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,�Jubileu sacerdotal do Padre João
o Vigário da Paróquia de 1974 está entre nós. Universidade Gregoriana e

São Sebastião de Jaraguá ,

.

Padre João ingressou, de 1965 a 1967 foi profes-
do. Sul, Padre João Heide- menino ainda, no Seminá- ser de História da Igreja
mann, completa neste 8 de rio Sagrado Coração de Je- no-Escolasticado de Tauba-

dezembro,25 anos de er- sus, em Corupá, n-o ano de té-SP.
-

. '

-

denação· sacerdotal. Mas a 1945, e em fevereiro de No período de 1968 a

comemoração da data dár- 1955, fez .a sua primeira 1971 foi vigáriG de Cris.
.
se-á amanhã, domingo, profissão religiosa. Orde- siumal, no Rio Grande do
com uma missa campal às nou-se padre no dia 8 de Sul e em 1972, terneu-se
8 horas defronte a Igreja dezembro de 1959 e du. vigário. em Monção, no

Matriz, concelebrada por nnte o ano de 1960 curo Maranhão. No ano seguin-
quinze padres e pelo bis- seu o quinto ano de Teo- te, depois de retornar do

po diocesa.-.o D. Gregório logia Pastoral em São Pau. Maranhão, foi vigário-coo- .

Warmeling e onde, .tam. lo. No período de 1961 à -perader no Santuário São

bém, a comunidade jara- 1964 esteve em Roma, en- Judas T",deu de Jabaquara
guaense prestará homena- - de fermeu-se em História e, desde 1974 está em Ja-

gem ao sacerdote, que des- da Ig�eja, pela Pontifjtia raguá do Sul.' '.

Educação, destina 124 milhões

o Governo do Estado de
Santa Catarina, através da
Secretaria da Educação,
dentro do seu programa de
reformas, melhorias e cons

trução de prédios escolares
e dependências; vai repas
sar Cr$ 123.945.000 aos

municípios da jurisdição da
19.' UCRE. A maior quantia
(Cr$ 59 milhões) será des

tinada a' Jaraguá do Sul,
para substltulção da cober
tura do CIP "Mário Krut

zsch", construção de duas
salas de aula na EB Julius
Karsten e' uma sala junto a

EB José Duarte Magalhães.

Schroeder -�eceberá Cr$
13 milhões para substltul

ção da Escota Isolada Sch
roeder I e reforma da rede
elétrica do Colégio Miguel·
Couto; Massaranduba Cr$
1,6 milhão, "pare reforma
da instalação sanitária, es

quadrias e recuperação de
esgoto da ER Araci Duarte;

Corupá, para substituição
da EI Rio Novo, Cr$ 10 mi.

Ihões e Guaramirim, Cr$
40.345.000, para construção
da EI laro Eugênio Hansch,
substituição das EEII Estra

da 'Guamiranga e 'João Pes.

soa, con.st.rução de sanitá
rios e cozinha na Er Poço
Grande I, reforma na ÉI Es
trada ßananal e reforma da
ER Pe: Mathias Mar,ia Stein.
À. exceção de Jaraguá do'
Sul, tod_os os demais muni

dpios receberão as melho.

._

a regrao
rias através convênios en

tre a Secretaria ,e as Prefei�
turas Municipais.

Por outro lado, o secre

tário Moacir Thomazi, da E

ducação', assinou portaria
estabelecendo o calendário
escolar pera 1985, cuja da.
ta mínima para o início do
ano letivo será de 21 de fe.
vereire e o término prevls-

to para o die 20 de julho. O
segundo semestre começará
em 05 de agosto e termina•. ,

rá a 20 de dezembro. De e

tordo com a portaria, .eede
unidade escolar poderá or.
ganizàr seu. calendário para
1985, definindo o número
de dies letivos de cada mês,

.

desde que conste do Plano
Geral da Escola e seja aproo .

vado pela respectiva Uere.
.

I

Metalúrgicos obtêm"
.

. . '

novas conquistas
Os Sindicatos Patronal e

dos Trabalhadores nas In.
dústrias Metalúrgicas, Me·
cênicas e do Ma,terial Elétri
.co de Jaraqué.do Sol, reu

niram-se dia 19 de' novem-
bro para a renovação da'
Convenção Coletiva de Tra
balho. As negociações trans
correram harmoniosarnen
te, tendo de um lado o pre
sidente Eggon João da Silva
e empresários da :.categoria
economrca e do outro, o

. presidente Celso Salustiano
M�deiros, trabalhadores e o

presidente da
_ Federação,

Adeleine Pereira.

SeglJ:ndo Cels:o Medeiros,
a classe obteve novas con.

qurstas e.dentre o 'elenco de
trinta e três cláusulas- apro- .

'vadas e acordadas, des ta- .

cam.se a' correçßo -salarial,
,de 100% do INPC para to.

das as faixas salariais; Um

aumento salarial a título ele
produtividade de 4% para
"os trabalhadores qua percê-

.

bem até três salários míni

mos; correção trimestral à

base de 80'% da 'variação
acumulada do INPC, não po- :

dendo esta ser inferior a

20%;_ga-rantia de 150 dia-s
de estabilidade aos empre
gados acidentados no tra

balho; garantia de .emprego
à gestante; aviso prévio de

45 dias ao empreqado com

10 "anos de serviço e rnals

de 45 anos:' de idade.
Para o president� do Sin,,_

• 'dicato dos Metalúrg�c6s; a

correção trimestral é a t�xa
de produtividade além do

',100 do tNPE: formam sem.

dúvjda a grande cC!nquista
.

da' Convenção Coletiva de

Trabalho.

. .

Comércio' já, registra
bom'movimento

Para facilitar à população
as COmpras para as festas
de fim' de ano, o comérclo
de Jaraguá do Sul terá seu

horário de atendimento ao

público
.

prorrogado neste
mês de dezembro. . Acordo
neste sentido foi firmado
entre os Sindicatos do Co
mércio Varejista e dós Em.

pregados no Comérclo. Coh-'
forme o estabelecido, de 10
a 14 de dezembro, o horá
rio estender-se-é até as 2Qh;
dia 15, sábado, hcrärlo nor

mal ate'as';12h3Ü; de 17 a

21 de dezembro, até às 21
: horas, lntnterruptamente, is
to é, não fechando para o

almoço; dia 22, sábado, até
as 18h e dia 24, segunda-.
feira e véspera de natal, até
as 13' horas.
Não' 'haverá expediente

nos 'dias 25; ,26 e 31 de de
zembro. Este' horérlo deve
rá ser estabelecido' por to

dos os estabelecimentos co

merciais da cidade, à exce-;
ção dos .supermercedos que.

Estado não isenta
banana do ICM

A Câmara de Vereadores
de Corupá outorgou quinta
feirá, dia 29, em sessão so

lEme, a cidadania honorária
do' munleíplo ao

.

diretor
presidente da Telesc, Dou.

glas de Macedo Mesquita,
título que havia sido apro
vado unanimemente pelo
Legislativo; em 82. Nenhsm .

vereador do PMDB . compa
receu à sessão, onde foi
reivindicada a mudança do

código de área de 0476 para.
0473. Mesquita' prometeu
estudar a viabilidade técni-

.

ce pa��' a nÍudança"'sol lclre
'da.

No dia 30, sexta-feira,' no
Gruta Verde, . a Associação

'�dos Vereadofes do Vale do

'Itapocv - Avevi, realizou ö

último encontro do ano, on·

de o ponto alto das discus
sões foi a resposta da Secre
taria da Fazenda.do 6stado'

.

à formulãçãQ da Ävevi, 'dân-

trabalharão no dia ;31, até
as 13 horas.
BOM MOVIMENTO

O comércio, de modo ge
rai, vem tendo boas vendas,
o que tem deixado os lôj is
tas satisfeitos com a reação
do mercado. A tendência
são as' vendas aumentarem
até o natal e este ano ob
serva-se que muitos, evltan
do os atropelos de última
hera, adquirirão antecipa.
darnente as' mercadorias.

A decoração natalina vem

também motivando os lo.

jistas e os próprios clientes!
conforme ressaltou o presi
dente do CDL, lido Vargas.
Na segunda.feira, a decora

ção de ruas foi acionada 0-

ficialmente, em .ato ·ocorri.
,

do na Praça Angelo Piazera,
com a alocução do presi
dente dó CDL e do prefeito
Durval Vasel, que destaca.
ram o entrosamento entre a

'clesse e o poder público
municipal, em benefício da
comunidade jaraguaense.

do parecer desfavorável à

isenção do ICM da banana,
o que tem gérado revolta

junto aos bananicultores e

bananeiros, pois .se vêm

impedidos de competir nos

mercados paulista e gaúcho,
que não tributam a truta. E
pare piorar, a pauta de pre.
ço mínimo por quilo do pro
duto foi aumentada de Cr$
40 para Cr$ � 130, gerando
maior descontentamento

que a própria edilidade do
Vale do Itapocu apóia.

O Plano! Dlretor-Ffsico
Territorial de Corupá deve.

-

rá estar concluído até o dia
·15 e' irá após a apreciação
de, Câmara de Vereadores •

Na Câmara está, também, o
balancete da municlpallda
de de 1983,- aprovado pelo
Tr lbunal de Contas. No dia
5, o prefeito Albano Mel
chert n�assumiu os traba.
lhos, após ter gozado. as fé
rias regul'amentares.

.
V.ASEL X MENEL:

A ;BRIGA AGORA É PÚBLIÇA •. Leia na última página.
-

. � ... �, , .'
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OBSERVANDO
A IIBOSSA II DO
MILTON NASCIMENTO

Quem assistiu a TV
'Bandeirante na no'ite de
4." feira presenciou um

acontecimento inusitado.
A certa altura as cenas

de homenagem ao cantor
Milton "Nasciinento, O

qua] foi homenageado'
.em praça pública e na

Assembléia Legishttiva,
em Belo Horizonte, e re
cebeu o título de cidadão

'

mineiro. Até aí tudo bem.
Quando chegou a hora
de cantar o hino nacio
nal, o homenageado, que,
é dado a cantar ficou
mudo, o que surpreendeu
,até os operadores de VT
'pela falta de brasilidade
- simplesmente não à.
çompanhou a platéia que
cantava o hino de sua

própria Pátria'. Depois,
no plenário da Assem.
bléia Legislativa, Os rapa
pés próprios dil solenida.

"

de e o negão. nada de se

descobrir em recinto fe
chado. Acintosamente fi.
cou com o boné na cabe
ça o tempo" todo e, de
quebra, foi ainda freneti.
camente aplaudido pelas
galerias quando se dil;ia"
que era da esquerda.,
Quem não assistiu, a TV
Bandeirantes de 28.11.84
não perdeu nada. E mals:
não' precisou ficar enoja.
do com a desfaçatez do
II rcnemsde" artista. Vai
ser boçal assim no infer
no! E não compramos
mais discos de quem não

sabe respeitar os símbe
los de seu próprio País.

-**__:

O Conselho Técnico
,Consultivo do Senai de
Jaraguá do Sul, realizou
dia' 6, a última reunião
do ano. Na pauta, a a,ná.
lise dos cursos deste ano

e a programação a ser

desenvolvida no próximo.

Embratel mostra a
informação às empresas
A Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do.
Sul realiza dia 10, sequnca
feira, a última reunião. do.
ano. Mas no dia 12, querte
feira, direto.res e técnicos
da Embratel vão. ensinar co,
mo lucrar cem as telecomu
rricações e á teleinforméti
ca, proferindo palestra"A
info.rmação. na empresa"
que inicia às 16 ho.ras,co.m
quatro. heras de duração,
apro.ximadamente.

O curso será gratuito. ,e a
lém da palestra haverá de
mo.nstrações práticas de mi.

crocomputador e telex, arn

bo.s co.nectados a rede na

cional de lnformeção. As
inscrições são. gratuitas na

própria Associação e ao. tér
mino. da explaneçêo, a Em.
bratel oferecera um jantar
aos participantes.

Per outro. lade, a Asse·

ciação. Co.mercial ficará em

recesso. no perfodo de 22 de
dezembro. a 7 de janeiro. e o.

Pesto. da Junta Comercial
do. Estado., que funciona a

nexo ao. Centro. Empresarial,
fechará no penedo de 17.12
a 15.01.85, devendo. qual
quer problema urgente ser

encaminhado diretamente
para a Junta Co.mercial, em

,

Flo.rianópo.lis.
-
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Jomack Com. de Máquinas
Assistência técnica de máquinas de escritório. em: geral,
arquives, cadeiras giratórias, mimiógrafo.s, relóglo.s de

,

pente e caixa registrado.ra.
Rua Barão. do. Rio. Branco., 333 - Fo.ne 72-1486

Escoteiros
encerram com

acampamento

Ipesc

Esta semana, também, es

ernpresérios presentes a reu

.nlão semanal da entidade,
apro.varam um reajuste de
.cem por cento. das mensali
dades a vigo.rar a partir de
1.° de janeiro. e, a partir de
fevereiro. a mensalidade se

rá reajustada mensalmente,
cem base na variação. das
ORTNs.

O Grupo. Escotei ro. Jaco
ritaba, de Jaraguá do. Sul,
realizou no finel-de-semana
passado. o. último. acampa.
mente do. ano, na Ilha da
Figueira Alte, Rio Branco,
que serviu também para um

maior entrosamento entre
'es escoteiros e seus chefes ..

Tendo. o. próprio. presidente
Leonardo. Braatz como che
fe de campe, es escoteiros,
dividido.s em cinco patru.
lhas, participaram de diver
sas atividades e ao. final, a

patrulha vencedora fo i o.

Corvo, chefiada por Ruy
Derval Lessmann, em sequn
do a patrulha Macaco., co.-

'mandada por Marine Soa,
res, em terceiro.' patrulha
'Elefante, de Antônio. Maga
lhães, em quarto. a lena,
chefiada por Luís Lenzi e
em quinto. lugar' a patrulha
Jacaré, dirigida por Maurí
cio. Baratte.

-amplia
" .

conventos

Vário.s convênios têm si
do. firmades cem o. lnstltu
to. de-Previdência do. Éstado.
de Santa Catarina, especial.
mente cem hospitais de re

nome de São. Paulo. A lnfor
mação é do agente regio.nal

cldo. Jpesc, Enno Janssen,
que' assinalou que esses

"co.nvênio.s envo.lvem, por
enquanto, a Sociedade Per.
tuguesa de Beneflcência, ,

Instituto. de Diagnóstico. Caro:
dio.vascular, Hemacor • Ser
viços Hemo.dinâmico.s e Ci.
rúrgico.s, Clínica de Aneste
sia São. Paulo., Cirucard,
Instituto. de Doenças, Cardio
vasculares e J, Zerbini e As.
sociação do. Sanatório. Sírio.
Hospltalar do. Coração.

Nesse objetivo. é propor
clonar cada vez mais e rne

Iho.res condições de atendi.
mente médico-hospitalar
aos nessas associados, que,
para obterem informações
mais detalhadas quanto. a

esta iniciativa, devem pro
curar as agências regienais,
informou Enno., acresceu,

tendo que o. presidente do.
Ipesc, Nílso.n Boelnq, está
tentando àgo.ra viabilizar o.

credenciamento. de um ci

rurgião. plástico. para pro
porcionar mais este tipo. de
atendimento. aos assoclados
do Ipese.

Trabalhadores reivindicam
novas Juntas

Segundo. cálculos recen

tes, a Junta de Conciliação
e Julgamento. de Jo.inville
atende atualmente uma po
pulação. de apro.ximadamen.
te 500 mil trabalhadores, o.

que terna difícil a sua ope
reção. Existe grande volume
de processos e as audiên
cias das reclamatórias tra
balhistas estão. sendo. mar.

cadas para o. mês de maio.
do. próximo. ano.. E para a

resolução do. problema, es

sindicelistas e líderes ,po.lí
ticos desejam a criação de
mais uma Junta em Jo.invil-
'Ie e o.utras duas em Jsraio

g�á do Sul e São Bento. do.
Sul, importantes município.s

{ industriais da região. e cem

grande co.néentração. de tra.
balhado.res.

A criação. de pelo menos

três nevas Juntas de Conci
liação. � Julgamento. em Je.
inville, Jaraguá do. Sul e S.
Bento. do. Sul, será uma das
prioridades da classe trabe
lhadora da região. norte ca

tarinense 'no. próximo. eno.
Atualmente a única Junta

que funclone em Jolrrville
atende o.nze município.s da
região., e se 'enco.ntra sobres
carregada co� centenas de
processos trabalhistas, tor

nando. por demais morosa a

Justiça do. Trabalhe. Os sin
dicato.s de trabalhado.res e

as lideranças po.líticas pre
tendem press"io.nar "o. Tribu
nal Regio.nal do. Trabalho. e

os órgão.s f!'lderais para que
as nevas Juntas sejam ins.
taladas o. mais breve po.ssí.
vel.

'

O Grupo. está agradecen
do ao empresário. lldo Var.

gas, pela cessão. do. trens
porte des escoteiros ao. 10.
cal do acampamento., que
fo i um des melhores até a.

gera realizados, E neste do
mlnqo, por iniciativa da
Chefia do. Grupo, a Trepa
Lobinho fará viagem de li-'
torina a São. Francisco. do.
Sul, ende visitará o. perto. e
outros pentes turfsticos da
mais antiga cidade catari,
nense.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Salão de Artes aberto'
. '. -

,a visítaçäo
Foi aberto quinta-feira à noite, com um coquetel, o

2.° Salão Jaraguaense de Artes Plásticas, na Marechal Deo.
doro 192, antigas lnstalações da Caixa Econômica Fede
ral. Os trabalhos de 16 artistas nativos estão expostos à

vlsitaçâo pública, das 14 às 21 horas, até o dia 13, sen

do que amanhã. demingo, fica aberto das 14 às 18 h.
Na sexta-feira passada, as obras foram julgadas por

uma comissão integrada pelo crítico Osmar Pisani, pelo
artista plástico João Otávio Nunes Filho (Janga), presi.
tlente da Associação Çatarlnense de Artistas Plásticos e

Humberto, José Tornaslni, diretor do Museu de Arte de
Santa Catarina. O primeiro Iügar (prêmio de Cr$ 150mil)
coube a Thais de Oliveira, 2.° Janice Breithaupt (Cr$
130 mil), 3.° Ana Maria Von Atzingen (Cr$ 100 mil ),
4.g Denise Zimmermann da Silva (Cr$ 70 mil) e 5.° lugar
Vera, Dornbusch (Cr$ 50 mil).

O ingresso ao Salão de Artes é franqueado ao público.

Teatro fará três apresentações
o Grupo Teatral da Sociedade Cultura Artística de

Jaraguá do Sul, com um elenco formado por Arlindo Sa

canni, Eleonai Amábife, Evandro Scuciatto, 'Iria Eggert,
Jair Pedri, Jurema Pedri, Leonide; Mari'lene Martins Ma·

o •

. ,

rilene Kluge e Wilson Marquardt; tem três apresentações
programadas para a próxima semana. Na 6." feira, dia '14,
às 20h, encena a peça "0 Rapto do Papai Noel"; dirigi.
da e adaptada por Juarez Andrade Lopes, na Comunidade
Evangéglica Centro, no 'dia IS, às 16h, no Sesi e dia 16,

.
às 15h, na Comunidade, Evangélica Luterana Emanuel.

Já o Coral da SCAR apresenta-sé neste domingo, dia
9, às 8 horas, defronte a Igreja Matriz São Sebastião,'
durante à missa em homenagem ao jubileu de prata sa

cerdotal do Padre Vigá:rio João Heidemann. No dia 10,
durante a' audição da Escola , de Música, às 19h30, no

Baependi, faz a última' apresentação do ano, juntamente
com' o Coral Infantil, que fará a sua estréia.

- Sesi expõe trabalhos
dos cursos

o Centro de Atividades do Sesi promove nesta. final.

de-semana a exposição dos trabalhos dos cursos de edu

cação alimentar, corte e costura, pintura em tecido, tricô
e educação familiar. Os cursos foram desenvolvidos no

segundo semestre e contaram com. a participação de 137

alunas, ministrados no Sesi e ainda no Grupo Escolar Al

bano Kanzler, Associação Atlética Indústrias Reunidas e

em Guaramirim.

Igua'fmente estão expostos os trabalhos "dos Clubes
de Mães e Grupos. de Jovens, num total, de 147 parttel
pentes, desenvolvidos juntamente com as comunidades de

São Francisco de Assis, São Marcos, Colégios Holanda

Gonçalves e Abdon Batista, Escola Alberto Bauer e Cen

tro de Atividades do' Sesi.

- EDITAL
AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No-

tas e Oficia] de Protestos de Títu'los da Comarca de Ja

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

se acham neste Cartório para protestos os títulos contra:

ARTEMÕVEIS GIELOW LTDA., Rio Cerro 11,- nesta. Ä

RESTIDES ULLER, Rua João Carlos Stein, s/n, nesta.

ARLINDO FISCHER, Tifa dos Mar�ins, nesta. BELARMI-,
NO CAMILO FILHO, Rua dos Escoteiros, 178, nesta.

SILVIO LUIZ KLiMEKOWSKI, Rua das Águas Claras,
s/n, nesta.

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

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

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

ns/ Jaraguá do Sul, 06 de dezembro de 1984.
Aureöl Müller Grubba - Tabeliã Designada de Notas e Ofi
ciai de Protestos de "Tltulos da Comarca de J. dç Sul

Sistema de Bibliotecas programa
encontro para jaraguá em 85

A-N.O-T-E
Uma exposição de mate

rial fotogtáfico sobre as

principais ações desenvolvi
das e o encerramento do
3.° Erícontro Anual, reunin
do todo o pessoal responsä,
vel, pelo setor, marcaram
dia 30, na Udesc, a passa
gem dos cinco anos de ati
vidades do Sistema de Bi
bliotecas Públicas de Santa
Catarina, mantido por a.

quela Universidade e Insti
tuto Nacional do Livro. Ao
Sistema estão integradas a

tualmente 67 bibliotecas
públicas - dentre as quais
a "Rui Barbosa" de Jaraguá
do Svl -- e num trabalho
nem sempre féci I e recepti
vo, o livro chega hoje a mi
lhares de pessoas em SC.
Durarite o Encontro, do

quel participou a responsé
vel pela .blblíotece. Dirce
Teresinha 'Nunes, Jaraguá
do 'Sul foi convidado a se-

diar, na segunda quinzena
de novembro do próximo
ano, o último encontro de
1985 do Sistema de Biblio
tecas Públicas. Os demais
acontecerão em Joaçaba e

Criciúma.

Por outro lado, a "Rui
Barbosa" está informando
qUe no mês de novembro,
o total de livros empresta
dos foram 781, 200 consul
tas e 20 inscrições. E desde
o dia 1.0 e até o final de
fevereiro, atenderá' em ho
rário de verão, ou seja, so-'
mente de segundas às sex
tas-feires, das 14 às 21 h.
Em Schroeder,' a Biblioteca
Municipal "Cruz e Sousa",
atende o público no Centro
de Cultura, ao lado da Pre

feitura, das 8 às 12 e das
13h30 às 17h30, de segun
das às sextas-feiras e das 8
às 11 horas, nos sábados.

Estudos Sociais formou
a última turma, ontem

Apresentação da reserva

A Junta do Serviço Militar de Jaraguá do Sul está

alertando os reservistas de 1.· e 2." categorias das clas

ses de 1960, 61, 62, 63 e 64, os reservistas licenciados
de 1980 a 1984, os transferidos para a reserva remu

nerada e os dispensados de-incorporação e classifica

dos em situação especial nos anos de 1980, 81, 82, 83
e 1984, para o Exercício de Apresentação da Reserva
(EXAR./84), na semana de 9 a 16 de dezembro.

O Ten. Cláudio, Delegado da 5.· DSM, lembra aos

reservistas a necessidade da' atualização da sua situa

ção perante as Forças Armadas. A Junta do Serviço
Militar funciona em Jaraguá, junto a Prefeitura Muni-

cipal.
'

Com homenagem de hone
ra ao 'prefeito Durval Vasel,
a diretora Carla Schreiner e
ao ex-diretor Padre Elemar
Scheid, formou-se ontem à
noite, dia 7, a última turma

do curso de Estudos Sociais
Licenciatura de 1.° Grau, da
Fundação Educacional Re.

gional Jarequeense. O pro.
, grama constou de culto e

cumênico às 19h30min e

colação de grau às 20h 15,
na Igreja Evangélica Lutera
na de Jaraguá do Sul.

A turma "Prof." Marisa
Pradi Floriani", foi paranin
fada pelo Dr. Massad Deud
Filho, Superintendente da
Receita Federal para o Pa.
raná e Santa Catarina, sen

do patrono, o prefeito Dur
val Vasel. Trinta e dois alu
nos receberam o laurel: A.
demar Maass, Agostinho,

Klinkoski, Ana Janete Pedri
Lopes (oradora), Ca rios Al
berto Schörner, Clarice Otí
lia Franzner, Cláudia Mllh
fud, Cléria Sueli Stinghen
Kasmlrski, Dalmiro Lêdo
Borba, Edevilson Anísio de
Lima, Edite Mengarda, Ed.
son Müller, Haroldo Macha-

• do Pinho, Heins Gerhard
Kopsch, , I ngoberto Sérgio
Wille, José Ernesto Coqros
si, Lilian Maria Bogo, Luiz
César lazzaris, Marciana Lu
dero, Maria Lúcia Hörner,
Maria Salete Berti Montem�.
gro, Maria Schmitz, Miriam
Maria Rudolf, Moacir .Pari
si, Norlí Martini, Rosane
Maria Lorenzi, Roseli Tere
zinha' Marcolla, Saleta Tere-.
sinha Abreu da Silva, Sílvio
Chaves, Teresinha Ranqhet
ti, Valäete Áurea Frutuoso,
Valmir José Bressan e Wil
son de Oliveira SOU6a.

• O, Pronav/LBA de Jara
guá do Sul, cu ja coordena.
dora municipal é a primeira
dama Maria Luiza Vasel,
encerrou as atividades des.
te ano. No dia 27 na Paró
quia São Sebastiã�, os Clu
bes de Mães Ilha da Figuei
ra, Rio Molha, Vila Lenzi e

Nereu Ramos promoveram
o encerramento e qulnta,
feira, dia 6, o-Clube de Ido
sos cumpriu vasto progra
ma de encerramento, no

Baependi, qUe constou de
missa festiva, almoço e re

creação.
• Os "office-boys" de Ja

raguá do Sul estão progra
mando para o dia 20 de de
zembro, .0 segundo jantar
da classe, qus terá lugar às
20h, na Churrascaria Cava
linho Branco. O custo, por
pessoa, com a bebida incluí.

'

da, é .de Cr$ 10 mil e a

confirmação deverá ser fel-
,ta até o dia 15. Os contí
nuos das Indústrias Reuni
das, Kohlbach, Famac ,e Se-

, mae estão recebendo a con

firmação.
• A Liga Regional de Vo
libol e Basquetebol,

'

encer·

rou quarta-feira à noite o

Campeonato de Basquete,
com a decisão entre Wiest e
Ucre, 'A vitória sorriu pera
a Wiest, 47x24. Neste säba«
do, a partir das 14 horas,
na Armalwee, acontecem as

decisões dos Campeonatos
de Volibol Masculino e Fe
minino entre AGV x Kohl-

,

bach e AABB x AGV. A
LRVB tem grandes planos
para 85.
• Segundo Ivo Konell, se

cretário de Administração
da Prefeitura Municipal, no

período de 20 de dezembro
a 08 de janeiro, o Posto de
Saúde da Vila Lenzi não
funcionará. Também a Pre
feitura encerra atividades
no dia 20, regressando no

dia 07 de janeiro, e somen

te os serviços essenciais
funcionarão, como I rrrqa
ção, coleta lixo e tesouraria.
• O índice de rendimento
das cadernetas de poupan
ça, em novembro, foi de
1 OA�l por cento e o acumu

lado desde janeiro chegou a

209,53 por cento. A ORTN

passou para Cr$ 22.110A6
e os aluguéis cornercrars,

reajustados em 'dezembro,
se forem anuais, serão au

mentados ,215,27% e, se

forem semestrais '82,1 %.
Os residenciais (semes
trais) aumentam 58,16% e

os anuais 149(58%.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES

Aniversaria hoje: 08
Márcio Ademir Bortollnl
Aniversa,riam dia 09

-

Márcia Maria Bortolini
Sr. Eugên]o Rossio
Vaunide Stinghen

Dia lOde dezembro
Wander, filho de Ernaldo e

Ilena Bartel
Dia 11 de dezembro
Sra. Cecíl.ia Ersching Mahn�
ke, em Santos

'

,

Beatriz Cristina Grósskopf,
em Joinville
Sr. Herbert Paulo Luiz'
Marschall
Sr. Rudolfo, Hirschfeld. em

São Paulo
Relinda B. Karnehen
Jackson Aben Corrêa
Dia 12 de dezembro
Jean Giliardi, filho de Tia

go e Maristela Almeida Lu�

Dia 13 de dezembro,
Sra. Lúcia Maria Meier Har-
nack '

Sra. Rosane Eischtaedt 'Rit
ta, em Petrópolls-Rl,
Dia 14 de dezembro
Sra. Marli Gonçalves
Valdir José Pietruza
Simone Lilien Stéphaní
Dia 15 de dezembro
Sr. tnio Oldemburg
Johnny, filho de Edgar e

Janete Gramkow

Dia 16 de dezembro
Srta. Rita Bu'blitz
Wilson Luís Floriane
Dia 17 de dezembro
Evel i Morei ra
Eliete Marina Fagundes
Sra. Téa Marquardt 'Schmidt
Cláudio Jr., filho de Cláudlo
(Usete) Herbst
Dia 18 de dezembro
Sr. André Weinfurtter F.O

'

Sra'l Elvira Müller Westphal
Sr. Paulo G. Hoffmann
Sra. Guisela Luzia Steilein
Ristau
'Cristian Rodolfo Wa

ckerhagen

Evelyn, filho de Ariovaldo
(Ellen) Hansen
Henrique Walter Schramm

Di,a 19 de dezembro
Darcí de Sousa
Sra. Marli Garcia
Andréia Gomes
Sr. Cláudio Olinger Vieira
Sra. Ângela -Amin HelolJ,
em Florianópolis

"

Dia 20 de dezembro
Dr. Esperidião Amin Helou
F=ilho, governador de se.
Luzia F. Pellis

'Dia 21 de dezembro
Srta. Noêmia Ê. Gonçalves
Sr. Ärnobert Ruediger
Sônia Tarnawski
Jeovani Pedrotti
Sandro Tabarelli
Elzira Weiss

Osvaldo LenzL,

NASCIMENTOS Proclamas de Casamanto rário, natural de Mafra, nes
te Estado, domiciliado e 1'&0

.:

sldénte na Rua Francisco Ze-
Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil ao eherlas Lenzt, 568, nesta ci.

1." Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de san- dade, filho de Marcelino AI.
ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Caro ves Theodoro e de Licia Ru ..

tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se thes Theodoro. Ela, brasilei· .

nabilitarem para casar, os seguintes: ra, solteira, balconista, na.

.Edital 14.063 de 28.11.1984 ehmueller. Cópia recebida tural de Jaraguá do Sul, nl "

Aldo Blank e Alairdes Tere- do Cartório de Registro Ci.. Estado, domiciliada e resl-
zinha do Nasçimento. Ele, vil de Guaramirim, neste Es- dente na Rua Joaquim Fran..

brasileiro, solteiro, lndus, tado. Ele, brasileiro, soltei. cisco de Paula, nesta clda-
triário, natural de Jaraguá ro, construtor, natural de de, filha de Mario Glowatz.
do Sul, neste Estado, doml- Guaramirim," neste Estado, ki e de Celestina Nardelli
ciliado e residente na Rua domiciliado e res iden. Glowatzki.
Joinville 118, nesta cidade, te na Rua João Soter Corrêa, Edital 14.072 de 04.12.1984
filho de'Alfonso Blank e de 297, "neste cidade, filho de Moacir Pinto é OracHda Si·
Hilda Garhl Blank. Ela, bra- Amandos Lemke e de Ines queira. Ele, brasileiro, sol-
sileira, solteira, lndustrlérle Neumann Machado Lemke. teiro, lavrador, natural de
natural de Corupá, neste Es. Ela, bras'ileira, solteira, do Ascurra, neste Estado, do-
tado, domicillada e restden- lar, natural de Massarandu· miciliado e residente 'ne R.
te em Ribeirão Grande do ba, neste Estado, domlcllla, Goiás, 89, nesta cidade, fi·

Norte, neste distrito, filha da e residente na Vila La. lho de Laurindo Plnter..e �Et'
de Mario do Nascimento e lau, 412, nesta cidade, fi'lha '.Laurinda Pinto. Ela, br�i..
de Ana Schiochet do Nasci- de ·Edmundo BruehmuellerL' leira, solteira, costureira,
mente. e de Veronica Margarida Ma· natural de Benedito Novo,
Edital 14.064 de 29.11.1.984 chado Bruehmueller., neste Estado, domiciliada e

Valde.cí Nievert eLidia GQn- Edital 14.068 de 03,.12.1984 residente na Rua Goiás, 89,
çalves DOnat. Cópia recebi- Ildefonso Buratto e Kátia .nesta cidade, filha de Leo-
da do Cartório de Registro Maria Silvano. Ele, brasllel- poldo Siqueira e de Ambro-
Civil de Schroeder, neste Es- ro, solteiro, pintor, natural sle de Freitas.
tado. Ele brasileiro, soltei. de Ituporanga, neste Estado, --....------...
ro, metalúrqlco, natural de domiciliado e residente na QUEM CASA - Neste e no

Palotina, Paraná, domicllla- Rua Maceió, 139, Garcia, em próximo, flnel-de-semene,
do e residente na Rua Jara- Blumenau, neste Estado, fi. muita gente bonita une-se

guá, em Schroeder, neste lho-de Volmiro Buratto e de 'em matrimônio, Hoje' (dia,
Estado, filho de .Atlllo Nie- Maria Müller Buratto. Ela, 8), na Matriz, 10h30 Edenir
vert e Zilda Sauer Nievert. brasileira, solteira, profes- VeginiiKarla BIosfeld, 11h

Ela, brasileira, solteira, au. sora, natural de Videira, n/ Sérgio Murilo da Silvi3/Már.
xiliar de escritório, natural Estado, domlclllada e resl- cia Prada, .16h Lourival Bast

de Toledo, Paraná, dorntel- dente na Rua Roberto Zie- /Ma. Lourdes Zimmermann,
liada e residente na Rua 291 mann, 413, nesta cidade, 17h Domingos Peixe/Janete
nesta cidade, filha de Alei- filha de Wol'heir Cl'áudio Chaves.e Hélio Léi"tzke/Lú.
des Donat 'e de Geny Gon· Silvario e de Maria Lila Sil. cia Krabowski, 18h Ary Ed-

.çalves Costa Donat. vano. son Buchmann/Zulmira Pra.
Edital 14.065 de 28.11.1984 Edital T4.069 de 04.12 . .1984 di e 20h Jorg� Wodzinsky!
João Adair Trindade e Ma- Euclides Voltolinl e Heleni- Genoveva Lescowicz. Na Ca..

ria Cristina de Paula. Ele, ta Linhares ·pereira. Ele, bra- pela S. João, 17h Amilton
braslleiro, solteiro, operário sileiro, divorciado, operário, Leoni/Marciana Beck: na

natural dé Renascença, Pa.. . natural de Rio do Oeste, n/ Barra, às 18h Inácio Dalea.
raná, domiciliado e restden- 'Estado; domiciliado e resi- nele/Alcenira Konell e às
te no Conjunto' COHAB, dente em IIl1a da Figueira, 20h Mário Célio Contin/
quadra 06, Lote OS, n.O 57, neste distrito, filho de Ovi- . Dorli Grützmacher. No dia 4

neste distrito, filho de José dio V.oltolini e de Cecilia (sexta-feira), na Matriz, 18h
Ribeiro Trindade e de Maria Voltolini. Ela, brasileira, João Guimarães/Isabel ,Mo-

.

Rosa de Oliveira Trindade. solteira, do lar', natural de raes e às 20h Odenir Ger.
Ela brasileira, solteira, do Ponte Alta, neste Estado; cia/Doroti Van Vossen; na

lar,' natural' de Curitiba, Pa- domiciliada e residente em Com. S. Luiz Gonzaga, 2Qh
raná, domiçiliada e residen· Ilha da Figueira, neste dis- Milton Pradi/Norma Dalpiaz.
te no Conjunto COHAB, trito, filha de Valmor Perei. Próximo sábado, dia 15, às .

quadra 05, Lote 13, n.O 56, ra da Cruz e de Maria do lOh, na .Matriz: Luís Carlos.
neste distrito, filha de An.. Carmo Unhares Pereira. Würz/Elisabete da Silva e

tonio de Paula e de Neide Edital 14.070 de 04.12.1984 Láurindo Sibert/Sirlene
de Paula. José Afonso Brotzke e Bea- Stipp, 11 h Joanes Ricardo!

.

Edital 14.066 de 29.11.1984 triz RibeirO. Ele,. brasileiro, Solange Blodörn, 16h Fer';
WiI$on Schvirkoski e Rosa - solteiro, auxiliar de escritó. nando Weinfurter./Carmem
Terezinha Borges. Ele, brasi. rio, natural de Jaraguá do Feltrin; 17h

.
Erico Vieira!

leiro, solteiro, operário, na· 'Sul," neste Estado, domici. Luciane Silva, Hoto Macha-
lural de Rio dos Cedros, nl' liado e residente na RIJa Le- do/Alice Borchers, Claude.

I

. Estado, domiciliado e resi-' no Nicoluzzi, 70, nesta cida. mir dos Santos/Margarete
dente na Rua João Franz.. de, filho de Afpnso Brotzke, Fidelis, Renato Murara/In.
ner, 112, nesta cidade filho e de Edith Henke Brotzke. grid Hoppe, Luí� Carlos
de Felix Schvirkoski e de "' Ela, brasileira, solteira, do Marquardt/lràci Florentino;
Irene Schvirkoski. Ela, bra. lar, natural de Caçador, n/ Pedro dos Santos/Edilene
sileira, solteira, do lar, na· Estado, domiciliada e resi.' Heyden e Ruivo Zeh/Helga

,
tural de" Itapocu, Araquari, dente na Rua 'Marina Umbe- . Spiess; 18h Ademar Albino
neste Estado, domiciliada e "Iina da Silva,/232, nesta ci- /Hilda Ewald e 18h Vilmar
residente em Guamiranga, dada, filha de José Maria Barroso/Désirée Wieie. Na

Guaramirim, neste Estado, Corrêa Ribeiro e de Ledy . Barra, às Uh João Carlos
filha de Silvino Antonio Bor- da Silva Ribeiro. Nunes/Eldina Kassner, 17h

ges e de Maria nrezinha' Edital 14.071 de 04.12:1984 30min. Marino Rosá/Dalva
Borges.

' Antonio' Alves Theodoro e Ll1Í1elli e às 18h Ademir Jo..
Edital 14.067 de 30.11.1984 S6nia Sandra Glowatzki. sé d� Costa/Ana Lúcia Mal-
�lias Lemke t Ros1ntlt 8ru., Ele, brasileiro, solteiro, ope- garin.

Dia 13;,tn: Fabiano, filho de
João (Ivonete) Ávila; Thia

go, fi lho de ,AI n;l:i r (Norma)
Pinter.
IDIA 20/11: Anqela Mara,
filha de José (Elva ) Sbar
'delatti: Carolina, filha de
Luís' '(Jaisa) Medeiros.
DIA 24/11: Thiag"o Rodrigo,
filho de Dévio (Emília) AI
quini,
DIA 26/11: Renildo, filho
de Celso (Laurlta ) Mueller;'
Renata, filha de Gilberto
( Ivone) Barros; Jaciara, fi.
lha : de Ildeberto (Maria)
Morsch,
DIA 27/11: Suzi Daiane, fi.
lha de Ademir (Marlei) Sil·

va; Vania, filha de Ervino

(Valtraud) Urbanski.
DIA 28/11: Ariana, filha de
Valdir (Eliana) Travasso.

DIA 29/11: Adam Gustavo,
filho de Alenor (Ürsula)
Franzner..

DIA 30/11: Jaqueline, filha
dé Marino (Maria) Sacht;
Fatrícia, filha de Darci (An
gela Maria) Spézia; Rafael,
filho de João (Matilde) Mi.
chalak; Mariléia," filha de
Ralrnundo ," (Inalara) Vie-

'branfz.
",

DIA 01/12: :Gi[s9n, filho de,
.

José (Terezinha) Martins;
Marct!s Vinicius, filho de
Luiz (Márcia) Neqr i,

i DIA 02/12: Charles Cristia

no, filho de João (Avenilda)
Schneider: Rodrigo Cario,
filho d'e José (Francislei)
klei'�.

'

Coluna Rotária
Comissão Rotária Brasil

A'rgeAtina - O Governador"
1984/85 do Distrito 465 -

Joaquim de Assis Santana,
indicou para' delegado do
Distrito à Comissão -Rotérle
lnterpaises BRASIL-ARGEN.
TINA o Companheiro Eugê
ni� Victor Schmöckel, do

Rotàry Club Florianópolis.
Leste. No exercício da mis
são' ora delegada· ao vetera.

no companheiro, ele terá o·

portunidade de auxiliar o

Governador Santana na ár
dua tareJa de construir no.

vas "POntes de Amizade"
entre rotarianos brasileiros
e argentinos. ,

A AVenida de Serviços In.

ternacionais, a grande es

quecida em muitos clubes,
terá

. � grande oportunidade
de m!'lrt'ar presença no pia..
no de trabalho de cada um

dos clubes do Distrito, enri.
quecendo o conhecimento
rotário com a aproximação
de clubes co-irmãos.,

Detalhes pormenorizados
, poderão ser obtidos com o

Comp. Eugênio - Caixa Pos..
tal 834 - CEP 88000-Floria."
Mpolis-Se. (Transcritö de
Notfcia RQtáriajO ESTADO)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RICARDO D'AQUINO -'
Mais um jaraguaense brilha
além fronteiras: Nb dia '13

próximo, na Escola Naval,
na Ilha de Villegagnon, no

Rio de Janeiro, o jovem Ri.
cardo Oliveira D'Aquino, fi-

'

lho do casal Dr. OsnyCubas
(Erecê) D'Aquino formasse
em Guarda Marinha, do Cor

po de Armada, em solenida
de marcada pera as 10 ho- '

ras 'e,às 19h, os formandos
participam da misse em' a·

ção de graças na Catedral

Metropolitana. O baile de
gala. acontece no di� 14;
nos. salões do Jóquei Clube
e dentre os homenageados
esté-o Ministro da Marinha,
Alfredo Karern. Ricardo cur

sou dois anos no Colégio S.
Luís, quatro no Colégio Mi.
litar de Curitiba, três no Co

légio Naval de Angra dos
Reis e quatro na Escola Na.
val do Rio de Janeiro. Os

pais Osny e Erecê, nossos

amigos, com justa razão, es
tão felicíssimos. Nosses pa
rabéns! -

JUBI LEU SACERDOTAL -
Será neste domingo, a co

memoração do jubileu de

prata sacerdotal do vigário
da Paróquia S. Sebastião,
Padre João Heidemann. Às
8h defronte a matriz, mis.
sa 'concelebrada por 15 pa�
dres e o bispo diocesano D.
Gregório e ao meio die, no

Noviciado, um almoço festi
va, o mesmo devendo .ocor
rer na segunde-feira, com,
todos os pedres da região.
'Ao amigo Padre João, os

,

cumprimentos pelos 25 a-

nos de vida sacerdotal. '

LIONS CENTRO - O u.
ans Clube Centro, recebe-d."
feira, dia 12, a visita do go.;
vernador do Distrito L-lO,
Luiz Soldatelli, que cumpri.
rá programa de reuniões ad
ministrativas e sociais. Na
mesma data, o clube presi,
dido por Sigmar (Magda)
Lucht·

.

realiza a assembléia
festiv� de final de.ano, com

o tradicional jantar' de na
tal. Soldatelli virá acompa.
nhado da sua Domadora e

de assessores diretos"
-

DROPES - A Liga Jara.
,��:I���� ��i.�eb�� n�t!�I�� r Celina Cabeleireiros ·.1Arweg, o jantar de et')cerra

menta do ano. XKX O 'Coral Especialidade em cortes ;-mod�rnos, bem com.oda SCAR e diretoria, con- pintura, reflexos, 'hidratação, ma.qurlagem e a ma,IS

fraternizam.se neste domin. nova técniCa para p,ermanentes,-Ilmpeza de pele e ma-

go, po Parque da Malwee. nicure.'
.

xxx No próximo dia 15, a Rua Gumercindo da Silva n.O 119 (ao lado da Caixa
última Feira de Arte e Arte· .1 �con.) f. 72-2165 : JS. (AgOrá com.novo profissiônal"

, .

A', 'I '-cabeleireiro' argentJn.o. Nov,as ma,qu,lagen,s ,e cortes) '�sanato. pos, so em março.
_

,

_"
xxx O advogado Humberto
Pradi foi reeleito presidente
da Subseção da OAB, fican
do Alidor Lueders na vice,
Odilon Ra izer na secretaria

,

€ Vitória A. Lazzaris na te,
sourária. xxx Ricardo e Ká.
tia da Silva Bartsch, embar
caram para a Europa e re

gressam no início de janei-

de Divulgação do Subdireté
rio Acadêmico Francisco

Miguel Correa dos Santos
de Jaraguá do Sul. Aplaudi.
mos o surgimento de mals
'um órgão de divulgação dos
nossos acadêmicos! Para.
béns - continuem firme e

em frente! Apenas 'uma dú.
vida' remoa a nossa sede de
conhecimentos: - que fim
l-evou o "Entourage""- e·

ditado pelo Diretório Aca.
dêmico "Padre Elemar
Scheid", da Faculdade de
Estudos Sociais, da FERJ?

Gente & .Informações
,

-,

roo xxx 'Foi movimentadíssl,
mo o Baile dó Hawal, ontem
à noite, na AABB.

NOTASIAZURRA..,... Estão
sendo vendidas mesas, ao

preço de Cr$ 30 mil, para o

baile de rêveillon, com mú
sica, do Grupo Soçaite, de
Blumenau. II Quarta-feira;
o Az de Ouro realizou [an-.
tar de. encerramento das �.
tividades do ano. II Os de-

.

pertarnentos de judô e tê
nis ·fecham o ano, dia 12,.,
com um coquetel. /1 Já no.
dia 13, às 20h, apresentação
de números de ginástica.
DAMAS/CARIDADE - Do

na Otília Nicolini foi, outra'
vez, reeleita presidente das
Damas de Caridade, dia 20
de novembro ,e no . dia 27,
aconteceu o' �ncerramento

.

das atividades, com um c:a.,

fé. Ontem, dla 7, as Damas

entregaram Cr$ 300 mil à
Creche, Cr$, 200 mil ao Lar
das Flores e Cr$ 100 mil
para a APAE. Parabéns pe
lo brilhante trabalho reall
zado.
GEN T E - Dona Maria

Menegotti, . comemorando
idade nová, ofereceu recep•.
ção, quarta à tarde, na re

creativa da empresa, para
os integrantes do clube de
bocha e esposas.

** O cesal
Hans, {Carla) Mayer rece-

.

beu amigos; querte-feire,
pare um jantar, em' sua re•.

sidência. ** No dia 14 quem.
recebe amizades para jantar
é o Eng.<> Aristides (Marle.
ne) Panstein. ** Visitou Ja'

raguá do Sul, esta semana,
o Ten. Cei. Jonas, novo Che-.
fe da 16." Circunscrição do
Serviço Militar. ** Ö Dr.
Massad Deud Filho, da Re.
feita Federal, que à noite

passada paraninfou turma

de formandos da Ferj, esta.
rá hoje na Chácara dos Va·

sei, na Pedra Branca.
PROMOCÁO JE - Exce

lente a intciativa--da Juven.
t�de Evangél ica, que: está
recolhendo brinquedos usa·

dos pare recuperá-los e pos
terlôrmente doé-los às cri

anças carentes, Os _ mesmos

poderão ser entregues nos

. Supermercados Breithaupt e .

Riechuelo e na secretaria da
Comunidade. Colabore!

son Pereira o 3." colocado.
O Musfcal Arco Iris animou
o Festival, onde a melhor
torcida foi da Weg Trans

formadores, de Blumenau.

EM JOINVILLE - Acon,
. tece neste final-de-semene,
em Pirabeiraba, Jolnvllle, 'o
1.° Festival da Juventude. O
Musical Arco Iris, de Jere

guá, apresentou-se à meia
noite de ontem. Paulinho da
Viola e Expresso Rural são

algumas das atrações do
Festival, que será encerrado
neste domingo. Taí a dica.

_.

"DR. C,ÉSAR' GRUBBA
O jaraguaense César Augus•.
to Grubba bacharelando de
1984, pela' Faculdade de Ci.
ências Jurídicas e Sociais

. ela Fepevi, curso de Direito,
cole grau em data de hoje,
8 de dezembro. Às 18h, cul
to ecumênico e às 19h30,
sessão solene, de colação de

grau, no Anfiteatro Adelai
de Konder, da Fepevi. O no

VO bacharelando em direito
é filho de Waldemar Grub
ba (i n memorian) e de E
delmira Moritz Grubba, tra.
dicional família de Jaraguá
do Sul. Ao dr, César Augus.
to Grubba, de quqm nos

honramos ser seu amigo,
as felicitações-deste sema-

,

nério, com os votos de mui
to sucesso e prosperidade
na profissão de ac;lvogado.

BAZAR DA OASE - No
salãõda comunidade even

qéllca centro, neste sábado,.
dia 8, o Bazar da Oase quino
ta-feirlnas, com café e ven
da de trabalhos manuais.
Na 5." feira, todos os grupos
da Oase encerraram as ati.
vidades, li Ainda na comu

nidade' luterana os casa

mentos, às 171130 de Adé
llo Andrade/Marilane 00·'

ring, 18h Henrique Purnha-'
gen/Rosane Teixeira e às
20h 15 Klaus HübnerIRise·
lete Volkmann.
DA ARWEG - Com 21

'inscritos, a Arweg realizou
sábado o Festival Interno da
Canção. Na categoria músi
ca sertaneja, o vencedor
foi Reinaldo Correia, s,egui.
cio pela dupla José e Ansel.
1110 e Aírtón Flor da Silva
em 3.°. Na música popular,
José Carlini foi o vencedor
Airton Petry em 2.° e Nél-

ENLACE EM BC - No

próximo sábado, die 15, às
18 horas, realiza-se o enla
ce matrimonial na Igreja
Evangélica de Confissão Lu.
terana do Brasil, em Balneá
rio Camboriú, dcs

:

jovens.
Bruno George Marschall .e

Emilce do Carmo, ele filho
de Herbert e Relinde Mars.
chall, A recepção será na

residência dos pais da noi•
va. Parabéns!

BATIZADO - Acontece
hoje, na Igreja Evangélica
Luterana, o batizado de Wi
lian Marschall, filho deRaul
e Fátima Marschall. Serão

padrinhos do pequeno Wi.
lian os irmãos Ivan Rober
to � Jeanine Marquardt e o

casal José (Margarete de
Souza) Pêra. Os nossos

cumprimentos!
FLASHES � Bastante con

corrido, quinta-feira, 'o 'en.

cerramento das átividades
do ano, do Clube dos Ido
sos do PronavfLBA. xxx No
Salão Alvorada, em Rio
Cerro II, hoje, dia 8, baile
público com "Os Vllanen,
ses". xxx E no Juventus, a

Arweg realiza 'baile com

"Moacir e seu Conjunto" .

•

xxx O grupo de lanche O

Museu, .festejou o encerra

mente das atividades, com

um jantar, no Monjolo, dia
29, com os esposos. XXX O

Rotary marcou para o dla
18 a assembléia festiva de
na;al,; com as crianças in
clusive, e o papai noel. xxx
O Clube, �liás, entrega dia
16 as senhas para o Natal
da Criança Pobre e dia 22
es pacotes vão .ser entre..

gues, no D}vina Providência,
para 1.200 crianças caren·

teso

.

O ESPíRITO' NATALINO
NA CIDADE =- Quem entra

à noite em Jaraguá do Sul
fica deslumbrado com as

lâmpadas coloridas que en

feitam longos trechos das
principais ruas do centro. A
própria comunidade colebo
ra com enfeites em lojas e

residências dando, asslm,
um ambie�te tlpico do Nàs
cimento de Nosso Senhor.
O poder público e as clas"!

.

'ses conservadores estão. a
merecer todos os encômios'
pelo bom gosto demonstre
do. Apenas um detalha que.
bra um pouco a, harmonia
dos sentidos: as lâmpadas
multicoloridas com 6 pon
tas, lembram muito uma

outra estrela - a .Estrela
de Daví - ql;Je certamente
não está querendo ser ho-.
menageada nesta opcrtunl
de, pois .não?

NO ClNE JARAGUÁ - De
,sábado à terça.feira, às
20h15, o filme pornográfi.
Co I'No Vale das Taradas" e

na quarta e quinta-feira,
"Paradise", um dos mais
comentados filmes d� amor.

O ESPÁDIA - Circulou o

primeiro número de "O Es

pádia" (Espaço do Diretó
rio Acadêmico) - Órgão

.

PASSAGl::NS A' PRAZO

Jaraguá Turismo
OFERECE: Serviços de orientação para -passapor.

tes - providencia visto para viagens interna�ióna�s,
onde se fizer necessário. Passagens' aéreas flnancla.
das por qualquer companhia aérea (a ju�os baixí�si
mos') tais como:, Varig, Vasp,' Transbrull, Cruze!ro
( nacionais), Lufthansa, Air France, LAP, Lan Chile,
SAS KLM, TAP e outras. . _

. 'Cruzeiros marítimos - passagens rodoviárias cl
prazos para pagamentos - e�cur�ões aéreas � ro�o-
v,iárias. OFERTA: reveilIon maraVilhoso

n,o :�re::o,),do R. Grande do Sul. Consulte-nos pelo Fon, 72-0977.
..

'

_.
, .

. '

'

-,
_. � .

'�.-,
.

_"

("
Grande promoção de relógios Technos a

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

Relojoaria Avenida
Jóias e Relógios

Marechal Deoeloro, 431, e Getúlio Vargas, 9

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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934.104.000
255.500.000

100.000
7.787.896.000
106.002.000
916.398.000
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Estado cfe Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do SU,I

LEI N.O 988/84

1
1 . 1

1.2. 1 Operações de Crédito .

1 .2.2 Alienação de Bens .; .

1.2; 3 Transferências de Capital .

1.2.4\Outras Receitas de Capital .

Dr. Darci Manoel Goncalves
I

.

Às 9 heras da última segunda�feira - 3 de dezem'·
bro de 1984 - temeu posse no c.argo de Procurador
de Justiça do Estado o ilustre coestaduano, dr..Darci
Manoel Gonçalves, promovido' por merecimento.

O dr. Darci Manoel Gonçalves é natural de Sch·

roeder, vizinho município de Jaraguá do Sul, registrado
em Guaramirim, ao tempo em que as duas comunida.

des administrativas estavam interligadas, filho de Ma·

noel Bento Gonçalves e Antonia Maria Albano Gonçal.
ves, tradicional família schroedense.

Desde cedo demonstrou pendores para o estudo. O

primário fez na Escola Municipal "Joaquim Wolf\ de
Schrceder. Em seguida frequentou o Juvenat() Marista

em Curitiba, onde alcançou a ,2.' série ginasial. Retor·

nou à Jaraguá do Sul onde concluiu o .ginásio no Colé

gio São Luís e aqui mesmo ingressou na Escola Técnl

ca de Comércio São Luís, junto com Paulo Moretti,
Honório Tomelin, Therezinha Bértoli, Claudio Tomazel.

.Il, Frederico Guenther, Luciano Demarchi, Lino Voigt,
Altino Bertofi, Cu,'t Janssen, Gerhard Lessmann, Irio

Piazera, Joachim Joesting, Osório Schreiner, I:dgar
Winter e Victor Hoerner. Aqui fez o 1.� e 2.° ano, per
que foi surpreendido com o seu remanejamento para

Florianópolis, vez que Clécio Espezi.;n vinha para o Ban.

co Nacional do Comércio, hoje Sul Brasileiro, aeem

panhando a esposa, Da. Zenaide Espezim, do magistério
estadual.

A Capital lhe favorecia, concluindo o êurso de téc.
nico em contabilidade.

.

Em seqüência matriculou-se na Faculdade de Di

reito, enquanto ocupava o' Departamento de Pessoal da
lexaco ainda foi enviado aos EE.UU para estágio de a

perfeiçoamento.
�omo bacharel em direito plonta perto do Merca

do Municipal, em Florianópolis, a sua banca de advo
cacia. Segue-se o concurso para Promotor Público on

de é aprovado.
Nas funções de Promotor de Justiça vai à Tanga

rá, como substituto. Lá se engaja em movimento rotá
. rio, visando a instalação do clube de serviço.

Quando da instal'ação da Comarca de Guaramirim

ocupa o primeiro cargo de Prometer, na condição de
titular. No vizinho município funda o Rotary e passa
a ser o. primeiro presidente.

Em espaços de tempo que não iam além de dois
anos; ocupa a promotoria das Comarcas de Turvo,.
Campos' Novos, Rio do Sul e volta à Florianópolis até

que, agora, merecidamente é alçado ao elevado cargo
de Procurador de Justiça do Estado.

.

No desempenho de suas 'funções de Promotor foi
em todas as' Comarcas a que serviu a sentinela lntlmera, .

ta da sociedade, agindo com destemor para aponta.r à

Justiça os culpado! passívei.s de punição, para segregar
da vida social es elementos nocivos e perigosos, para de
fender a viúva desamparada e o órfão espoliado, com a

prudência da sabecloria e da cultura.
.

No novo cargo saberá sobressair-se graças à sua in-

_teJigência no desempenho de tão nobre missão.
"Correio do Povo" saúda o novo Procurador 'de Jus

tiça, com os votos de uma fulgurante carreira.

...

NOTA DE AGRADECIMENTO
Os enlutados Alfredo Reeck, a filha, o genro, os

netos e demals familiares da querida e sempre lembrada

l.lloretnea Mascarenhas(Dodi)
. falecida dia 30 de novembro, sensiblllzados agra
decem ao carinho dos parentes, amigos e pessoas de
suas relações que manifestaram seu pesar pela perda
irreparável, aos ·que enviaram flores, coroas, cartões,

. telegramas e que compareceram aos funerais e à missa
de sétimo dia, realizada ontem, sexta-feire, na Igreja
Matriz. Um agradecimento especial ao Hospital São
José, ao Dr. Paulo Roberto Schroeder, Dr. Luiz Bian.
chi 'e especialmente ao Prefeito Municipal, Sr .. Durval

Vasel, pelo apoio fornecido 'à família nos momentos

mais difíceis. Jaraguá do Sul, 08 de dezembro de 1984

I
i -

i
'

!

Gado: Dia
de Campo

Com a participação de
47 agricultores e técnicos,
a Acaresc realizou sexta

feira, dia 30 um dia de cam

po, com visita a quatro pro.
priedades. Em Schroeder,
foi visitada a propriedade
de Elisiário Tomaselli, em

Duas Mamas, que explora
diversas culturas, assim cOI!
mo a unidade de observação
de engorda de bovinos. Três
animais foram tratados com

uréia e demais insumos e QO
cabo de noventa dias, ob
servou-se aumento de 254
quilos no ganho final, o

que corresponde, em termos
econômicos, um ganho de
253% ao final do trimestre
ou 84,4% por mês.

Os animais foram mentl
des em confinamento du.
rante o período de observe
ção. E' durante o dia de cam

po, a Coordenação Estadual
de Agropecuária da Acaresc
'promoveu palestra de moti
vação. e informação técnica
sobre o uso de uréia e ca

ma de aves para a alimenta-
_ ção do gado.

O grupo visitou' em Santa
.

Luzia a Agropastoril Vale
Verde e em Três Rios a pro
priedade da família Theila
cker, além da propriedade
de Elmo Mathias, em Rio
Cerro. Lá, tiveram oportuni,
dade de observar gado man

tido em confinamento e se

ml-confinemento, tratados
com cama de aves. Para os

criadores de Jaraguá dó
Sul, a cama de aves é boà

opção para a alimentação
dos animais, haja vista a e

xlstêncla de grandes aviá.
rios, onde o material pode
ser adquirido com facilida
de.

APAE reajusta•

em 85
A presidente Janete Mar

catto, da APAE de Jaraguá
do Sul, está informando que
em virtude das dificuldades
financeiras que a entldede
está enfrentando, as mensa

lidades dos associados serão

reajustadas a partir de ja.
neiro, Janete também con

dama a comunidade para I
que adquira o livro "Ano'

tações da "Front" ltalleno",
do jornalista Ferdinando

Piske, no valor de .

Cr$ 10.000, cuja renda se·

rá revertida para a institui.

ção ..
Poderá ser adquirido na

própria APAE ou com mem

bros da diretoria. A entida
de recebeu 200 livros para a

venda, da Fundação Catarl
nense de Cultura.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de
Jaraguá do Sul para o exercício de 1985.

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 sanclone a se

guinte Lei:

Art. 1.0 - O Orçamento Geral do Município de Jara

guá do Sul para o exerdcio de 1985, composto pela Re

ceita e Despesa da Prefeitura Municipal e órgãos da adml

nistração descentralizada, dlscrlminados pelos anexos in,
tegrantes desta Lei, estima a Receita em �

Cr$ 11.513.000.000 (Onze bilhões, quinhentos e treze m�
Ihões de cruzeiros), e fixa a Despesa em igual importância.

Art. 2.° - A Receita será realizada mediante arrecada

ção dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de

capital, na forma de legislação em vigor e de acordo com

o seguinte desdobramento:

RECEITAS DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO
Receitas Correntes . . . . . .. 9.083.602.000

I

1. 1 . 1 Receita Tributária .

1.1.2 "Receita Patrimonial .

1.1.3 Receita Industrial .

1 . 1 .4 Transferências Correntes .

1.1'.5 Outras Receitas Correntes .

1.2 Receitas de Capital .

1.000.00�
1.000.000

914.397.000,4
1.000

2
2.1
2. 1 . 1
2.1.2

TOT A L 10.000.000.000
RECEITAS DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO
Servo Autônomo Mun. Água e Esg.
Receitas Receitas Correntes ..... 1 . 199.000.000
Receitas de Capital............. 51.000.000

2.2
2.2.1
2.2.2

TOTAL ..

Fundação Educ, Reg. Jaraquaense
Receitas/Correntes ., .

Receitas de Capital .

,
,

1.250.000.000

243.000.000
20.0ÔO.000

263.000.000
I

TOTAL GERAL DA RECEITA .. 11.513 .. 000.000
.

Art. 3.° - A Despesa será realizada segundö a dlscri

mirreçãe que apresenta a sua composição por funções,•
programas, projetos e atividadess, distribuídas por ór�.

goos da seguinte maneira:

1 PODER LEGISLATIVO
0100 CÂMARA DE VEREADORES

TOTAL , ..

0101 Câmara de Vereadores .

2 PODER EXECUTIVO
0200 GABINETE DO PREFEITO .

0201 Gabinete do Prefeito .

0202 Gabinete do Vice-Prefeito .

0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

290.000.000

290.000.000

135.400.000

125.000.000
10.400.000

923 .. 400.000

563.400.000
109.000.000
251 . 000 . 000 f

1.422.2ÖO.000f:. <4

1.252.200.000
134.000.000
36.000.000
378.300.000

0301' Divisão de Pessoal .

0302 Divisão de Material .

0303 Divisão de Serviços Gerais .

í!400 SECRETARIA DE FINANÇAS .

0401 Divisão de Contabilidade .

0402 Divisão de Tributação .

0403 Divisão de Tesouraria .

0500 SECRET. DO BEM ESTAR SOCIAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. Divisão de Saúde e Assist. Social 378.300.000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL-

TURA, ESP. E TURISMO.. .•...... 1.245.700.000

974.500.000
98.900.000
158.100.000
14.200.000

3.246.000.000

676.000.000
,

1 . i30 . 000 . 000
1 . 140. 000 . 000

2 . 359 . 000 . 000 .

1 Divisão de Educação .

Divisão de Cultura .

3 Divisão de Esportes .

Divisão de Turismo ....•......� .

SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

1 Divisão de Obras .

2 Divisão de Estradas de Rodagem ..

3 Divisão de Serviços Urbanos .

O SECRETARIA DE PLANEJAMEN-
. TO E SERVo PúBLICOS .

1 Divisão de Planejamento .

ivisão de .Serviços Públicos .

Divisão de Agropecuária .

.,..
.

1 . 1 09 . 000 . 000
1.158.000.000

92.000.000

TOT A L : .. 10.000.000.000

DESPESAS A CONTA DE RECURSOS DA

ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA.
. Serviço Aut. Mun. Água e Esgoto

.1 Despesas Correntes ,... 1 .001 .624. 121

.2 Despesas de Capital ,... 248.375.879
I ,

TOTAL .

Fundação Educ. Reg. Jaraguaense
.1 Despesas Correntes .

.2 Despesas de Capitel .

1.250.000.000

227.500.000
35.500.000

TOTAL . 263.000.000

AL GERAL DA DESPESA . . . . . . . . . .. 11.513.000.000
� ,

.hr�. 1.° - Os órgã?s, �a, ad�inistração descentraliza

.tltuldo,s pelo MunlClplO, terao na forma da Lei or.
entos próprios elaborados pelos respectivos órgãos, a

vad?s p�r Decreto do Executivo Municipal, séndo que
eceita e a Despesa serão classificadas de 'acordo com

,is.criminação adotada para o Orçamento Geral do Mu
IpIO.
Parágrafo Único - Os orçamentos próprios de que

ta este artigo, poderão ser suplementados por Decreto
Chefe do Executivo Municipal, servindo como recursos

conStantes do par�grafo primeiro, artigo 43, da Lei
eral N.o 4320, da Lei Federal N,? 4,320, de 17 de mar

de 1,984. '. I

Art. 5.° - Os recursos da Reserva de Contingência
d:stinados, por ato do Poder Executivo, a' reforçar

taçoes que se mostrarem insuficientes no decorrer da

�ção orçanientária.
"

Art. 6.0 - Fica o executivo autorizado a:

..1..- Realizar operações de 'crédito por entectpeção da
eira, obedecido o Iimite previsto na Constituição;

ii - Abrir, mediante Decreto, Os Créditos Suplemen
es que se fizerem necessários, até -o limite de 50%

inquenta por cento)
.

da Receita Orçada, de acordo com

artigo 43 da Lei N ..

c 4.320, de 17 de março de 1964,
luindo-se ao disposto neste inciso 'e aplicação do Fun-
de Reserva Orçamentária;

,

III _ Firmar convênios com a União, Estados ou Mu

cípios para a realização de projetos ou .etlvldades de

teresse do Município.
.

Art. 7.° - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.0
janeiro de 1985, revogadas as disposições em contré-

do Sul, 03 de dezembro de 1984.

DURVAL VASEl,.
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Secret.? de Admlnlstração e Finanças.

S.T.I. ALIMENTAÇAO DE JARAGUÁ DO SUL
"Resumo da previsão orçamentá ria para o exercício de 1985".

RECEITAS
Renda Tributária
Renda Social
Renda Patrimonlal
Renda Extraordinária

P/C CS.
40.000.000
-.-

-.-

P/C.RP. TOTAL
40.000.000
80.000.000
100.000.000
190.006.000

410.000.000

78.100.000
16.200.000
112.100.000
30.600.000
3.000.000

240.000.000

40.000.000Total das Receitas
DESPESAS
Administração Geral
Contr. Regulamentares
Assistência Social
Outros Serv. Sociais
Assistência Técnica

3.000.000
'16.000.000
21.000.000

-.-

80.000.000
100.000.000
190.000.000

370.000.000

75.100.000 '

200.000
91.100.000
30.600.000
3.000.000

40.000.000Total-do Custeio'
APLlCACÃO DE CAPITAL
Bens I�óveis

.

Obras
MobiliáriO e Insta!ações

Móveis em Geral
Aparelhos

Biblioteca
Veícules

-.�

-.-

-.-

200.000.000

100.000.000 100.000.000

Total das Aplicações
Total das Despesas

-.-

40.000.000

20.000.000
30,000.000
5.000.000
15.000.000

20.000.000
30.000.000
5.000.000
15.000.000

170.000.000
370.000.000

170.000.000
410.0ÓO.000

Hanz Egon Burow
Presidente

José Louri val Klein,
Téc. Cant. CR CSc. 6946

,

Tesoureiro

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,

LEI N.o 989/84
Fixa as Despesas do Orçamento Pluria nual de Investimentos para o

, Período de 1985 a 1987.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, no uso de euas atribuições;
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores a

provou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo auto rlzado a dispender nos exercícios de 1985,

1986 e 1987 até a importância de Cr$ 8.904.475.000 (Oito bilhões, novecentos e qua
tro milhões e quatrocentos' e setenta e cinco mil cruzeiros ), correspondentes as despesas
de Capital discriminadas no Orçamento Plu rianual de Investimentos para o período de

1985, T986 e 1987 que acompanhem esta Lel, .

Art. 2.� - No cumprimento do disposto c!o artigo l .", serão observadcs em cada e.

xercício os limites parciais das despesas de capital, fixados pelo Orçamento Plurianual
de Investimentos.'

.

Art, 3�0 - Não atingidos no exercício os limites parciais a que se refere o artigo
2.", as parcelas não utilizadas, passarêo a crescer-se à disponíbilidade no exercício se

guinte, destinadas ao mesmo investimento ou a necessidade do Ml,lnicípio.
.

Art
",
4.° - Os orçamentos para os exer cícios de 1985, 1986 e 1987 consignarão

obrigatoriamente dotações correspondentes aos encargos decorrentes da execução desta
Lei. \

. .
'

Art. 5.° - Fica o Poder Executivo auto rizado a realizar operações de crédito que
se tornarem neces.sárias à execução desta Lei. >

Art: 6.° - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.° de janeiro de 1985 revogadas
as disposições em contrário.

'

Jaraguá do Sul, 03 de dezembro de 1984.
'

DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Secretário de Administração e Finan'ças

Secretariá de Finanças
Divisão de Contabilidade

Orçamento Plurianual de Investimentos por

ÓRGÃOS 1985
10.000.000
9.600.000
14.000.000
71.000.000

Orgão para o Triênio de
TRIt=NIO

1986
12.500.000 .

12.000.000
17.500.000
88.750.000

1985, 1986 e 1987

TOTAL
38.125.000
36.600.000
53.375.000
270.687.500

0100 Câmara de Vereadores
0200 Gabinete do Prefeito
0300 Secret. de 'Administr.
0400 Secret. de Finanças
0500 Secret. do Bem Es.

, tar Social
'

0600 Secret. de Educ., coi,
tura, Esporte e Turismo 214.000.000

0700 Secret, de Obras Viação 1.015.000.000
0800 Secrat. de Planejamen-

to e Serviços Públicos 890.000.000
TOTAL GE.RAL .. Cr$ 2.335.600.000

1'12.000.000

1987
15.625.000
15.000.000
21.875.000
110.937.500

140.000.000 175.000.000 427.000.000

267.500.000 334:375.000 815.875.000
1.268.750.000 1.585.937.500 3.869.687.500

2.919.500.000 3.649.375.000 8.904.474.000
1.112.500.000 1.390.625.000 3.393.125.000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Política, Políticos, Folclore & Cia.
Promova os funcionários do
Estado qUe forem merecedo
res e instrua os competen
tes.

.

� O que é um bom . go.
verno, mestre?
'- Quando Os próximos

aprovam e os distantes (se

aproximam. .. Se o senhor
insistir em governar o povo
com leis, normas, decretos
e castigos, ele slrnplesmen
te se distanciará e tentará
criar mecanismos' próprios;
se, no entanto, o senhor re

solvesse governar através
da força moral e do exern

pio pessoal, esse mesmo po
vo se aproximaria por von

tade própria. E seria bom.

; A coluna lnformação Ge
ral. de O ESTADO, da véspe
ra do dia da Proclamação,
de República Brasileira, traz
interessante. matéria que
certerrrente servirá parai ma
duras reflexões sobre o que
acontece nos tempestuosos
dias de hoje. A milenar sa

bedoria .chinesa . mais uma

vez é mencionada para equi-
librar o bom senso.

'

Querem ver?
Sigam-me, por favor!
"Diélcqos travados entre

Confúc;:io e o Barão K'ang,
primeiro-ministro de Lu, um
dos estados da antiga Cetai,
hoje China, conforme apare
cem no rornancs-t'Crlaçêo",
de Gore Vldel,
- Diga-me, mestre, qual

a melhor maneira de fazer
com que o povo seja respei
tador e leal?
- Além do exemplo? ...

trate os homens com digni
dade e eles o respeitarão.

A Círo Espítama, perso
nagem central do romance,

_
o qrande filósofo chinês que
é quando uma nação está

em paz que o bom soberano
deve ficar de sobreaviso,
deve evitar' os quatro borro
res, que segundo Confúcio,
são os seguintes:
- Primeiro, matar um,

homem sem ter antes lhe
ensinado o que é o direito
- a isso se chama selvage
ria. Segundo, esperar que
uma tarefa seja cumprida
em determinado prazo sem

ter dado avlso -ao executor
� a isso se chama opres«
são. Terceiro, ser impreciso
nas ordens que Se dá, espe
rando em troca absoluta
meticulosidade - isso é ser
um algoz; finalmente, dar a

alguém de má vontade o'que
lhe é de direito - isso é

desprezível e mesquinho.

Falando pela boca de Go
re Vidal, Confúcio dá exem-

.. ,

oBANCOTOTAL.-

ZBEse Q

pios que merecem reflexão
por parte dos homens pú
blicos. Se todos os gover·
nantes agissem de acordo
com tais ensinamentos os

meles do mundo atual se.

riam por certo bem rneno

res".

líbe duas constatações que -j

provocaram constrangimen-
to: a primeira, a flagrante
malorte ·pedessista ao even ..

to, o que fez com que cer..

tos peemedeblstas não con

seguissem esconder a desa
§Jradável sensação de que se

consideravam como que
uns estranhos no ninho, a..

pesar de o sr. Pedro Ivode
, Figueiredo Campos ter afir.
mado em discurso, que a

união da Aliança Democrá
tica não constrangia nin

guém. Mesmo assim foram
notadas' as ausências de de

putados federals e estaduais
do PMDB; a segunda correu

por conta dos dizeres exa..

gerados na grande faixa ..,
.

que cobria parte da parede
de fundo da mesa principel,
Em' letras garrafais, a faixa
referia-se à 'Aliança So�ial
DemOcrática. Cochilo OÚ

não, a verdade é que 'o au

tor da peça sutilmente deu
um "chega pra lá" à Alian..

ce Democrätice.
-

Sem imitar o artista de
"Viv,a o Gordo", de se perv
guntar: E pro PMDB não vai
nada?

, !

Evi Sinsval.Nov.j84

-x-

Vez por outra compare'
cem a esta coluna os aspec
tos pitorescos dos moder,
nos estudantes, com seu

linguajar característico:
Numa prova oral o pro.

fessor perqunta para o alu
no:
- Defina-me o que é uma

lei!
- Uma lei, "seu" pro.

fessor � já lí em algum
lugar e não me lembro bem
onde, mas é norma em cer

tos Estados onde as coisas'
se tornam direito por coer

citivas forças da autoridade
que deriva de um soberano,
um troço que entra 'na cuca

da pessoa e a gente fica

meio baratinedo

Em outra ocasião, quando
o "vestiba" ainda exrqie a.

prova oral, definições, Ó

professor dispare uma per
gunta à queima roupa:
- O que é polítlce?
-: Olha, meu pai fala

muito nesse negócio de po
lítica, que ele diz que nino

guém sai mais . depois que
entrou, pela arte que lá se

ensina' de dirigir com ma

neiras hábil e astúcia, mas

com muita civilidade, as re.

Isções de um Estado com o

sítio do outro e que resulta
. dos princípios de uma poli
ticalha reles e suia que se

transforme num troço se

mi baratinado para quem
não entende e funde a cuca

da 'gente.

-x-

-x-

! "

E, finalmente, pegaram
no pé do prefeito Wittiçh
Freitsq, quando entidades
populares de Joinville reali ..
zaram passeata em protes
to centra o reajuste de
4.3,48% das tarifas do trans..

porte coletivo urbano da ci.,
dade, onde o PT e membros
das comunidades eclesiais e

de bairros reagiram com

irritação, qualificendo-o de

"irresponsável 'e omissão"
no trato das causas dos tra-.
balhádores.
O antigo "dono" da Con..

sul também reagiu: "Não a.

ceito este tipo de acusação,
porque mais do que nunca

estamos trabalhando para
dar a melhor tarifa possível
para os trabalhadores' sem

comprometer o sistema que
é o melhor com a menor ta

-rifa". 1

Nesse negócio' de "dar";
alguém lembrou, "põe
na Consul".

A churrascada que acon

teceu na Capital destinada
a angariar fundos para a

candidatura T'ancredo Ne
ves - 50 milhas por per.
seria -, apresentou no Ata.

Instaladora Elétrica
CONTI Ltda.

,.

Rua Guilhdrma Waage, 111 • Fone: 72-0097
JARAGUÁ DO, SUL - SANTA CATARINA,
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RELOJOARIA AVENIDA
, '

As mais finas sugestões para presentes,
jóias,. relógios, violões, troféus,

medalhas e artigos de prataria estão ni"

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio V.. rgas

I< FUNILARIA JARAGUA, LTOA·
Calhas para todas as finalidades.

j Agora também �quecedores a
,

/
,

energia solar.

LANZN��STER - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e
.

'

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões,

:LANZNASTER fica na Mál. Deodoro, 364 - fone 72-1267

��====== ======================�

A moda certa em roupas e calçados está, ría
.CINDERELA. Vlste-se bem com a

moda óutono-inverno dá

CINDERELA"

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

I

TERRAPLENAGEM VARGAS
_Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nos!

Rua Joinvllle, 1.016 - Te·lefone 72-1101

SHARP e
,

DISMAC
Venda e assistência técnica autorizada de calculadoras

eletrônicas para Jaraguá é refjião.
COMERCIAL FLORIANf'

Oficina dê máquinas de escritório em geral.
�ua Venâncio da Silva Porto, 353 - ao lado'4- Weg-I

/ Telefone 72·1492

,__

CONFIRA }\ HISTÔRlf\ ...
Barão de Itapocu

... HÃ 44 ANOS
-' Para esta edição retornamos ao

pedaço do "Correio do Povo", de 11.05.40,
que envolveu os documentos de Richard
Grimm. Medido o pedaço dá 20x20 em,
mas é depositário de um mundo de ln

formações interessantes. Querem ver e sa

ber quem era quem na Pérola do V. do Ita.

pocu? Lá vai: "Pneus "DUNLOP" - Os
melhores do mundo - Lampadas "Os
ram" e "Neron" - Lothar Sonnenhohl"
....:. "Casa Carlos Mey - Ferragens, Lou-'
ças, Armarinhos, etc. Engenho de Arroz

Mey & Zahler'! - "fabrica de LacticiniO$
Paranaense - Bernardo Meyer & Cia. -

Endereço telegrãphico: "Meyerber'" - Cx.
Postal, 310 - Rua José Loureiro, 541 -

553 - Curitiba fiLIAL JARAGUÁ - Est.
do .de Santa Catharlna - Fabrica de Lae

ticinios, Caserna - Cola Fria, para madei
ra" - "Fabrica de Moveis - Adolfo
Herm .

..;..... Schulze - Rua Barão do Rio
Branco - Jaraguá" - "Bar Catharlnen
se". Um artigo Intitulado O milagre de
Londrina, na 3.' página, comenta o es

pantoso desenvolvimento de Londrina fun
dada pelo dr. Wille Davids e seu adminis
trador 'de longos anos. Apena.s um trecho
é possível reproduzir: "Sem medo de er

rar, afirmaremos, que não ha caso identi:
co de aumento de mais de cento por
cento na população de um municiplo no

mundo nem em 20 annos, quanto mals
em um trienio! Essa população era em

1937 de 1Q.202
-

na Jona urbana e de
18.890 na rural, passando a 15.041 ..."

Naquele local a outra parte do [ernel foi
separado do que estamos comentando.
Voltaremos.

nautica - Salgado Filho e do Centro de

Expansão Cultural, de São Paulo, carta de

cumprimentos" pela passagem do aniver
sário da nova fase desta folha". Era o

'·Correio do Povo" dando uma nova gul:
nida' ne rumo de sua longevidade ...

... HÃ 30 ANOS
- Era (, final do ano de 1954 e o

Jaz.1: "Elite", de saudosa memória com

pletava o seu 25.0 ano de existência, co
memorado com baile, competições des

portivas ·no D. Pedro II, festa populär e

churrascada em homenagem aos fundado
res e componentes do "Elite", com a par

ticipação da Banda Municipal de Jaraguá
do Sul. Era Corupá mostrando ao mundo

que o passado não se comemora só com

a saudade ...
_ O Alnilrante Carlos da Silveira

Carneiro, Comandante da S." Zona Naval,
o Presidente do Curso de ,Expansão Cul
tural de Santa ,Catarint, falava no Salão

Nobre da Prefeitura, sobre o projeto eul

tural, ,ficando constituída uma Comissão
local que teria parte ne movimento: Pre

sidente - Oswaldo Heusi; 'Secretário -

Otacilio Ràmos. Membros: Artur Müller,
Ney Franco, Irmão MárioJir. Murilo Bar

reto de Azevedo, Luciano Demarchl, Jef-
, ferson de Paul'a, Eugênio Victor Schmö

ckel, Rudolfo Hufenuessler Filho e Ar

marido Taranto.
... HÁ 20 ANOS

_ Aldo Romeo Pasold, àtual, prefei
to de Schroeder, dava baixa do 13.° B.C.,
em Joinville, e, por ocasião do "Dia do

'

Soldado", recebia e.Jpecial homenagem,'
condecorado COm a Medalha Marechal
Hermes - Aplicação e Estudo - e um

diploma ao Cabo Aldo 5G-197 416, por
ter sido considerado "Praça mais Distin
ta" entre 469 conscritos incorporados ao

13.0 B.C. em 1962. "Correio do Povo"
dava a maior força ao jovem militar, dê

que, certamente, estllrá lembrado em

seus pormenores o atual administrador
público de Schroeder.

... HÃ 10 ANOS
- Colava grau como médico pela Fa

culdade de Medicina da Universidade do
Paraná, 'o jovem Lauro José Rubini, filho
de Horácio Rubini e Paula Stahl Rubinl.

- O Prof. José Rainha da Costa e

sua esposa Honorina - "Nenê" - visi
tavam a cidade e eram hospedados na'

residência do diretor do "Correio do Po
vo". O professor e brilhante jornalista
colaborava para mais de 16 jornais no

Brasil, através da coluna "Cronica Cario-'

,ca'!, que também era' divulgada pelOi
"mais antigo".

I.

... HÁ 40 ANOS
- Duas interessantes notas eram es

tampadas no único jornal da terra o

CORREIO DO POVO: 1.· - "Entrou em

seu segundo ano de existência "A Nação"
que se edita em Blumenau. Fundado ha
um ano pelo .sr. Honorato Tomelin, aque
le orgão de imprensa catarinense, hoje
pertencente a cadeia dos Diários Associa

dos, soube grangear da população do va·

Ie do Itajai os mais francos aplausos,
aos quais juntamos o nosso; 2." - Do
Palácio do Catete, o CORREIO DO POVO
recebia telegramas de agradecimentos .,..
las congratulações pela passagem do 7.°
aniversario do Estado Novo, asslnades

pelo Of. de Gabinete da Presidência -
Alberto de Andrade Queiroz; de agradeci
mento pelas congratulações referentes ao

�ncerramento do 4.0 Congresso de Brasi
lidade, assinado �Io Ministro da AerOo

I

'DR. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA
ANGIOLOGIA CUNICA E CIRURGIA VASCULAR

Doenças da circulação, varizes, arterioesclerose,
trombose, embolia, erisipela, flebite,

hemorróida, etc.
Rua Guilherme Weege, n." 34 - 1.° andar
Fone 72-25QO - Jarequé do Sul -:- SC.

"..
":': ,

I _COMPRE UMA, HONDA EM MOTO SCHROEDER E ECONOMIZE GASOLINA E DI-
'NHEIRO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTOS E A NOSSA LINHA DE
PRODUTOS. TEMOS TAMB�M À VENDA:_MO:rOS USADAS.

ASSINE O
"CORREIO no POVO"
Ligue para

72-0091 e ....

boa Leitura!

Revendedor Autorizado

�----,,----�------�----�----------------,"----�--,------------'"
.-ONDA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o Natal vem aí.
Venha conhecer as grandes
ofertas e presentes da

JOALHERIA A P'ROLA.
Em anexo, a ÓTICA. MODERNA. Visite-nos e

comprove.

Joalheria A Pérola
OTICA MODERNA

Rua Reinoldo Rau, 289 - Fone 72-1823

FOTO .LOSS
Brindes na revelação de seus filmes

Você escolhe: blusão de nylon, bolsa térmica;
máquinas fotográficas, luvas ou posters.

Só o LOSS que dá presentes.

r�=========��====�'Só Sport
A nova loja de artigos esportivos da cidade
Toda linha de produtos Rainha, Topper. Adidas

Le Coq Sportiveoutras marcas famosas, além de
troféus, taças, apitos, meias e- tudo mais para a

prática esportiva ..
Verifique as vantagens do preço e as

facilidades.
só SPORT - Av. Mal. Deodoro, 790 - Fone 72-2345

\..,----------------------------�

Pamplona
Auto Peças Ltda.

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

Rua Reinoldo Rau, 606' - Fone 72-2399 (comi) e

72-2826 (res.) - Jaraguá do Sul - SC.

Deixe o aviamento da 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.

A'Iiam�nto d� receitas, med�camentos' e perfumarias e os melhores preços da pra-
+ ça estao aquI. Venha conferir! - Mantemos convênios com Sindicatos.
Av. Mal. Deodoro, n.O 1.771 (perto da Ponte do Vailatti), Fone 72-1689 - JS.jse.

r:OO-_-:;.-..;,.;��-:;;:�-:.:-::-=-=:-=-=-=-=-=-=-=-======'-=-====�<
JARDIM SÃO LUIZ

Conheça os no�sos planos de pagamento e compre o seu lote no
JARDIM SÄO LUIZ a sua opção de morar bem.

'

Empreend. Imobiliários
M arcatto Ltda

Av � Mal. Deodoro, l.179 - Fones 72-1136 e 72-1411 � Jaraguá do Sul � se.
� ,

__---------- J
Livros - PERFIS DE SONH OS DISPERSOS

Creci 093 - 11." Região

dor acaba de lançar PERFIS
DE SONHOS DISPERSOS e

Lacy José Raimundi, ad-l

vogado, Oficial dos Regis
tros Públicos de São José do
Ouro-RS e Febetista funda-

nos remete um

como brinde.
exemplar,

Miromaq Equipamen
tos pl Escritório'Ltda.
Máquinas de escrever Facit-Olivetti, Calculadoras Facit,
Sharp e Dismac, MÓveis Estil e lmalasa, Móveis de aço

MoFano e Pandln, Assistência técnica e equipe de ven

dedores. Consulte-nos!
Filial: Rua Preso Epitácio Pessoa, 723 - Fone 72-1398,
em Jaraguá e Matriz na Av. D. Pedro II, n.O 166 -

São Bento do Sul - sc.

I'MOTOR
Motor 1.6 do Chevette. Garra, desempenho
e economia. E o que ele economiza em .

álcool ou gasolina, esbanja em torque,
raça. resistência e potência dos seus,
·-68.cavalos. Por isso, o Chevette não émais
um. Ele tem mecânica Chevrolet para ser

I
arnelhor. ,

2'ESPAÇO
O espaço que o Chevette tem. Nele,
5 passagell'os viajam de forma civilizada.
A visibilidade é total. E Isto quer dizer .

segurança. E o painel, além ao design,
émuito bem distribuído para não
contundirvdCê..

.

3'PORTA-MALAS
O porta-malas do Chevette. Como o própno.
nome diz, porta-malas � o lugar onde vão
asmalas. Pelomenos no Chevette é assim.
E maís: você não precisa dobrar.obanco.

.
Venha ver de perto oChevette. •; Decididamente. ' Mi mW

uni conjunto perleito. MlrcadeYllor

Emmendoeríer Comércio de Veículos ltda.
.

I .

.'

Av. Mal. Deodoro, 557 - Fones 72.0655, 72.0060 e 720969 - Jaraguá do Sul

Tempos atrás iniciou com

esta terra um intercâmbio
com' os travistas catarlnen-
ses e, ao que parece, gostou
dos contatos, especialmente'
para seus projetos futuros.,

Recentemente real izou o

Concurso Estadual de Tro
vas Jubileu de Prata de São
José do Ouro, sob o tema

PROGRESSO, concurso que
foi vencido por Milton Se
bastião Souza, de Porto A
legre, com a seguinte trova:
"A humanidade progride
j quando alguém, nelqum

:

lugar j e tão louco, 'que de-:
cida / além de' pensar ...
tentar" .

Lacy integra-se nos movi
mentos comunitários e cul
turais da terra em que está
radicado há 16 anos, é mem-

.

bro da Comissão Central do
Jubileu de Prata do Municí
pio e com o seu PERFIS DE
SONHOS DISPERSOS estréia
como trovador, livro muito'
bem acabado, contendo tro

vas, as mais caprichadas e

sensíveis, especialmente a

152.· que é do teor sequin-
.

te, muito modesta, por si·
- "De trova em trova compus

PERFIS DE SONHOS
DISPERSOS:

.

meu talento não produz
rnals do que a luz
destes versos!

Cumprimentos ao Lacy
oelo belo livro que deve fi·

gurar com muita honra en

tre os nossos preferidos.
Aliás, com relação à mo

déstia do verso derradeiro,'
do livro:
Nem tanto, assim querido

.

Amigo,
É a tua modéstia que me 4
morde.

Lacy, c'o coração que te

digo:
versos teus pra que eu

recorde.
E. V. Schmöckel.Dez./84
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CORREIO DO POVO

Esportes Flávio.José
.

SANTA lUZIA CONQUISTA O
BICAMPEONATO VARZEANO -

Utilizando-se praticamente d o s

mesmos elementos da temporada
passada, o Santa - Luzia conquistou
domingo o bicampeonato varzeano

de Jaraguá do Sul, promovido pela
Divisão Municipal de Esportes da
Prefeitura. A decisão houve-se no

Estádio Max Wilhelm, onde na pre
liminar, a Arsepum ficou com a

terceira colocação, ao derrotar o

Fluminense, de Chico de Paula, por
3 a 1. Santa luzia e Vila Olímpi.·
co - que decidiram o título -

empataram sem gol no tempo re

gulamentar e na prorrogação, indo
decidir na cobrança de penalidades,
onde o Vila Olímpico, displicente
mente chutou três bolas fora e o

·

Santa Luzia teve duas agarradas
pelo goleirão Zecão .. Mas ao final
da série, a vitória sorriu, 3x2, para o

S. Luzia, que bisou o título de 1983.
Um público calculado em 1.700

pessoas assistiu a decisão, arbitra.
da por João Nunes, com bom tra-

· balho. Boa foi também a discipli
na das equipes .e da torcida, coro

ando de êxito a promoção da DME.

Jair, do Vila Olímpico, com 14

gols, foi o artilheiro e Bóca, do
Santa Luzia, com 2 gols, foi neva

mente o goleiro menos vazado e

vai receber o troféu "Correio do
Povo". E para o próximo ano, se

gundo Raul Rodrigues, Chefe da

DME, o varzeano sofrerá algumas
. modificações, devendo começar em

abril, antes porém, na primeira
quinzena de março, a DME reunirá
as equipes pare discutir as altera

ções e' acertar outros detalhes. O
varzeano teve- 31 equipes este ano.

ESTREllA E CRUZ DE- MALTA
DECIDEM A PRIMEIRONA - Final.
mente, após a onda de protestos,
agressões e troca de acusações en

tre as equipes participantes, come·

ça a ser decidido o Campeonato
· da 1.a Divisão da Liga Jaraguaense
de Futebol, a Primeirona. O Estrel- '

Ia, campeão do primeiro turno,
vai receber na tarde de domingo,
em Nereu Ramos, o Cruz de Malta,
campeão do returno, em partida
que será iniciada às 15 horas. Será
o primeiro jogO da decisão e o se-

. gundo está marcado para o dla

16, no mesmo horário, no Estádio
·

Eurico Duwe, em Rio da Luz e, ca

so haja _ necessidade de uma ter·

_ ceira partida, esta acontecerá no

dia 19
..
urna quarta-feira, às 20h30

no Estádio Max Wilhelm, do Bae

:. pendi, conforme acordo firmado

entre as diretorias e aUF.
MIRTES FICA COM. O TiTULO

DO TORNEIO. PAPP SPORT - Foi
concluído sexta-feira, o Campeona
to Exträ-Oficial "Papp Sport", da
Liga Jaraguaense de Futebol de
Salão, com a decisão do título,
sagrando se campeã a Mirtes, urna

das gratas surpresas. Na terça-fel
ra, dia 27, na primeira partida
da série decisiva,' a Mirtes venceu

a Coneza, 4 a 3 e na sexte-feire,
goleou por 7 a 2, ficando com o

primeiro lugar. Urbano e Arweg,
de comum acordo, decidiram não

disputar o terceiro lugar. Aarti·'
Iharia ficou com Carlito (Urbano)
com 35 gols, Koch (Arweg) com

32, Célio (Mirtes) e Jair (Coneza)
com 28; Darci, da Arweg, com 45

gols, foi o goleiro menos vazado,
Miro (Coneza ) ficou em 2.°, com

52 gols tomados e Moisés (Urba
no), com 48 gols tomados, ficou
em 3.° lugar,. mas jogou menos

partidas, A Mirtes, além do' títu
lo, foi, também, a equipe mais dis

ciplinada, recebendo 204 pontos.
CORRIDA DA INTEGRAÇÃO

TEM MAIS DE 300 INSCRITOS
A 7.a Corrida- da Integra_ção de Pe-

-

destrianismo, promoção do Correio

.

do Povo/Rádio Jaraguá/Gazeta El

Divisão Municipal de Esportes, com
a coordenação do professor José

Augusto Caglioni, tem mais de tre

zentos atletas inscritos e as inscri

ções continuam abertas até as 12
horas do dia 14, próxima sexta

feira. O percurso é de 8.000 me

tros, com �Iargada defronte o por..

tão da. Energe, em Guaramirim e

chegada no coreto da Praça do Ex

pedicionário, em Jaraguá,
-

onde a

recepção será f�ita pela Banda Mu.
nicipal. Os atletas qua não tiverem

condução, poderão apanhar um ô
nibus da Canarinho (que neva

mente apóia a iniciativa) que sairá
exatamente às 19h, levando-os qre
tuitamente a Guaramirim. No nai

pe masculino, o vencedor do ano

passado foi Hercíllo Herculano
André e no feminino; Cornélia Hol.

zinger.
Reina grande expectativa nes

ta que é a maior prova rústica do
Vale do Itapocu. A premiação dar
se á após a corrida, no próprio co.

reto. A largada acontecerá às 20h ..

JARAGUÁ PRE�ENTE NO EN-
.

DURO DAS PRAIAS, EM ITAPEMA
- Com a participação de 48 du.

pias inscritas (96 participantes),
realizou-se domingo, em Itapema,
o 1.°Enduro Perdido das Praias. O

Jaraguá Trail Clube marcou pre,
sença, através da equipe "Fu] i Trail
Team", com duas duplas:� Eloy So·

ter Correia/Antônio Normário Bo
na ficou em 5,° lugar e Flávia José

MarcattojUbirajara de Almeida Pra
do ficou em 13.0 lugar. Observe-se

que somente 14 duplas conclulrarn
todo o percurso. A comissão jul
gadora, segundo Sigmar Lucht, pre
sidente do JTC, sofreu algumas crí-'

ticas, porém, a parte organizacio
nal, na sua opinião, esteve quase
perfeita.

A diretoria do Jaraguá Trail
Clube, na oportunidade, adiantou
os entendimentos para a realiza
ção, em futuro próximo, de uma

grande prova em nosso município,
cuja idéia foi' muito bem recebida

por todos os treieiros do Estado.
É Jaraguá do Sul emergindo em

mais uma modalidade esportiva.
SÁVIO VAI COM TUDO A SAO

BENTO BUSCAR O TiTULO - Com
a realização da oitava etapa, será
concluído neste domingo, o Cam

peonato Estadual de Automobllis
mo, em São Bento do Sul, nas ca.

- tegorias força livre e 1.600. Jara-
.

guá,
-

através da equipe Kohlbach.
é campeão na categoria 1.600

(João Carlos Boaventura, tricam

peão) e, na força I ivre, o'piloto
Sávio Azevedo, com 13 pontos a

trás do atual líder, na segunda co

locação, vai com tudo buscar o tí

tulo, torcendo por uma eventual,
quebra do carro do seu

. principal
concorrente. O piloto, juntamente
com Oscar Chanoski e João Neu.
mann, participou. sábado, da últl
ma etapa do Campeonato Brasilei- -

ro de Marcas, em Interlagos, São

Paulo, obtendo a 22." colocação .

Problema na embreagem do Che
vette n.O 72 determinaram a perda
de valiosas voltas e a consequente
perda de colocações.

ESTADUAL INFANTil DE FUT.
SAL SERÁ ,EM JARAGUÁ .,.-- No pe
ríodo de 14 'a 16 de dezembro, se..

rá disputados em Jaraguá do Sul, o
Campeonato Estadual Infantil de
Futebol de Salão, com jogos no

Ginásio Artur Müller e na AABB.
Vinte equipes, de todas às regiões
do Estado virão à cidade. A Mir

tes. campeã desta temperada, será
a única representante de Jaraguá,
haja vista que ã Arweg, vlce-carn
peã, desistiu de participar.

PElADAO CONHECE FINALIS
TAS E DECIDE DIAS 11 e 13 -

Olimpicus, Satélite, Confecções
Neuza e Comercial Jaraguá são as

quatro equipes finalistas do 2."

Campeonato Municipal Aberto de
Futebol .de Salão, da DME/LJFS,
definidas no Hnal-de-semane pas
sado. Na terça-feira e ontem à

noite, jogaram entre sí· Olimpicus

x Satélite e Confecções Neuza x Co.
mercial Jaraguá, que disputarão em

sistema de ida e volta o 3.0 e 1.°
lugares (entre os perdedores e os

ganhadores dos jogos desta serna..
na), nos dias 11 e 13, no Agrope
cuário.

.

MORA REUNIU ADEPTOS DO.
MINGO EM NEREU RAMOS -- Em
Nereu Ramos, na Sociedade Estrel·
Ia, foi realizado domingo último O

2.° Torneio Regional de Môra, com
a participação de 20 duplas de Ja.

raguá do Sul, Rodeio, Guaramirim
e Joinville. Jogo tipicamente lta

liano, as melhores colocações do
Torneio foram: 1.° Cândido Pinta.
relli/Paulo Zermiano (Rodeia), 2.°
César e Fábio Valentini (Nereu
Ramos), 3.° Osvaldo Fava/Arnaldo
Plotegher (Rodeia), 4.° Renato Tis
si/Darci Uber (Nereu Ramos), 5.°
Moacir Bogo/Calixto Maser (Join-

, ville) e 6.° lugar,' Osnildo Valentl
ni/Lino Valentini (Nereu Ramos I:
César Valentini, além do troféu de
2.° lugar, ganhou outro como o

mais' idoso jogador do Torneio .

Tem 82 anos de idade.
ARWEG ENCERRA ATIVIDA·

DES DO ANO E PREMIA MElHo.
RES -- A Associação Recreativa

Weg encerrou as atividades espor.·
tivas do ano, sábaçlo,· com areali ..

zação de uma prova rústica inter..
na, Antes, houve à decisão do tor..

neio de futebol, onde saiu-se ven..

ceder pelo placar de 2 a 1, o De

partamento Mecânico que derrotou
o Departamento de Usinagem de
Bobinas. O Depto. Mecânico II :fi..
cou em terceiro lugar e a Weg
Máquinas em quart.o

Na prova rústica, da Weg I.
até aArweg, / na categoria até 25
anos, foram vencedores, pela or

dem, Edson, José, Jaime, Osni e

Arquimedes; de 26 a 35 anos, A

dolfo, Gilberto, Acácio, Orli e Pe..

dro e, acima de 36 anos, Henri ..

que, João e Romeu. No naipe fe
minino, Lúcia, Riza e Carim. No
total, 58 participantes e a premia.
ção aos cinco melhores departa
mentos será esta noite, no Juven..

tus, durante o baile. O Departa
mento Administrativo ficou em

1.°, 2.°. Fabricação 1, 3.° Fa'brica..

,ção 2, 4.° Processamento de Cha
pas e 5."" PCP. Receberão premia
ção,' também, o Depto. de Vendas,
como o de maior participação nös

eventos sociais, o sr. Ernaldo Bar
tel, como o -gerente que mals in.
centivou e praticou esporte em 84

e, Márcia Ramthum, como a secre

tária que mais colaborou com as

atividades da Arweg, durante este

ano.
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'As Anotações de' Flávio José
.• Na última coluna do ano, uma bomba. Vazou à lnfor,
_ mação de que está sendo ou foi criada a sequnda Supervi
soria de Educação de Jaraguá, preterindo Corupá, que es

.tave na jogada. E tudo na surdina, inclusive' teria 'sido
feita, a "partilha" des escolas pela "Dona Ucrs", sem o

.conhecímento da classe poHtica e de alguns membros
graduadds da' área educacional local.
.• A fonte que passou a informação acrescenta que o

,atual supervisor, Arnoldo Schulz, pela "partilha", ficará
.xem as escolas do interior, ao passo qUe a Dova super.
. visora, diretora de um estabelecimento de 1.° gr.au, ficará
com as escolas do centro. Sei não, mas neste mato tem

jacutinga e novidades poderão ocorrer na área educacio.
nal, 'no pr6ximo ano. Quem, viver, verá.
• Estão praticamente definidas as presidências das Cê
.maras de Vereadores, para 1985. Em Guaramirim, Ade-

· mir Izidoro deverá assumir em fevereiro; em Schroeder,
Gregório Aleis Tietz; em Corupá, Hermann Suesenbach e

.

em Massaranduba, Carmelino Dolsan. Em Jaraguá, a briga
.esté feia, mas a presidência pende ,p-ara' Marina Lenzi,
que tem apoio dos vereadores do f>DS�

. -

• O diretor.presidente da Erusc, Paulo Bauer, continua
suas incursões em todo o Estado, principalmente nesta

região. Como pretende ser candidadto a deputado, Pauli.
o nho é visto com frequência em solenidades, encontros e

festas em Jaraguá, Barra Velha e Corupá, ou em Schroe
def., Massaranduba e Guaramirim. � a tal da história:
quem não é visto, não é lembrado. Ele tá que tá.
• Justamente por estas incursões (junto com Udo Wag
ner) é que querem puxar o tapete de ambos. Dávio Leu,

; outro pretendente, assiste a tudo de camarote e assesse
" rendo os municípios pretende obter o apoio pera a con

cretização do' seu projeto político. E: por isto e por ou.

,
tras que tem gente apostando que Octacílio vai concorrer
de novo, para fazer frente a Dornbusch.
• Entra em vigor, agora definitivamente, dia 1.°, a No
ta Fiscal do Produtor Rural. A partir de então, qualquer
produto' vendido pelo agricultor deverá estar acomPanha.

·
do da nota, que poderá ser apanhada, gratuitamente, na

o

Exatoria Estadual. O produtor nãCf' vai pagar ,imposto ai.
uum, mas ajudará o município a. eliminar. os atravessa.'
dores, engordando os cofres públicos.
.. Aos caçadores, lenhadores e serrarias, um recado. O
IBDF planeja instalar no próximo ano, um escritório no.

município de Schroeder, para fiscalização em toda are.

_

gião, principalmente no Manso e no Bracinho, onde se I�
caliza a Estação Ecológica, recém-implenteda. Numa des.
sas, o jacaré poderá abraçar os contraventores da lei e

enquadrá los. E aí, tcháu e bênção ...
• A Fazenda Estadual vai também intensificar a fiscali·
zaSão, contratando 120 novos fiscais de tributos e 10 fis.
cais de mercadorias em trânsito, em 85. O fisco quer ell
minar -es atravessadores e as notas frias, que causam san.

gria ao. erário público. São várias viagen� com a mesma

nota e é isto que a Fazenda quer coibir. Quem informa
é o Dr. Romildo, do CIEF, à coluna.
• O Programa "Olha o Peixe" deveria ter sido implan.·
tedo em Jaraguá do Sul sexta-feire passada. Mas devido
a .vlaçern do Governador ao Oeste do Estado, a inaugu
ração ficou para janeiro, pois Amin faz questão de estar

· presente no ato. A princípio o "Olha o Peixe" atingirá
Cl Vila Lenzi e Rua Joinville, onde -a carência é mais ,a·
centuada, segundo Udo Staats, do CAP.
•. As férias do prefeito Vasel não serão agora, mas em

julho, Ele alega compromissos inadiáveis que
.

o impede
de afastar-se do cargo, neste início de ano. Ninguém sabe
se o vice, Décio Pia:rera, assumirá na oportunidade. Con.
tinuam estremecidos, apesar das tentativas de acerto e d.

aproximação. Não será tão cedo que Décio sentirá o gos·
to do poder, dizem observadores ..
.•

. Àqueles qu� acreditaram no nosso. trabalho" dando
nos incentivo e apoio no. ano. que se finda, Q. nosso ãgra
deciment, extensivos aos que remeteram cartões de boas
festas. Feliz Natal para todos.

SASSE
Café e Balas

Prefeito considerou 84 bom ..ano

adminístrativo. E anuncia metas
Mais de trinta prefeitos

do PMDB, dentre os quais
Durval Vasel, dé Jaraguá da

.

Sul; marcaram presença, 5."
feira à tarde, 'em Brasília,
na audiência com o candi.
dato à pr-esidência da Re

pública, Tancredo Neves,
solicitada pela Associação
dos Prefeitos do. PMDB de
Santa Catarina. Os prefeitos
entregaram.a Tancredo um

manifesto pedindo para que
no seu governo atenda às

justas reivindicações do po
vo catarincnse no tocante
aos cruciais problemas que
enfrenta, pois o Estado sem

pre foi preterido pelo Gover.
no FederaL"
O prefeito Durval Vasel,

ao informar que a prefeitu
ra fecha o ano sern dívidas e

que de 20 de dezembro a 06
de janeiro a mesma perma
nece fechada, exceto os ser.

viços essencrars, afirmou

que apesar das dificuldades
financeiras, chuvas e outros

perscalços, o resultado. foi
considerado bom, em todos
es sentidos. Ele acrescentou

que as chuvas atrasaram em

pelo menos dois meses o

cronograma de calçamento,
de mil m2/mês, assim como

es obras. de saneamento que

Pesca no

Itapocu será

proibida
o Secretário Diocesano de

Emaús, sediado em Jaraguá
do Sul, em ofício ao gover.
nador Esperidlão Amin, em

outubro passado, solicitou
a sua interferência para qu�
a Sudepe baixasse portaria
proibindo a pesca junto a

represa do DNOS em Guara

mirim, assim como proibis
se a captura de peixes 'áo

longo de toda a extensão do
Rio Itapocu. Segundo o Dr.
José Alberto Barbosa, Pro
motor de Justiça e defensor
ferrenho da flora e da fauna

regional, ó Governador de·
terminou -expressamente à

direção da Acarpesc, para
que fizesse a devida proibi
ção e se organizasse um

Conselho formado pela Fat

ma, Acarpesc, DNOS, Celesc,
Decom e Emaús, visando a

realizaçãó de um estudo ge·
ral do complexo ltapocu-

, Bracinhó, para a preserva.
ção da vida aquática na re

gião.

se fazem necessárias.
Para o próximo ano, o

calçamento continuará em

várias frentes: Outro desa

fio, segundo Vasel, é a cons

trução do passeio público
na rua Jorgn Czerniewicz,
para o qual, dos 10 inseri.

tos, 4 se habilitaram e apre .

sentaram projetos que serão
analisados por uma cernis

são a ser formada. Para 85
€'stá prevista a conclusão do
novo cemitério, em Três.
Rios do Norte, desapropria
ções, construção do comple
xo de garagem, oficina e fá .

-brica de tubos na Barra do
Rio Cerro, conclusão da pra.
ça na ßR-280, construção de
nova ponte sobre o Rio Jara·

guá, nas imediações da Ar.

gi, além de construção e

restauração de escolas e [ar
dins de infância, bem como,
investimentos na aquisição
de um terreno para a edifl
caçêo da Companhia de Po ..
lícia e construção, anexa, de
um conjunto poliesportivo;
dentre outras.

Some-se a isso a execução
dos trabalhos de elaboração

do plano :diretor e varias

desapropriações de imóveis
para

o a' abertura do acesso

da segunda ponte sobre o

Rio (tapacu. Vasel, na cole
tiva à imprensa, esta sema

na, lembrou aos lnedimplen,
tes para com o erário públi-

.

co, que a tesouraria contl
nuará aberta até c final do
ano para o recebimento ele
impostos e taxas munter

pais. São cerca de 20% que.
não liquidaram seus débitos
e a partir de janeiro cairão
em dívida ativa, se não sal
dados.
r:

" O aUil1.."lnto do imposto
predial e territorial urba
no, para o próximo ano, fi.
cará na faixa de 150%, se-

�

gundo o Prefeito. Poderá ser

pa.go em dez meses, a partir,
de março, ou à viste, com

desconto de 20%. E no com

plemento da entrevista, Dur.
val Vasel informou que' film
face de múltiplas tarefas.
que requerem a presença e a

participação do Prefeito, o'
mesmo não tirará suas fé·
rias em janeiro, mas sim,
somente no mês de julho.

colocação a Fruet, em se.

gundo lugar a Koerich é em

terceiro lugar, empatadas, a

Sirama e a Relojoaria Ave
nida.

Fruet. vence de novo

concurso de vitrines

A entrega dos troféus a

conteceu quarta.feira ao

meio dia, durante a última
reunião almoço do ano do

CDL, da qual participerarn,
como convidados: o prefel
to Durval Vasel, o secreté
rio Balduino Raulino e o ge
rente da Celesc, Udo Staatz.
As vencedoras receberão
também certificados de hon
ra ao mérito.

Fortes' vence
e vai a SS
O fundista Antônio Sérgio

Fortes (foto), da Kohlbach, foi
o vencedor da 7." Prova da Inte

gração, realizada dia 14, no per
curso entre Guararnirim e Jari!•
guá do Sul. Cornélla Holztnçer
foi a vencedora da prova fernlnl
na e todos os detalhes da corri.

de, co-patrocinada pelo "Coreelo
do Povo" estão nesta edição. No
dia 31, Fortes representará Jara,
guá do Sul na - 60." Corrida In":
ternacional de São Silvestre, em.
São Paulo, a mals importante do

mundo. Larga entre os 300 me

lhores.

Pelo segundo ano conse

cutivo, a Lojas Fruet foi a

vencedroa do Concurso- de
Vitrines, instituído pela Pre,
feitura Muniéipal/Secretaria
de Cultura, Esporte e Turis
mo e o Clube de Diretores

Lojistas de Jaraguá do Sul.
Este ano concorreram 21

lojas e uma comissão julga
dora,' integrada pelo Dr.
Paulo Roberto Schroeder,
Dirce Terezinha Nunes, Ir.
mão Arcângelo Postai, Ivo
Kaufmann e Sra.; Ary San
ches e Sra. e Roberto Donath
e Sra. escolheu as melho
res premiando na primeira
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