida em J(!raguá do Sul. .

sim t.i> quadro de medathas VOLIBOL, PELO CAMPEO-
. obtidas por Jaraguá do Sul NATO, SEGUNDA·FEIRA-
nesta modalidade, �oro.ando A Liga Regional de Volibol e
o trabalho do ·professor Jo.- Basquetebol iniciou dia 17
séA Caglioni. No eômputo três. campeonatos simultâ-

�geral, o atletismo masculino neos de volibol masculii-lO,
'·de Jaraguá foi O· 4.0 coloca- volibol feminino e basquete-
do, ficando atrás de ·Floria- bol, ·movimentando vinte e·

quipes, No dia 17, na Armal
wee, no volibol feminino,
AGV 2xl Raio X, Lombardi
2xl Doze e 'AABB--2xl Wiest
e dia 20, sábado, no mesmo
local, no volibol masculino,
Lombardi Ox7 Kohlbach.
Ki-Kaska Ox2 AGV, Armai
wee 2xO Jaraguá .

Fabril e

Wiest' 2xO Arweg. Na segun
da-feira, dia 29,8ela mesma
modalidade e naipe, no gi
násio da Menegotti, às 19h
3D, Lombardi x AGV, Kohl
bach x Ki-Kaska e Armalwee
x Arweg e nódia 31, qu'a.rta
feira, 19h30, na Armalwee,
pelo certame de volibol fe
minina, Kohlbach 'x Arweg,
AGV x Lombardi e Malwee x

Doze. O campeonato de bas
quete Infela-se somente no

dia 3 de novembro.
.

CRUZ DE MALTA LIDERA
A PRIMEIRONA E BUSCA Tr.
TULO - Jogando com . Re
nato; Wa,ldir, Celso, Evanir
e Cláudio; Lírio (Sídio) A
demir (Rubão) e Pom�ro
de; Ivo (Mil ton), Laci e La

ranjinha, o Cruz de Malta
derrotou e quebrou a inven
cibilidade do Rio Cerro, do
mingo à tarde, no Estádio
do' Botafoqo, pela segunda'
rodada do Campeonato da
1 a. Divisão da Liga Jaragua
ense de Futebol, assumindo
a liderança e buscando o bt
campeonato dá Prlrneirona:
O resultado final foi 3x2, a
pós o quadro cruzmaltino
estar vencendo por 3xO. Na

.

outra partida, em Nereu Ra

mos, Estrelle e Botafogo não
sairam do O�O. O Cruz de
Malta é o líder do campeo
nato, com 3 pontos, Rio
Cerro e Estrella tem 2 e o

Botafogo 1 ponto. Pelo cer-
o tame juvenil, Rio' Cerro 3x1
Cruz de Malta e Estrella 1 x2

Botafogo, sendo líder, após
as duas rodadas, O Rio' Cer
ro, com 4 pontos, Cruz de
Malta e Bötafogo 2 e Estrel
Ia nenhum.

O returno será encerrado
neste domlnqo, dia 28, com
as partidas entre Rio Cerro
x Estrella, no Estádio do
Botafogo e Cruz de Malta x

Botafogo, em Rio da Luz.,
SESI INICIA O CAMPEO·

NATO DE BOCHA, NA A.R.
WIEST - O Conselho Des
portivo Sesiano iniciou na
noite de ontem, sexta-feira,
ao Campeonato Seslanb de
Bocha; com dez eCjuipes, nas

FOTO LOSS

canchas da Associação �e
creativa Wiest. Pela Chave
A, [oqaram Lombardi x Me
negotti e Malwee x trrd,
Reunidas e pela Chave 13,
Canarinho x Celesc e Bom
beiros x Gráfica Avenida. A
segunda rodada marca para
às 19h30 de terça-feira, dia
30, Kohlbach x Indústrias
Reunldas, Lombardi x Mal
wee, João Wiest x Gr-áfica
Ávenida e Canarinho x Bom
beiros. O campeonato de
bocha feminino será reali�'
zado no dia . lOde novem

bro, com quatro equipes,
em três rodadas, conhecen-'
do-se na mesma clata a e

quipe campeã.
BAÉPENDI. E JEC EMPA·

TAM NO ERNESTÃO: 2 a 2
- Dirigida pelo incansável
desportista Wal�ernar (Lu
Ia) Malheiro, a, equipe juve
nil do Clube Atlético Bae

pendi obteve excelente re

sultado.eo empatar com o'

Joinville, domingo à tarde,
no "Ernestão", na prelimi
nar de JEC x Marcílio Dias,
pelo escore de 2 tentos,

Mauro e Nei marcaram pe
ra o quadro azurra, que for
mou com Moísés, Madruga,
,GílsoÍ1; Carione, Adalberto,
Mauro, Calinho I, Calinho
II (Sabará), Maneca (NeO í

Toto e Célio (Marcelo). O
JEC virá a Jaraguá do Sul
em oportunidade próxima
retribuir o amistoso, en

.quanto o Baependí vai esta

tarde à Massaranduba, onde
tem novo compromisso.
CATORZE PARTIDAS DAO

SEQU�NCIA AO PELADÃO
- A nona e décima rodadas
do Campeonato 'Aberto Mu
r;Jicipal de Futebol de' Salão
� Peladão., foram desenvol-

.

vidas sábado e domingo, no

..�

Pavilhão Artur Müller, no

Agropecuário. Os resultados
foram: !=aif 3x2 lnd. Reuni.
das B" Com I. Jguá 4x 1 Portu
guesa, Costa' e Silva 2x2

, Zonta, Brahverde 1 x7 Weg
Máquinas, Pinguela 9)(1 U·
nião Arsepum, Loni-Mar'
2x2 Emmendoerfer, Super
Lenzi 3x3 Arsepum A, es
lese 2><2 Coneza.. Pinguim
2xl Águ.as Claras, Artela]e
2x I América, Mirtes 1 x2 es
xias, Corinthiens 2)(2 Flu
minense e Novo Horizonte
1 x8 Senai. A 11 a. rodada
inicia-se às 131:130 deste sé
bado, com as partidas .Saté
lite x Colúmbia, Rádio x

Pàpel Plast, Super Lenzi x

Fantásticos, Grêmio x Ju
ventude,. Arsepum A x Ind.
Reunidas,' Malwee x União
Nagel, Conf. Neusa x Fant
men e Olípê x Asa Negra;
domingo, 12a. rodada, a

partir das 8 horas, .' Lonl
Mar x Pinguela, Weg Máq,ui.
nas x União Arsepum, Ern
mendoerfer x Brahverde, C.

.

e Silva x ComI. Jaraguá, ln
dústrias Reunidas B x Por

tuguesa e Zonta x Caif.
FASE CLASSIFICATORIA

0.0 PAPP SPORT NO fiNAL
- Um total de seis rodadas
do segundo turno do Cem

peonato Extra-Oficial "Papp
Sport" da Liga Jaraguaense
de Futeoblde Salão já fo
ram realizadas e quatro ain
da faltam realizar. Na pró
xima terça-feira, dia 3D, na
Arweg, jogarão às 19h Mir·
tes x Urbano, iOh.15 Herme
cia x Arweg, e, Marisol x
AABB. Sexta-feira, dia 2 de
novembro, por· ser dia de
finados; não haverá rodada.
As três restantes acontece

rão nos dias 06, à9 e ,13 do
próximo mês,

.'
.

Brindes na revelação de' seus filmes
r Você escolhe: blusão de nylon, bolsa térmica,

máquinas, fotográficas, luvas ou posters ..
.

Só o lOSS, que dá presentes.

DR. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA
. ANGIOLOGIA CLrNICA E CIRURGIA VASCULAR
Doenças da circulação, varizes, arterIoesclerose,

t�ombose, embolia, erisipela, flebite,
hemorróida, etc. '

R.ua Guilherme Weege, n.O 34 .,- 1.° andar
,Fone 72-2500 - Jaraguá do Sul - SC.

��l·········i···�í
UMA NOvAGERAÇÄO DE
SISTEMAS E DE IDÉIAS

Investindo
em pesquisas, em tecnologia
e na gente da nossa terra.
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As Änotacões de Flávio José
, ,

• A Câmara de Vereadores de Schroeder, deverá entre

gar ainda, este ano a cidadania honorária ao dep. Octad- '

'

lio Pedro Remes, 'em reconhedmento.pelo que tem feito à

cornunidade schroedense , O anúncio é do prefeito Aldo

Pasold, säbado, ao garantir que não haverá paralização nas

obras de calçamento da Mal. Castelo Branco (500m), tam
pouco do' asfalto de. acesso ao município (3.800m), con

forme promessa .de Secretaria dos Transportes e Obras.

• Profundament� lamentável_ a briga dos "papa-defun
tos" registrada domingo, de_fronte o Hospital São José, on
de foram antagonistas as Funerárias Santo An.tônio e Le

ier, em disputa de cadáver. Que verg�nha. e que falta de

respeito a dor alheia. As disputas vêm de tempo e já
éxiste projeto regularhent�"do as atividades das funerárias
no município. Que venha logo para acabar com essas a·

berrações, que dei�am a opinião pública constrangida.
• Na área econômica, muitas novidades. O salário mí
nimo passou para Cr$ 166.560 e na terça-feira, o Gover
no fixou em 12,6 por cento a correção monetária de no

vembro, acompanhando o índice de inflação. Em conse

quência, as cadernetas de poupança tiveram o maior ren

dimento da história: 13,1-%. E em contrapartida, o va

lar da ORTN passou de Cr$ 17.867, para Cr$ 20.118,71.
., 4- correção monetária de outubro fechou em 12,6°/�.
De janeiro a outubro, "tingiu . .186,87% e nos últimos de-

'

z:e meses 210,97%. Os aluguéis industriais e comerciais,
com aumentos anuais, cujos contratos vençam em nevem

bro, terão reajuste de 210,97%. Já aqueles aluguéis rea-.

. justados semestralmente, terão aumento de ,80,5%. Haja
bolso para aguentar a "paulada".
• Quem obtiver uma renda de até Cr$ 2 milhões 170
mil' este ano, ficará isento' do pagamento do Imposto de
Renda, em 1985, segundo a Receita Federal. Ó lirnite de
abatimento por dependente, subirá de Cr$ 256 mil para
Cr$ 615 mil e as despesas com instrução, aumentarão de
Cr$ 344 mil para Cr$ 860 mil, para o próprio declarante
e seus dependentes.
• O Brasil. já tem novas cédulas. O lançamento oficial
das notas de Cr$ 10 mil, com a efígie�e Rui Barbosa, e de
Cr$ 50 mil, com Osvaldo Cruz:, aconteceu dia 1.°, quinta
feira, no Rio de Janeiro. As' novas cédulas

-

têm caracte

rísticas que dificultam a falsificação, - segundo a Casa da
Moeda. Logo, logo, Rui e Osvaldo aparecerão na praça. Va·
lendo menos, naturalmente.
• 'Representando o governador Esperidião Aminno jan
tar de posse da diretoria da Associação Comercial,' o dep.
Octacílio "esqueceu" de citar Udo Wagner, COmo eutcrida- ,

de alí presente. Em compensação, em sua breve alocução,
citou nada menos do que oito vezes o nome do' dep ..

Dornbusch. Antes disso, Udo havia sido chamado de
"embaixador de Jaraguá na Capital". Entenderam?
• Cica conclamou também a classe empresarial, através
as Associações Comerciais e Industriais 'do NortejNordes.

,
te, para que se unam e cerrem fileiras para o asfalta.
mento das rodovias _

CorupájSão Bento (BR·280) e Jara

guájpomerode. "Esta região é uma das que mais eentrl-
• buem cem o' Governo e 'o asfaltamento seria

-

a retribui
ção por esses esforços", assinalou.

• Veja os absurdos deste País. A Mesa do Senado abriu
terça-feira, crédito suplementar de 2 bilhões e 110 mi
lhões de cruzeiros para atender as despesas com o colé

gio eleitoral, a 15 de janeiro. Pelos cálculos, cada inte

grante do colégio eleitoral (são 686) receberá 2 milhões
e 915 mil cruzeiros de "ajude de custo". Torram-se bl
I hões e o povo Passa necessidade ...
• Tem emprego na jogada. A Agência do Senac de Jara

guá do Sul está selecionando candidatas ao cargo de se

cretária, para iniciar dia 03jdez:embro. Como requisitos,
idade mínima 18 anos, '2.0 grau, datilografia. O concurso

de seleção será dia 12, de novembro, às 9 horas, na As

sociação Comercial, local do preenchimento da ficha de

inscrição. A dica é do_professor João.

PROO�TOS GOSTQSOS

SASSE
Café e Balasi,

!
"'\

'Munic,ipalidade desacelera
trabalhos em dezembro

terior do munidpio; na Se
cretaria de Segurança Pú
blica; tentará assegurar a

vinda a Jaraguá do Sul, de

reforço policial militar, de

pelo' menos dez homens e

um oficial; na Secretaria
dos Transportes e Obras,
verificará o andamento do

processo para a construção
da segunda ponte sobre O

Rio ltapocu, já licitada e, no

Gaplan, tratará sobre a via

bilização do "plano diretor
físico-territorial, pois já e

xiste promessa para a sua

execução.
O mandatáriomor do mu

-nicípio informou a impren
sa, esta semana, que até o

final do ano pretende exe

cutar a construção do par
que infantil da Marechal
Deodoro, assim como a ci

clovia aos fundos da Prefei
tura, ligando a Marechal
Deodoro com a Relnoldo
Rau" na altura das passa
gens de nível e, se possível,
a praça localizada nas mar

oens da BR-280, próxima a

Marisol.

Lei para preservar
estética da' cidade

-o prefeito Durval Vasel
submeteu a análise e apro
vação da Câmara de Verea

dores, projete-de-lei que dis

ciplina a instalação e/ou
construção de determinados
estabelecimentos de comer

cialização - de gêneros ali
mentfcios, bebidas e diver
sões em área central da ci
dade. O projeto objetiva
dlsciplinar a Instalação de
"trailers", "stands". quios
ques, barracas e abrigos de
comercialização de gêneros
alimentícios, bebidas e di
versões no êentro, tais como

lanchonetes, sorveterles, pas
telarias, quitandas, petisca
rias e similares, bem como a

construção de bares e restau

rantes, dando-lhes normati
zação técnico mínima p/se
instalarem ou serem erigi
dos, haja vista que inexiste

legislação municipal regu
lamentando a matéria e es

tar ocorrendo a prolífera
ção intensa de tal tipo de
estabelecimento, sem a ob
servância de requisitos de
estética, afetando o visual
da cidade.

Os pedidos serão aprecia
dos por uma Comissão dli
Estética, formada para tal, é
a área circunscrita ao perí
metro urbano delimitado
pelo novo diploma I�gal se

rá o Rio Jaraguá, Rio Itapo
cu, Rua CeI. Bernardo Grub
ba, Rua Venâncio da Silva
Porto, Rua João Planins
check

/

é Rua João Januário
Ayroso.

Ne Legislativo Municipal,
tramita projeto que conce

de subvenção. no valor de
Cr$ 15 milhões à Fundação
Educação Regional Jaragua
ense (FERJ) e, também, pro
jeto que reajusta os venci
mentos do funcionalismo
público ativo e inativo e dos
servidores municipais regi
dos pela CLT. Em 1.° de a

gosto a antecipação salarial
foi de 30% e o índice será
agora complementado, sim
do 45% sobre o salário de
julhoj84 para es que perce
bem até três salários' míni
mos e de 42% àqueles que
percebem mais de três sa

lários mínimos mensais.

_

A máquina admlnistretiva
municipal será desacelerada
no mês de dezembro, para
possibilitar que nesse "pe
ríodo morto", o máximo
possível de funcionários e

operérios gozem as férias.
A revelação é do 'Chefe do
Executivo Municipal, obser

vando, porém, que os ser

viços essenciais não sofre
rão solução de continuida
de, como irrigação de ruas,
abastecimento de água; es

goto, limpeza e conservação
de ruas; fábrica de tubos e

O calçamento, que terão rit
mo, normal de trabalho. Re

velou ainda o recebimento
de um novo caminhão, Che
vrolet, no valor

.

de e-s 35

milhões, pare adaptar uma

caçamba e em outro veículo,
será adaptado tanque para
irrigação de ruas, aumentan

doipara três os caminhões

que farão este trabalho.
Está chegando ao parque
de méquirias, uma nova re

troescavadeira, adquirida
por Cr$ 54 milhões, que se

juntará as três em operação.
e que será deslocada a uma

das várias frentes de obras
da municipalidade.

Durval que considerou a

cima das expectativas a pàr
ticipação de .laraqué do Sul
nos 24.Os Jogos Abertos,' em
Concórdia, conquistando 26
medalhas, informou que na

semana que vem vai a Flo-
rianópolis tratar de inúme
ros assuntos em órgãos da
adrnlnistração estadual. Na
Secretaria da Agricultura
receberá cheque de Cr$ 5
milhões como auxílio do
Governo do Estado para a

Amostra Agt;opecuária rea

lizada em julho e, também,
tentará a vinda, por emprés
timo, de uma retroesceva

deira, para trabalhos no in-

NA
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