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JARAGUÁ DO SUL -' CIDADE SfMBOLO DA FAMíUA JOURDAN

, Antônio José Gonçalves
I

Nossa tenda de traba-
lho está ho le desfalcada
ele uma importante peça
componencial.
Dolorosamenté temosâé

informar que um acidente

de trânsito na madruga
'da do .día 2 do corrente,

\
.

no km 62,4 da BR-l01, cei-
Iou a vida do nosso cola

horadar Antônio José

Gonçalves, quando se di

rigia à Barra Velha, em

busca do convívio de sua

família' e para abraçar o

filho que naquela data

completava o seu terceiro
aninho.

Nem ele lá' chegou, co�
mo também o preséntinho
ao Leo não chegou ao seu .

destiná. Não nos cabe du

vidar dos desígnios de

Deus.

Rompera-se o laço fa

miliar que ainda no últi

mo día 25 de janeiro re

gistrava dois lustros de e

xistência - as bodas de es
tanho.

Aos 33 anos de idade.

Antônio José Gonçal-r
ves' era filho de Holanda
Marcellino Gonçalves e de
Felomena Schmitz Gon

çalves, nascido em Sch
roeder II, no dia 27 de

junho de 1�51 e filho mais
velho. de uma prole de dez.

Seus estudos primários
ele fez na Escola Jaraguá,
depois no Colégio São Lu
ís, .fazendo, em segl)ida, o

curso de contabilidade na

Escola Técnica São Luís.
a Serviço Militar 0 apa
nhou no terceiro ano e,'
por isso, completou o cur

so na Escola Técnica Bom
Jesus,

.

de Joinville, en

quanto prestava o servi
ço à Pátria no 13° Batalhão

Saiu o resultado da con-
de Caçadores. corrência pública para a
Bom aluno, acabou se ccnstrucão da primeira e

transformando em profes- t .....pa das obras da Casa
sor na escola que hoje 0'5- ela Cultura de Jerazuá do
tenta o "status" de Colé- Sul na rua Amazonas, de
gio Estadual "Holanda, 676,50 m2; A vencedora
Marcellíno Gonçalves".' foi a Construtora Serla e

Depois lecionou na Duar
te Magalhães, na Barra do
Rio Cerro. Em seguida le
ci-onava na escola que ho-

je é o Colégio Estadual

Abdon Batista, no centro

da cidade. Pinalmentes pas-
,

sou a lecionar no Colégio
São Luís, dos Irmãos Ma

ristas, ao tempo em que

aqui sediava a Provincia
dos Irmãos Maristas de

Santa Catarina.
Acreditando na juventu

de, aceitou um sábio con

selho do Padre Elemar, e

se Iez presidente do Gre
mio da Juventude Jara

guaense, ajudando a en

tão juventude contestado
dora a seguir o caminho
reto do' bem. Lá conheceu
Yvonne Alice Schmöckel,
a vice-presidente e com

ela casou, de cuia consór
cio nasceram a Alessandra
Gonçalves (7 anos) e Le
andro Schmöckel Gonçal-
ves (3 anos).

_

No setor de esportes a

ceítou e presidiu o Grê
mio Esportivo Juventus,
cl anel o aos seus associados
uma nova arquibancada,
a ampliacão das depen
dências sociais e a mura-

da do clube. Deu ao '.'po
vão" algumas alegrias pe
la sua partícípaçãodo cam-

peonato estadual.
,

.

Antes', . porém, ele fazia

o curso de Admínístre
dor de Empresas, .na en

tão Fundação Universi-
dade do Norte Catarinen
se - 'FUNC; enquanto a

Yvonne fazia o 'curso de
Filosofia.
O tempo encarregou-se

do seu ingresso no C.A.

B.aependi, assim como foi

valoroso bolonista do' Bo
taíore Boliche Clube.

Abraçou também os i

deais de Rotary Interna

tional, sendo convidado a

fazer parte do club de Ja

raguá do Sul, que lhe

prestou as derradeiras ho

menagens.
Católico Apostólico Ro

mano, valorizou a sua fé

através da participação de
Emaús e Encontro de Ca
sais.
Seu primeiro emprego

encontrou nas Indústrias
Reunidas Jaraguá S.A.·
Como sócio gerencioü

a Orcanlzacão Contábil
"A Comercial" S/C Ltda,
e 'a Editora do "Correio
-do Povo".

Deixou-se seduzir pela
polítíca, alcançando' a su

plência de vereador pelo
PDS e os seus planos, e
idéias .agora .estão sepul
tados para todo o sempre.
E tinha bons planos. ".
Ele adorava. a sua famí

lia.
Antonio, esteja onde

estiver, temos muita sau

dade de Vocêl

RESULTADO DA LOT O
São as seguintes as dezenas sorteadas no Con

curso 225 da Loto (ontem): 04 � 56 - 75 � 81 - 97.

Casa da Cultura começa
. ,

Ja
o custo da mão-de-obra
será de Cri!; 54118 mil"
com prazo de execução
ção em seis meses e iní
cio imediato dos traba-

.

lhos. Esta etapa consta de
seis salas de aula, sala de

espera, anfiteatro, banhei-

Começa sondagem da nova ponte
Começam segunda-feira os trabalhos de sondagem

da nova ponte de concreto pré-moldado que será
construída sobre o Rio Jaraguá, ligando a Rua Dr.
Enrico Fermi, no Jaragué Esquerdo com a Rua Ânge
lo Rubini. na altura da Carroçarias Argi. A nova pon
te terá 40 metros de extensão e de posse da sonda
gem do terreno, a Prefeitura irá solicitar orçamento
de custo às empreiteiras Mama e Cassol, para' viabi
lizar a sua construção, que deverá contar com o apeío
financeiro da iniciativa privada.

A informação foi prestada' quarta-feire pelo pre
feit,' Durval Vase}, que anunciou, também, a aqui
sição de uma área de 23.189 m2, na Rua Onêlía Horst,
Vila Lenzí, ao preço de Cr$ �5 mílhões

'

.para implan
tação do novo cemitério municipal, num altiplano an

ele as obras de infra-estrutura devem 'começar brave.
possivelmente em março, haja vista 'que o novo eam

po santo é uma das prioridades para este ano.

Da mesma forma, por Cr$ 5,5 milhões, a municí

palidade adquiriu uma' área de terras de 350 ·m2, na
Vila Lalau .para a edificação de uma unidade sanitá

,ria municipal ,para atendimento a população dos baír-
.

ras Vila Baependi, Vila Lalau, Ilha da Figueira e ad-

jacências.
'

Orquestra de Langenhagen vem

em março
A Orquestra de Sopro do que para o espetáculo

. Langenhagen (Langenha- serão cobrados ingressos
gener Blasorchester )" .di-· simbólicos de Cr$ 1 mil,
rígida peta maestro Ernest acima de 12 anos de idade.

Muller .íará uma apresen- Balduíno confirmou pa-
.

tação em Jaraguá do Sul ra o dia .13, quarta-feira,
no día 31 de março, às. às 8 horas, no' gabinete
20h30, em local a ser con-

.

prefeitural, a entrega de

firmado .A vinde da íamo- cheques aos sete blocos

sa orquestra é fruto da vi- carnavalescos que desfí

sita do prefeito munící- ,larão na Reinaldo Rau nos

pal à Embaixada da Repú- dias 16 e 19 próximos. O
blica Federal Alemã, em total a ser distribuído é

Brasília e da posterior vín- Cr$ 3.800.000 (vide maté

da a Jaraguä do Sul do ria página 3). ,

embaixadorWalter Goren- Por outro .lado, acen-

flos. tece neste domingo, dia 10,
A Orquestra de Lange- no lago do Parque Mal

nhagen realizará uma wee, o 10 Festival de Cai

"tournée" pelo Brasil. de- aques de Jaraguá do Sul,
vendo apresentar-se, em iniciando às lO' horas.

Santa Catarina .nas cida- .
" Mais de 40 caiaqueirps se

des de Joínville. São Ben- inscreveram. para as' pra

to e Jaraguá do Sul. A in- 'vas em diversas categori- .

formação é do secretário as. A promoção é da Pre

de Cultura, Balduino Rau- feitura, Hermes Macedo,
lino, prestada na manhã com o apoio da' imprens�
de quinta-feira ,adiantan- local.

ras e ârea de eírculaçâo. "Artístíca. que analisou a

O projeto total da Casa possibilidade de trazer um

da Cultura e Teatro tem autor catartnense à Jara-

1.712,09 m2 de área cons- guá dó Sul, para lança
truída. mente de livro e noite de

autógrafos, seja ele de Ii-

Os resultados foram. co- teratura, história ou Jite
nhecidos segunda-feira, ratura infantil. O assunto
durante reunião da direto- " .voltará a aer analisado
ria da Sociedade Cultura pela diretoria.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Missões começam terça-feira
O período das Missões inicia-se terça-feira,

12 de fevereiro, indo até 31 de março, em todo
o município .tendo como pregadores um grupo
de padres redentoristas, auxiliados por estudan
tes de teologia. Desde o dia 3 de janeiro, em to
do o município, vem sendo processada a revoa

.da dos andores, que são trinta dias de orações
e preparação às Santas Missões. De 12 a 17 de

.

·fevereiro, serão atendidas pelos padres as comu

nidades de Escola Itoupava, Rio Manso, São Jo
sé, São João, São Cristóvão, Santo Estevão e Al
to Rio Cerro; de 18 a 24 de fevereiro, em Santa
Cruz, Santíssima Trindade, São Francisco, Santa
Luzia e Ilha da Figueira; de 07 a 17 de março, nas
comunidades São Luiz, Rio Cerro (Barra), Giná
sio A. Müller e Agropecuário; de 19 a 24 de mar

ço, no Rio Molha e São Pedro e, de 19 a 31 de
março, em São Judas e Matriz São Sebastião. Os
horários variam de 15, 15h30 e 19h30, de comuni
dade para comunidade, segundo a programação
missionária.

Celina Cabeleireiros
Fazemos os maís modernos cortes como punk,

new wave, john wave, cortes a navalha, pentea
dos coloridos, lançamento de novas cores, per
manentes e manicure, com uma bem montada

equipe formada pelo Dr. 'Raul (esteticista), Ro

secler, Márcia e Sérgio.
Rua Gumercindo da Silva; 119 (ao lado da Caixa).

Fone - 72-2165

'Berçário Maternal
"Bem-Me-Quer"

Comunica que atende em novo endereço, na

Rua Pastor Ferdinando Schlünzea, nÇ 194
Fone 72-1304

Atendemos oriançass-de O a 4 anos, por hora, -meío
período ou período integral. Ambiente aconchegante e

familiar.
.

Venha conversar conosco.

PARA TODAS AS OCASIõES E TODOS
os GOSTOS, PRESENTES DA

Relojoaria AVENIDA
Jóias e Relógios

Marechal' Deodoro, 431 e Getúlio Varias, 9

SUPER CARNAVAL 85

PROGRAMAÇÃO

Sexta feira - dia 15 - 12 horas
.

Abertura do carnaval - 'Noite Azul e Branca", Baependi,
��- .

S�bado - dia 16 - 22 horas

doncurso Melhor Bloco de Fantasia, no Juventus. Prê
mios: 19 e-s 500 mil, 29 Cr$ 300 mil e 3' Cr$ 200 mil.
Melhor fant�sia individual, e-s 200 mit

Domingo - dia 17 - 22 horas
Carnaval no Beira Rio Clube de Campo.
Segunda feira - dia 18 - 22 horas

Carnaval no :Beira Rio Clube d� Campo.
Terça feira - dia ·19 - II horas

,

Encerramento do carnaval, com 6 horas de duração, no
Grêmio Esportivo' Juventus..

CARNAVAL INFANTIL

Domingo no Beira Rio e terça feir-a no Baependí
Domingo;

.

segunda e terça fewa no Juventus
A ANIMAçÃO DO SUPER CARNAVAL 85 a' DE

"Moacir' e Seu Conjunto"

Gente & Informações
----

_Dois elegantes casamen

tos acontecem às 20 ho
ras de hoje, na Igreja
Matriz. Junto com os pa
is

.

José Venâncio (Yeda
Terezinha) Pereira que
completam 25 anos de vi
da matrimonial, Clauber
to e Claudete se tornarão
marido e mulher de Mlrí
am Rudolf e de Cláusio
Baratto, que são filhos de
João Germano (Maria de

Lourdes) Rudolf e de Lí
no (Tereza) Baratto, de
tradicionais famílias jara
guaenses, acontecimento

que vai reunir a alta so

ciedade para as comemo

rações no Clube Atlé
tico Baependi.
_Serão padrinhos de Clá
usío e Claudete .Carlos'
Akrouche/Clarice Welss
Pereira; Márcia W.B.da
Silva/Luiz Antônio Weiss,
Paulo Albuquerque/Carim
Baratto,' Robert (Noeli)
Donath, Pedro Sérgio
(Vainice) Steil, Décio (De
nise) da Sllva e, as teste
munhas de Clauberto e

M1riam ,serão os easats
Antönlo César (Marlta) da
Silva, Norberto Drechsel/

.

Márcia Rudolf, César (San
dra) Correta, Carlos VI
cente [Marllene] Slmí, Ma
ríno (Jussara) Munarettl
e Mauricio (Maria Apare
clda)Lenzi. Cumprimentos
pela tripla comemoração.

'

I -O Dr. Sérgio Luiz Rosa
.

de Bem, juiz de direito da
2a Vara está deixando Ja
racuá do Sul. Promovido
que foi, assume. em março
em Lages, que é comarca

de 4a entrância. Em seu lu
oar ,atuará a juíza subs
tituta Dra. Maria do Ro
cio Luz Santa Ritta, fican
do agora o PT. José Gui
lherme de Souza respon
dendo pela direção do Fo

ro, designado pelo Tri
bunal de Justiça.
'_A Kohlbach, tradicional
fabricante de motores' e
létricos, realizou na sema

na passada a sua 5á Con
venção Nacional de Ven
dedores, no C.A.Baepen
di. Segundo soubemos a

Convenção foi sucesso, o
casião em que o diretor
administrativo Bibe Kohl
bach anunciou a constru-.
cão, este ano, aínda, de
uma nova unidade fabril,
com 6.500 m2 de área
construída, tonfigua as a

tuais . instalações. Bola
branca à diretoria da Kohl
bach!
_Na agenda branca deste
sábado, o casório, na Ma
triz, às lOh, ·de Alcíonír .

GötzICleoci Amaral, 11h·
.0snildo ,Ceruti/Terezinha

Campestrini, Moacir R�itz/
Isolete Marchiolli, Anésio
München/Dorilda dos San
tos e Adolar Petry/Maria
Zélia da Silva; ás 18 h .

Wilson Nort/Roseane Kra
wulski. Na Barra,17h-A
demir Nichelatti/Rosân
gela Paes e às 18h - Ar
naldo Baddaratz/Terezi
nha Spézia;
_Será na sexta-feira, dia

15, com Moacir e sua Ban
dínha ,a abertura do car

naval de salão em Jara
guá, às 22h30, no Baepen
di. As mesas estão sendo
vendidas a Cr$ 20 mil,
cadeira Cr$ 5 mll e o con

vite para não associados
da cidade custa Cr$ 10
míl (casal) e Cr$ 5 mil

(individual).
_Está mesmo confirmado
para 3 de março, a inaugu
ração oficial do Autódro
mo de Jaraguá do Sul, em
Nereu Ramos, com 'com

petições automobilísticas
extra-oficiais. O complexo
esportivo (, autódromo e

motódromo), chamar-se-á
"Artur Breíthaupt", home
nagem justa ao saudoso
empresário,
__.Assumiu dia 1'9 o car

�o de assistente social do
Centro de Atividades do
Sest. Maria Rech, trans
ferida do Centro de Ita-
i�L A atual assistente, A
delina Zanata Lauth está
se desltqando para dedí-
ci'll'-se ,;\ família .

_Ademar Braz Winter, ca
sado .com Dona Reoína.
assumiu dia 10 a presi
dência da Câmara de Ve
readores de Jeracuá do
Sul. Ao meio dia houve
comemoração, com a pre
sença dos vereadores ' e

convidados. no Cavalinho
Branco.
_N Cine .Jaraouá. "".,tá em

cartaz a partir deste sá
bado � até terça-feira,
"Thunder _ Um Hornern
Chamado Trovão "

e na

nuarta e (minta-feiras,
"Quilombo". filme nado
nal com Vera Fischer,
Grande Ot.elo, Toni Tor-,
nado e outros.

_Dentro do Proír+o prl)_

canto, coordene-to oelo
maestro Josl'> }\rs,('il) �i'ln

tana, Jaragué do, <::ul foi
escolhida para sediar es

te ano um Encontro de
Corais, Deve acontecer em
julho e as providências
estão sendo tomadas.

_.Segundo fomos informa

dos, a jovem Joseane Mau
rící, filha de Dona Maria
Cecilia Maurící, oue resi
de em Jaraguá ,embarcou
no - dia 1� de fevereiro
para -I:;ondres (Ing'laterra),

para um aperfeiçoamento
em I1nguas.
_São grandes os prepa
rativos dos blocos para o

carnaval de salão erde rua,
prometendo ser o melhor
dos últimos anos. O car

naval de RU'a será na

Reinoldo Rau, em função
da pista asfáltica, que fa
cilita o desfile.
_"Programa'" é o guia in
formativo turístíco que
está circulando, COQl nú
mero especíal sobre San
ta Catarina. Traz o rotei
ro completo de norte a

sul e destaca, dentre ou

tros, Jaraguá do Sul, Gua
ramírím, Barra Velha el
Pomerode.

_Começa dia 11, segun
da-feira , no Baependi,
curso de natação para i
niciantes. Para a faixa de
6 a 12 anos (Cr$ 10 mil)
das 17hl0 às 18 h e adul
tos, Cr$ 15 mil, das 18h
10 às 19h. Inscrições a
bertas na secretaria azur

ra.

_"Homenagem a Jara
guá", de autoria de Val
ter Stähelin é o samba-'.
enredo do bloco carna

valesco da Arsepum, que
tem mais de 200 figuran
tes e que val desfilar nos

dlás 16 e 19, na rua Reí
noldo Rau. A. moçada tá

que tá.
_Durante fevereiro na se

cretaria da Comunidade

Evangélica, poderão ser

feitas matrículas para o

ensino confirmatório, me

diante a certidão de nas

cimento, certidão de ba
tismo e carnê de contri
buição. A Escola Domini
cal começa dia 24, às 8h.

_Chegando-nos às mãos,
o Calendário Cultural 85,
editado pela Fundação Ca
tarinense de Cultura. :E u

ma valiosa fonte de con

sulta que registra as o

corrências culturais, de
várias matizes, em todo
Santa Catarina.

_A. SCAR inicia em bre
ve a construção da .pri
meira etapa da Casa da
Cultura (676,50m2), cuja'
concorrência foi vencida
pela Construtora SerIa, ao
custo de Cr$ 54 milhões
(só mão-de-obra). Fica

pronta em seis, meses .•
_Em oficio ao "Correio
do Povo", o ex-presidente
da Câmara de Vereadores
de Corupä, Ernesto Feli

pe Blunk, agradece a di

vulgação e o apolo tece
bldo durante os dois anos

em que esteve à testa do

. ,Legislativo Municipal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Celesc construirá a nova linha J�raguá-Corupa
o Administrador Regi-o

nal da Celesc, Renato
Zimmermann, através de
teiex remetido ao Presi
dente do Diretório Muni

cipal do PDS e ao Prefeito

Municipal Albano Mel
chert, de Corupá, comuni
ca a aprovação pela dire
toria da empresa, da cons-

'hução da nova linha de

'energia elétrica no valor
de Cr$ 560 milhões, em

caráter emergencial ten
do em vista a precarieda
de da atual linha de ener-

'gia elétrica, que .Ioí alvo
de reportagem na primei
"ra página da última edi
ção do "Correiodo Povo",
'mostr!:}ndo o temor dos co

rupaenses ante a uma

possível ,ruptura das lí
nhas de transmissão de e

nergía elétrica de Jara-,'
'guá do Sul a Corupá, o

que provocaria um "black
-out" total, deixando o

Aberta colheita do arroz no
Estado

munícípto, no mínimo,

'Durante 'solenidade rea

lizada na tarde dê sexta
,feirà; dia i 0; com â pre
sença do secretário da A
-griculturà Vilson Klei
nübíng, na propriedade
do agricultor Erice Bor
chardt, localidade de Fun
do Sueco, às margens da
Rodovia Guilherme Jens
sen, em Massaranduba.
foi aberta oficialmente a

colheita do arroz em San
ta Catarina, safra 84/85,
Participaram do ato o pre
feito Zeferino Kuklinski, o
d-iretor admínístratívo da
Acaresc OUo Kiehn, pre
sidente da Cooperativa Ju
riti Irineu Manke, verea

dores, outras autoridades
e cerca de 200 orizicul
tores da região.

Massaranduba, que é o

maior produtor deste ce
real em Santa Catarina,
espera colher cerca de 800
mil sacas nesta safra, mui
to embora a produtividade
deva ser menor, compara
tivamente a anos anterío-

três dias sem energia e- rinense de Cultura, Udo
létrica. Wagner, o .prefeíto Alba-
O anúnçio da constru- no Melchert, o vice Oto

ção da nova linha deixou' -Ernesto Weber e o Co
as lideranças corupaen- mendador Alvim Seidel,
ses satísfeítas. haja vísta presidente do PDS. A vice
que a mesma vinha sendo presidência ficou com Her
alvo de insistentes rei- bert Arno Mohr, 1° secre

vindicações. târio Ernesto Felipe Blunk
,Por outro lado, a infor- e 2° secretário Haroldo

mação de que o prefeito
. Kühl.

Albano Melchert adqui- A bancada governista,
riu vanos equipamentos que apresentou chapa pu-
'para a montagem de um ra, venceu por 5 votos

'play - ground nos fundos-contra 4 da bancada do
da Praça Artur Müller, a- PMDB. Â liderança do
nexo ao Coreto Munici- PDS e do Governo Muni-
pal, cipal deverá ficar com o

HERRMANN':e \
ex-presidente Ernesto Fe-

PRESIDENTE lipe Blunk. Naquela ses-

O professar Herrmann' são, o vereador Artur Mar
Suesenbach foi eleito na tini, do PDS, solicitou a

noite do día 1° de feve- fastamentO por 120 dias
reiro, sexta-feira, presí- para tratamento de saúde
dente da Câmara de Ve- e será substituído pelo prí
readores de Corupá. Mar- meiro suplente 'Ermínio
caram presença na ses- Moretti. Após a .eleição,
são solene o superinten- a edilidade se confrater
dente da Fundação Cata- nizou.

res. O coordenador de or

ganização do produtor e

supervisor da área do Es
critórío Regional' da Aca
resc. de Jaraguá do Sul,
Samuel Duarte Callado.:
apresentou na oportuni
dade dados acerca do po
tendal da rezíão que ad
ministra, onde são planta
dos 30 mil hectares de ar

roz por' ano, que corres

ponde a 33%da área és-

.tadual. ao passo que Mas"
. saranduba têm S mil hec
tares de arroz plantado,
correspondendo a 8% dá, Da mesma forma, o se

área de plantio de arroz cretário Vilson Kleínü
de Santa Catarina. bínz sublinhou a 'impor-

tância da - agricultura em

grupo e afirmou que tan
to no norte como no sul'
do Estado, a' cultura do
arroz, irrigado representa
uma ótima fonte de ren

da para os pequenos e

médios produtores. Ele
destacou também o fato
da Cooperativa Juriti es

tar pagando aos coopera
tivados Cr$ 33 mil a ·s;

ca do produto de 50 qui
los, "o que é bom para o

agricultor e pare Q Esta
do, gerando um movi
mento econômico consi
derável".

O prefeito Zeferino
Kuklinski, de Massaren
duba, na ocasião elogios
esse programa pioneiro no

Brasil do governador Es

peridião Tmin e destacou
o trabalho da Secretaria
da Agricultura e da .Aca
resc em benefício da eco

nomia primária. dando
-lhe a devida assistência
para que os produtos pos
sam usufruir das técni
cas e dos recursos que o

Estado põe' à disposição.

Acrescentou Samuel

que através do programa
de máquinas e equipamen
tos de uso coletivo, que é
o projeto de agricultura
em grupo, iniciativa do
Governo do Estado, a. re

gião de Jaraguá do Sul já
possui 31 colheitadeiras e

19 microtratores que são
usados coletivamente, a-

,

lém .do que' existem mais
de 80 solicitações, cujos
projetos estão sendo ana

lisados.

Entidades e blocos recebem

subvenções
'Tramita na Câmara de-Vereadores de Jaraguá do

Sul, um projete-de-lei originário do Poder Executivo

Municipal, que concede' subvenções e contribuições a

, diversas entidades educacionais, culturais, assistenci

ais, esportivas e recreativas do município, na ordem de

Cr$ 176.200 -míl e Cr$ 66.400 mil, respectivamente. As
subvenções serão concedidas à Sociedade União Cr$
ZOO mil, Bumba-meu-Boi Cr$ 200 mil, SCAR Cr$ 1 mi

lhão, Soco Jaraguaense de Canaricultura e Ornitolo
gia Cr$ 300 mil, Coral da Comunidade Evangélica Cr$
700 mil, Ação Social Cr$ 12 milhões, OASE Cr$ 250

mil, Corpo de Bombeiros Cr$ 3'milhões, APAE Cr$
20 milhões, Damas de Caridáde Cr$ 250 mil, Grupo Es-

, coteiro Jacoritaba Cr$ 500 mil, Distrito Bandeirante
Emílio Carlos Jourdan Cr$ ·250 mil. Associação Assis
tencial Lar das Flores Cr$ 750 mil" PX Clube Cr$ 600
mil, Rotary Club Cr$ 1.200 mil, Ferj Cr$ 120 milhões
e Jardim de Infância Emanuel Cr$ 15 milhões. '\

Dezenas de APpiI receberão contribuições .assim
como a Associação de Prefeitos do PMDB Cr$ 10 mi

lhões, Amvali Cr$ 22.500 mil, Arsepum Cr$ 12 milhões,
T.is;?'a Jaraguaense de Futebol Cr$ '350 mil. S.S.C.BstreJ
la Cr$ 250 mil. G,E.Juventus Cr$ 250 mil, Botafogo F.
-::. Cr$ 250 mil, Acaresc Cr$ -16 milhões, Sociedade
Valo Agrícola de Itapoeuzlnho Cr$ 500 mil e Sode-
nade Agrícola de Irr+zação Estrada Nova Cr$500 mil..
APOIO AOS BLOCOS

Três milhões e 80Q mil cruzeiros e o valor das sn+
lescos para o desfile de rua deste ano" 'na Rua Reinaldo
versões que receberão a Arsepum e os blocos carnava-

'

Rau. O bloco carnavalesco da Arsenum. em formação,
receberá Cr$ 800 mil, S.E.União Cr$ 500 mil. Os Phar

ràpos Cr$ 500 mil, Bafínho Cr$-� 500 mil, Marujos do
�taú Cr$ 500 mil, Ula Ula Cr$ 500 mil � Democratas
lf) Samba Cr$ 500 mil.

Tr-einamento Pró-Criança Rural
No período de 25 ä 29 -de março, Jaragué do Sul

vai sediar o Treinamento Regional Pró-Criança para
Líderes Comunitários, que contará com a participação
ile representantes de dezoito municípios (JaraQuá do
Sul, Ascurra, Rodeio, Indaial, Benedito Novo, Rio dos
Cedros, Blumenau, Corupá, Joínvílle, Garuva, Guara
mirim, Schroeder, Massaranduba, Araquari, São' Fran
cisco do Sul, Pomerode, Barra Velha e Timbó), reunín
do em torno de 70 pessoas. o- Treinamento do Pró-Cri
ança Rural envolverá elementos Iígados a extensão
rural, educação e saúde, que farão um trabalho integra
do junto a população alvo que 'é' a de zero à seis anos.

Os objetivos do Treinamento Regional Pró-Crían
�a nara LIderes Comunitários são o de motivar e cons

;p.ntiazar sobre a importância da estimulação na f<Ú
va etária de zero "à seis anos e, capacitar sobre o de
-envolvimento da criança e estímulação, além da tro-.

_
'''l de idéias e interc�AmDio de experiências. A· progra-
"1ação, constará de quatro etapas.

'

.
.

Nove regiões e 646 participantes já' foram atingi
'das e para os primeiros meses de t985, já estão progra
mados mais quatro seminários de treinamentos, com
o que todos os 1�9 municípios do Estado estarão atín
zídos pelo Pró-Criança Rural, informou Vitoria Maria
Stein, do Escritório- Regional da Acaresc de Jaraguá
do Sul, acrescentando que' os levantamentos já foram
realizados sobre a situação da faixa etária atingida na

queles municípios da região que mantêm extensío-
nistas sociais.

'

O treinamento terá lugar no Centro Shalon, em
Nereu Ramos,· onde também' os participantes ficarão
alojados.

.
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ANlVERSAR1ANTEs NAS C I ME N T O' S Legislativo ele-:
--------------------------���

ge as Comissões Áurea Müller Grubba, 'Oficial dó Régistro Civil do
DJa 18 de janeiro �'ir, Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estàdo de Santa
Taise Maira, filha de Ele- Técnicas Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Cartório,
mar (Elisabete] Schmelzer. exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se habilí-
Rodberto, filho de Reínal- Sob a' presidência do ve- '.

reador Ademir Braz Wín- tarem para casar, os seguintes:dó (Silvina) Gaedke.
ter ,a Câmara de Verea-Dia 21 de janeiro

Juliana, filha de Sérgio dores de Jaragué do Sul
realizou. duas sessões or(Elisa) Lescowicz.

Dia 24 de janeiro dinárias ,esta semana. Se-

Mara Suelen, filha de A- gunda-feira ,em requeri-
demar (Lilian) Pansteín. mento subscrâto pelos'
Ola 25 de janeiro quinze vereadores das

Fabiane, filha de Maurito bancadas do PMDB e do

(Sandra) Araujo, Jackson, PDS, foi deferido o envio

filho de Nestor (Anísia) de ofício de condolênci
as aos familiares de AnKruger.

Dia '26 de janeiro tônio José Gonçalves,pelo
seu falecimento ocorridoGisele, filha de Vigando dia 2, na BR-l01, vítima

(Màrinez) ZapelÍa, Rodri-
de acídente automobí

go Daniel, filho de Carlos
lístico. Do vereador Gus

(Sílvia) Güths.' Glaucia.:
tavo Mathedi .Ioi aprovafilha de Egon (Waltraud) da a indicação onde soli-Mohr.
cita que a Divisão de 0-

Dia .27 de janeiro d dDébora, filha de José (Vi- bras da municipali a e

providencie a abertura de
viane) Tonon, Fernanda,

um. trecho de estrada nos
filha de Celso (Irene) Ba-

fundos do Braço Ribei
rato, Elisarigela; filha, de
Edímírson (Roseli) Pam- rão Cavalo com fundos

gratz, SuziMara, filha de de Ribeirão Cavalo, numa
'José (Verônica) '·Braier, distância aproximada de

Carlos Alberto, "filho. de dois quilômetros. A aber
Rubens (Carmen) Reinke, tura deste trecho, segundo

.

Patrícíe. ·mhá de Sílberto Mathedi, reduzirá a dís-
..

' ..

r

(E' 'li")'E
-." têncía em aproximadamen-Dia 12 ,de 'f-eve'r'e'Ira -

--:::r mi a ger., ,

Dia 01 dê fevereiro te cinco quilômetros.
'

.Sr, Gutlberme H. Emmen- Maximiliano, filho: de 1-
"

Foram eleitas esta sema-'dorfer, Sr. G�rirlaho Rein- vo [Dorlí] Caril, Fabiana, na também as Comís
.

ke, em,,�s$ai'andubat Sr. filha de Ivanir {Asnílda] sões Técnicas da Casa Le
Osmar .Homburz.em -Goi·c Böder, Joanaí, filha de E- gíslatíva, que são eclétí
âni_p.. Sr.. João .Farinhuk: nok -(Ma:rgarete) Silva. ca ,isto é" com a particiem ·Çt;ba ... ,Sr.. Mlguel.Da�-. Rodrigo- Thiago. filho de pacão .

de vereadores do
_tagnamt Buchmanp-i ',Wal� Ckero (Vera)- Sanches. - PMDB e do PDS. Os seus

d�?Iar J-osé; �e 'OU.veira, "

',' .
'".

S integrantes são estes:
LUlZ� BQtom];m:'·�Iv.Ql1e. Ve- co<" F A .L. E C.l.M � !'f l' O Comissão de L�gislação e

ner�, .Iva�ilct<Y : Manske, 25.01.85 _ Bma-Físcher Po- Justiça - Orival Vegini,
K��l�ne, -fl�h.a ",de ....Os��r rath > 54 anos

,. Gilberto Menêl e Heinz
(eell,a)" Vl11wQckJ - LUIZ -

31.01.85 _ José- -Marcos da Bartel. Finanças, Orça-
Carlös, �u�za:re110;'J' . Curiha '_ 80: anos: mento e Contas do Mu-
_,: ;.,' ,� ".: ',' "'--", 02.02.85 -.:- Olga- Donattí

.

- nicipio - Gustavo Mathe-
D� 13: d, f�v�r�.iFo. '

. -
'

". : di, Gilberto Menel e Ar-
S Ad .

F' d S
.

56 anos:
..

r:..
�.

emir.
.:
o 1,., - Fa Francisêa" .María Laurín- noldo Schulz; Transpor

.Jllst,i�a Bertolí, Sra. Érica -

da -�. 78 anos' - . -:., les, Comunicações, Obras
�orts -GoJ;l.çalves,'Sr .. H�n-., 03J}2.85. _ Leo-cácio dos e Serviços Públicos-
.r;'lgu�. G'f.!f.fert . .sI. -Ff,rn::>1_1-. Santös- -' -55 anos. Marino Lenzi, Luís Alber-
do_ BIosfeld, ,Sra. Emilia ,--��'-----�.....-- to Oeschler e Luiz tonta;R.iztmann, em Jlle., Ewer- TERRENO EM Educação, . Cultura, Saú-
$on Henke, em· Ctba" Sra. GARIBAlbI '

de e Promoção SocIal _

Hilda .. Baade, Sra.· Sibila. Vende-se um terre- Orival Vegini, tauro Sie-
Nafloch; ,Irene Rosá.; Ro-' no, na Estrada Garibal- bert e Atayde rvrachado;seIL H�umel, Janete, Te- di, i'L 1 quilôme!ro da Economia, Agricultura.
.rezinha.:l?ellis, Sr. Eugênio.. ; Malwee, medindo 37m Indústria.

-

e ,Comércio _

ß.,9{1,re.sc Pet:eira.,.. Marcos' _
frente pOL 150m de

Marino Lenzi, Gustavo
Krallse: JÚniot:-. .'

,

fúndos. Preço Cr$ 15
Mathedi . e Álido Krutz-

e.'- , . "',.::, �' c,:, ,'. ".x> 'milhões, à vista.
sch; Comissão de Reda-

Dlª.··.H .. tie fe�!'�l_r1) <-, Tratar com Leonel,
ção--de Leis _ Orival Ve-

Tamara Regina, filha de na ruá Walter Mar-
gini, Luís A. Oeschier e

IXªn�l.'i fEHzabet�) Lombar- ,. quardt, nO 706.
Errol Kretzer.

dj;; "Sr, l\4arcos ,Kra�se, .:":::::=---'-_� ""-__� I
Marli Urbanski, Cristma

J
'

,

Man,nes. '�1r: Clínica' de �Olhos aragua

Aniversariam -hoje: 09
Sra. Otília Moser, em U
nião da Vitória, Sra. No
emia Funke Natalino, Ge
.raldo -Maas, Ivone Gonza
ga, José Carlos Nunes,
�r. João Soares (Sabará)
Sr. Nélson Tabarelli, Srta.
Ivone de Fátima Bonomí
ni, em Fpolis, Ivanir
Blank, em JUe. .

,

Aniversariam domingo
. Sr. Alvaro' Batalha Jr.,
no. Rio' de Janéiro, Sra.
Idalína Grimm, Delírio
Arnaldo Lang, Marlene Pe
reíra, Osmarína de Borba,
Sr. Ademir Oechslei, Crís
tian Noé, -em Santos-SP.

'Ola 11 de fevereiro _.

Sr. Adolfo Emmendoder,
Sra.. Wally Bräuer, . em

Jlle., Sr. Alberto José Ru�
bini, Sra. Ana, esposa de
Harry Buchmann. Sra. Ka- .

rin Mariane Hufenuessler
Leigue, Sr. Renato Nagel,
,Patricia Helena; filha" de
Jaime -, (Maria - 'Odete)
Blank, Vílmar Vieira da
Rosa, Rosemérí Pereira',
Adriane Sarti; -Blmar Cru
etzmacher( emBlumenau.

.

'Dia 15 de fevereiro
Sr. Heinz BIosfeld, Sra.
Sílvia Thonsem, em Blu
menau, Sr. Artur Vasel,
Sra. Tereza Wolf Rau, Sra.

.
tourdes Belleti Pedfi, Sr.
Mário Vitório Rassweiler, -

Clênio Véiga, Lauro de
Souza, Abilio Herculano
André, Sr. Mário N1._Ines,
Jalr Dallaliona. ," l

DR. WALTER CORAL
OFrALMOI..OGISTA

Atendimento: 211-, 411- e 611- f�iras, das 8/12 horas e das
14120 horas. Atende-se também com honi

......
, marcada.

Rua Gu[lherme Weege, 72 (próximo ao Café Bauer)
Telefone: 72-1368

'

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

D.ECRETO N9 1.069/85
,

Declara de Utilidade Pública, para fíns
de desapropriação amigável ou judi
cial, o imóvel que-específica. - .

O Prefeito Municipal de :

Jaraguá do
Sul, no uso de suas 'atribuições legais e ,nos ter
mos do art. 69 do Decreto-Lei n9 3.365, de 21 de
junho de 1941;

Art. 19 _ Fica declarada de Utilidade Públi
ca, para fins de desapropriação, por via amigá
velou judicial ,a área de 343,50, m2 do imóvel
de propriedade de BENEDITO BERNARDO RÇ)N
CHI. registrado no Livro n9 3-V, fls. 213, sob o

n9 42.469 do Cortório de Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá dO Sul ,para implantação
do segundo Posto de Saúde Municipal.

Art. 29 _ As despesas decorrentes do pr�
sente Decreto correrão por conta de dotação
própria do Orçamento vigente.

Art. 39 � Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação ,revogadas as �isposições
em contrário.

'

Jaraguä do Sul, 04 de fevereiro de 1985.

" DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

Proclamas

Edital 14.135 de 31.01.85
Rodolfo José Fagundes e

Clarice Krehnke
Ele, brasileiro, solteiro,
pintor, nascido em Join
ville ,neste Estado, domi
ciliado e residente em Ti
fa da Mosca, neste dis
trito, filho de Genesio Fa
gundes e de : Juvelina
Wagner Fagundes. Ela,
brasileira, solteira, do lar,
natural de Pomerode, nes
te Estado, domiciliada e

residente- em Tifa da Mos
ca" neste distrito, filha de
Alfredo Krehnke e de Lo
ni Krenhke.
Edital 14.136 de 04.02.85
Jordeíre Rodrägues da
Silva e' Maria Aparecida
Rosa _ Ele, brasileiro, sol
teiro, operário, .natural de
Terra Roxa, Paraná, domi
ciliado e residente na rua

Joaquim Francisco de Pau
la, 46, nesta cidade, filho
de Jorge Adão' da Silva e

de Francisca Leonço da
Silva. Ela, brasileira, sol
teira, operária, natural de
Jaraguá do Sul, neste Es
tado, domiciliada e resi
dente na Rua Urbano Ro
sa, 76, Vila Lenzi, neste
distrito, filha de André
Rosa e de Maria Camilo
Rosa.

DECRETA: .

de Casamentos

II

Edital 14.137 de 04.02.85
Antonio Fraga e M:arl1
Petrí _ Ele, brasileiro, sol
teiro ,latoeiro, natural de
Jaraguá do Sul, .neste Es
tado' .domiciliado e resi
dente em Vila Acaraí,
neste distrito ,filho .de
Gercino Fraga e de Isa
bel F r aga. E 1 a, bra
sileira, solteira, costurei
ra, natural de Jaraguá do'
Sul, neste Estado, domí
ciliada e residente na rua

Alagoas, nesta cidade, fi
lha de Valdir Petri e de
Helena Zimermann Petri.
Edital 14.138 de 05.02.85
Cópia recebida do Car
tório de Registro Civil de
Guaramirim, neste Estado

.

Augustinho Schng e Rel
nilda Schünke
Ele .brasileíro, solteiro,
mecânico, natural de Itu-

.

poranga, neste Estado, do
miciliado e residente em
Cuaremirim ,neste Bstado,
filho de Willibaldo Schu�
e de Luzía Kammers Schug
Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Jaragué'
do Sul, neste Estado, do
miciliada e residente em

.

Itapocuzínho, neste distri
to, filha de' Haroldo
Schünke e de Antonia I
saura Schünke.

IVO KONELL
Secretário de Administração e Finanças

..

•

II
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CLÍNICA DE· VARIZES
Dr. CELSO ORLANDO STO�R DA ,SILVA

Rua Guilherme ,Weege, n'? 34.- 19 andar

Fone 72-2500 - Jaraguá do. Sul -SC.

Jomack ·Com. de Máquinas
Assistência técnica de ilÍáquinas de escritório em aoraI, '

arquivos, cadeiras giratórias, mimiógrafos, relógios de.

ponto e caixa registradora,

Rua Barão do Rio Branco, 333 - FODe 72-1486

CORREIO DO POVO

Marschall
,."......,.., \

Polimentos

Seryiços de lavação,
..

polbneDtó� teto�

os�ofameDtos' e limpeza:

I
.

em goraI.

Rua CeI. Procôpio Gomes,

227

Imob.Morada do Sol Ltda
, Rua Gumercindo da SiI"a, 72

Tel. 72.1250.;
CREel' N' 740 - J - 11� Região

V;ENDE

Terreno de 1.443,66 ro2 com um. casa :de .Alvenaria d. 1'40,00 m2 na rua.

Marina Frutuoso' esquina com a rua Leopoldo Manhke..
, ,.

- Terreno de 2.400 m2 de área com uma casa de madeirá de 144,00.ro2 e Ou-
.

tra
.

de 70,00 m2, na rua Guilherme. Leesmann.
.

_:.' Terreno de 74400 m2 de ärea com uma casa di madeira 105,00 m2 e outra
de 40,00 fu2, na rua Acre." I
Terreno de 1.423,00 m2 de área com uma case. d. Alvenaria de 165,00 m2,
na Av, Mal. Deodoro da Fonseca.
Terreno ÇQD). a área de 1.1:28,00 m2"com uma casa de Alvenaria de 56,00 m2,
na rua limão Leandro. .

Terreno com área de 480,00 ro2 na �ua Francisco Zacarias Lenzí,
Terreno com área de 450,00 ni2 na rua Pärá. ,

\- Terreno com área de 420,00 m2 na Rúa 290 (lot, Centenário).
Terreno cOm área de 4.054,20 m2 na Antiga Rua Rio Branco fron.t� pua.,BR em Guaramirim.

.

,

...,.. Terreno com ârea. de 145.200,QO m2 em .Morro Grande, distrito de Itapoou,
-

. Municipio de ArllqWliri, frente pfRio It_&pQcu e distante 7>40,00 mts. da Escola
Estadual do Morro Grande.

.

Antônio José ,(rl>nçalves
Outro bom amigo que desaparece'

, José Castilho Pinto
Conheci o Antônio José Goncalves denoís:

Que el se casou com a Yvonne Alice Sehmõckel,
dileta filha do casal amíao EUll.ênio Victor Scll:..
möckel e Brunhílde Manhke Schmõckel,

, Esse conhecimento foi crescendo até uue se'
.

tornou em sólida amizade. e nara isto muito con-:
correu o meu comnarecímento seauído no escrí-, "

tório do Schmõckel Dara entrezar as minhas. 00-
'

..

'

laboracões nara o íornal "Correio do Povo", '0::: "

'casUlo em Que conversávamos bastante 'sobre
.

os -:,
.

mais vartados assuntos. inclusive o nosso 'tão de� .

cantado futebol.' ',� :

O Antônio. formado em admínístracão dé em
nresa, vinha dírtzíndo A Comercial' Ltda.. .:. oraa-.
nízacâo contábil. há auase 10 anos; isto é. des
de Que o Schmöckel foi convidado nelo então
Ilovernador Antônio _ Carlos Konder Reis nera
desempenhar imnortante careo núblíco ,na .caní
tal do Estado. íuncão aue OCUDa até hole; -Além
disso vinha ele ultimamente auxílíande na Im-.
nressão do "Correio do Povo". aue desde Ianeíro
nassado vem sendo ímnresso em 'editora nrönría.
Era como se diz. e sem auerer desmerecer os de
mais colaboradores da firma. todos muito zelo
sos. o braco direito do Schmöckel.

Faleceu ele aos 33 anos de idade fia madru- :

Ilada de 2 deste mês. vitimado em acidente au
tomobílístíco nröxímo a Joínvílle, e conuuanto :

o desanarecímento de um ente auerldo sela um

fato normal nornue obedece a lei da vída Que .

é a do nasce. vive e morre. com. ele não uos. COlV
�formamos nunca. e disto tenho DIeno conheci
mento Dois fá Dassei Dor esse transe em 1945
Quando nerdí, em Flerlanônolís.. a minha nrímeí
ra esnosa vitima de nertínaz moléstia cardiaca
de aue sofria desde menina.

Antônío José Gonçalves você é outro bom
amteo Que desanarece, Que nos deixa. mas con
forta-nos a certeza. de Que. daaui Dor diante es
tará não só bem iunto de Deus Nosso Senhor
mas. ainda. livre de canseiras. dos nadecímentos,
das íntustícas e desilusões Que nos reserva este
mundo tão cheio de tnerattdões.

Descanse em DaZ caro amízo. Aos seus es
timados Dais e irmãos. à sua' a,uerida esposa Y
vonne e, seus filhinhos. aos seus afetuosos so
Ilros Schmöckel e Brunhílde, à Rosane, ao Geni
nho e todos os demais parentes.' as minhas con
dolências e mais as de todos os seus famll1ares .

Jaralluá do Sul. '04:.02.85

- -_ ... )_ ... '"

. Noyo Piplomata.\
Categona e pra quem tem�

.

�" , �� ..

,

.

.

.......

�� 1.

��'--�,._�
�,

Quem tem Diplomata, sabe:.o gue é categoria ?nica, Ist? é tão a':'tomá�o quanto a

Venha'..tI�queoDiplomataíem,AlW.e1ctemnwsdo'quelS$O.Muítonws, ser O pn·JDeI�O·O Diplómata tem corifOIIO. muito luxo e é proprio das pessoti 9ue go5WIl de estaI à frente. '

71
Como voCê_. E sabe: de !l,ma coisa! O Diplo�ta. aI6n domoto! 4 cilindros, também tem a noya

"
..

_ �..
,

opçãb do motor de 6 cilindros a álcool. O nws potente do Br:IsiL Mas.·se e� é po5sante. também
é sofisticado Muito sofisticado, Por exemplo: o buxo tweiro vem com apoIO JlI!l'a cabe:� t
descansa-br;;ço cenaaL Tem luz de Ieitwa de duplo foro. Som�ira com�� i1';"1linado. Emmen<lo··r�e·r Com. Vel·c-. Ltda.Revestimento dos bancos cm veludo cotclê. Console com extensäO. dotado de CUlZellO e acendedor 11
JlI!l'a compartimento u:as_eiro, Arcondicio�ocdire� Iúdráulica normal c de linha complcme�tam .

'

.-"-

!=Stat:au::==;=��;;���o����ço _aAk. !t.V.. Mal.• P.o.o.d.oill, S57 - Fones 72-0655, 7.2..Q060 'ç J2-Q9��
naSllaagendaevenha.conhc:cerOIlOVODlplo�. . ',.,' , ,. ........�de� Al '. . ,� lar,alU' do Sul- S.o. IA!& I�,. _ �1Você vai ganhar em luxo, conrono, PO�I\IZJa II mUlta categona. .
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Guaramirim
A Associação Comerci

al, Industríal e Agrícola
de Gueramírím, definiu os

objetivos e metas pera o

eorrente ano. O órgão
tem por objetivos a realí
z�o de reuniões men

sais da diretoria, reuni
ões bimestrais des asso
ciados sempre com um pa
lestrante abordando assun

tos de il'lt.eresse da elas-.
'Be, ,presença constante

junto aos poderes cons

títuídos e órgãos da ad
mlnlstraç!o pública e,

ainda, as atividades da A
CIAG passarão a ser de
senvolvidas através dos

,dep8rtam�tos que a com

põem.

A informação é do pre
,sidente Francisco Herber
to Schork, acrescida de

que a entidade definiu as

.metas a serem persegui
"das, como' a realização
des primeiros estudos pa-

\
\

�----"-'

quer CD�u,
"".li:

ra a implantação do Clu-
be de Diretores Loüstas
e Serviço de Proteção ao

Crédito criação dos Sin
dicatos da Alimentação,
Construção' e Mobliliárlo
e, do Comércio Varejista
Em março, iniciam-se as

obras do. Centro Empre-
,sarial, em sua primeira
fase, que compreende o'

estaqueamento.
A ACIAG encaminhou

oficios ao Prefeito Muni
cipal, Câmara de Verea
dores, Deputados Estadu
ais e Federais, DNER e

DER, Secretaria dos Trans

portes e Obras, Telesc e

Governo do Estado, soli
citando a sinalização do
trevo da BR-280, ilumina
ção dá ponte nas' imedi
ações do arroz Piki (Ro
dovia Guilherme Jens
sen) e instalação de -tele
fones públicos (orelhões).

A diretoria da Associa-

e Sindicatos
.cão Comercial. Industrial
e Agrícola de Guaramirim,
manteve audiência no dia
31' de janeiro com ,o pre
feito municipal José de

Aguiar, onde fez a entre

ga de documentos sobre
as solícítações, bem como

agradeceu o esforço do
Poder Executivo na com

pra da área de terras des
tinada a construção do

parque de feiras' e expo
sições de Graramirim. Por
fim, a' diretoria solicitou

que o Prefeito sancione
a lei declarando a ACI
AG como Utilidade Públi
ca Municipal,

Anúncio não é
despesa, é
investimento

Anuncie aqui e tenha
retorno garantidó

CORREIO DO POVO

Fone - 7�O'1

ZBESC ,�� ',"; "

t

Carta a um. irmio

- LEMBRAs�TE, MANO?
(CONCLUSÄO)

Chegou o primeiro vôo de todo o jovem. Os gi
ros pelas sociedades que .abrlam suas portas aos jo
vens - o Cabral, o :Batel" o Agua Verde, a Sociedade

Dançante das Mercês, o Grêmio dos Miosótis, o Co
ritíba, a Sociedade "Duque de Caxias", o Operário
hoje transformado em concentração de homosexuaís,

Teus caminhos conduziam especialmente para o

Ahú, assim se escrevia a sociedade operária, benefi
cante e recreativa, que também freqüentei um certo

tempo.

Eram locais de encontro de jovens, o começo que
resultou na troca do primeiro olhar, a simpatia, o con

seqüente namoro e o futuro casamento.

':e, foi bem assim !
Lembras-te, mano, da visita à Jaraguá do Sul, nu

ma noite de muita chuva e também de maior frio,
você e a Edíl.. noivos, _ o Guerra, irmão de 'Edil e sua

noiva Lúcia e uma irmã desta para cuidar dos pom-
binhos?

'

Lembra do trabalho que passamos, à Brunhílde
e eu, então recem casados, 'pare separar tanta gente
que depois acabou se casando?

'

Mais tarde construíste a tua casa, bonita, acolhe
dora, "digna de figurar em qualquer bairro do Pilar
zínho, Bom Retir<? como ficou nas Mercês, no pro
longamento da Vísconde do Rio Branco, que se cha
ma João Guilherme Guimarães, de acordo com a no

va divisão física da cidade de Curitiba.
Lembras-te das noitadas alegres, quando das vi-

sitas do filho de Santa Catarina? .

Que beleza de entendimento e compreensão en-

tre irmãos! ' '. '-

Lembras-te, mais recentemente, da passagem dos
meus 60?

Em 1981 ?
- --- --� .�- - ..

. �o Parque,Agro-Pecuário "Ministro João Cleo
phas", prega!am--me a maior, inclusive você, em ple
nn día de fínados, com a presença da Bandinha da

�urora e tu�o ma!s. T,� estevam você e o "Foringa",
=nçando ammadamente, sob os aplausos dos nresen

tes, 9ue foram muitos, na alegre descontração dos
festetos.

.

,

.

Dois dia� antes, do teu desenlace, na quietude da

s�la que voce costumava freqüentar, encruanto aguar
davamos o momento np. ír an "Nossa Senhora das G _

"as" ponho'
ra

"

,
-me a pensar sobre. o que foste em vida,

. _;lho(oncluo que fostes bom esposo, bom pai e bom

Quem nã� quer O melhor pera sua família?
E a mamae?

Bem, como fostes o ;'Pêpe" do começo desta car+a
tambem res�atastes o teu compromisso do pãozinho '_,
fresco e, o, Jornal �a tarde - A ,Tribuna' do Paraná'
com as últimas notícías.

Por quasi 30 anos!
Hoje reitero, ó meu pensamento de que cumpris'

tes bem a tua missão!

�este. momento lembro-me de Bertold Brecht:
_
Há hom=ns que, lutam um dia.

E são bons.
Há homens que iutam multes días .

. E são melhores.
.

Há os que iufam anos,
E são excelentes.
Mas há' os que lutam, toda a vida.
Estes são imprescindíveis".
Você; mano amigo, está entre os últimos]
Até um dia!

.'
.

O teu saudoso irmão,
:"�_;

Eugênio, ..

No. mês do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo
o filho de Deus.' .'

'

Em plena prtmavere de 841 ,

·'i";�_.L_� k s.
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Relojoaria AVENIDA
As mais finas ,sugestões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus, \

medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Mare(!bal e na GetúUo Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores a

energia solar.

Rua' Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

J'

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos pára presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASl'ER fica 9a Mal.Deodoro, 364-Fone 72-1267

"-

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vista-se bem com a

moda Verão da

CINDERELA

Veste bem. A moda certa, na Getúlio Vargas
.

e na Emílio Jourdan.

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem , aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nos!

. Rua JoinviHe, 1.016 - Telefone 72.1101

I

COMERCIAL FLORIANJ
. Venda e Assistência Técnica Autorizada Sbarp e

Dismac, Máquinas de Escrever Olivetti novas e usadas.
Oficina de Máquinas de Escrever, Somar, Cale. E

letroníeas e Relógios de Ponto Rod-Bel, Aoessórios pl
Máquinas em Geral.

Rua Venancio da Silva Porto, 353 - Fone - 72.1492

CONFIRA A HISTÓRIA .. : Barão do Itapocu

...HÁ 40 ANOS
centavos nem existem maís e não sa

bemos avaliar a bronca. Mas liaquelà
época, como agora," era pagar 3· cru�
zeiros aquilo que custava dois. Para o

Zé da Rua constituia "uma ofensa à
tradição e maís que ísso.. um crime".
E não temos noticias de . que tivesse
sido chamado de radicai.

...HÁ 20 ANOS

_ Celso Ramos inaugurava a Estrada
São Bento-Corupä. Iniciada no Gover
no de Irrneu Bornhausen, teve prosse
guimento nos de Jorge Lacerda e He
ríberto Huelse e completada

.

entre as

cidades de Serra Alta e Corupei, a as

piração de uma grande coletividade.
Mas faltava 'multa coisa ainda. Assim

é. que toda a região estava atenta e,

no 29 Encontro (o 19 foi em Jaraguá,
muitos anos antes) Norte Catarinense
das Associações. Comerciais e Indus

.tríaís, em Joinv1lle, nos dias 28/29-11-
64, brigava pelas obras complementares
dessa importante rodovia, através da

Comissão de Estradas, conseguindo a a

provação unânime do plenário, a co

missão composta de: Eugénio Victor

Schmöckel - Relator (Jal'aguá do Sul):
Otalr Becker..Membro - São Bento do

Sul: Heinz Brueske, Membro - Jolnvll
Ie e Raul Leão NIebisch, Membro

Mafra, Rio Negro,' ltal6pol1s, Papo-'
duva e Monte Castelo. Um grupo que
lutava bravamente. E ó asfalto já está

hoje em Corupä. Faltam, agora, uns

40 e tantos qullOmetros até Serra Al

ta, que estão na agenda do Governador
Amin e sob os cuidados do Comendador
Seidel, de Corupá e do deputado 0-

taír, de São Bento do Sul. Vamos re

zar, gentel

...HÁ 10 ANOS

I
Repercutta ainda a Lei n. 6.192, de

19-12-74, sancionada pelo Presidente
Ernesto' Geisel, dispondo sobre restri

ções a brasileiros naturalizados, vedan
do qualquer distinção entre brasilei-

ros natos e naturalizados, tanto que a

condição de "brasileiro nato", exigida
em leis e decretos para qualquer fim,
ficava mudada para a de "brasileiro".
_ Em flns de janeiro/75, casavam a

Yvonne Allce Schmöckel e Antonio

José Gonçalves, filhos de Eugénio Vic

tor Schmöckel e-Sra. e Holando Mar

celllno Gonçalves e Sra. - As testemu
nhas: Osmar Siewerdt e Sra., Sário S_
se e Sra., Arno Siementkowski e Sra.,
Victor Emmendoerfer e Sra., Hans Ger

hard Mayer e Sra., Waldir. Wahrha'-.
tig e sua namorada Rosa, dr. Darcy
Manoel Gonçalves e Sra. e José Seh

.míts e Sra. - Já se passaram 10 anos,

heín filha)t
Em tempo: Esta pesquisa foi feita no

día 25.12.84 e hoje, 4.2.85, faço a revi

são aos prantos, para retificar o ,aue
esc;evi aIl;tes. Hoje, mlntia quel1da !lIlie;
o nosso querido "Tonho" não está

maís entre nós. Deus o tenha em bom

lugar, protegendo a Você, à Alessan

dra e '0 Leandrol

_ vuo San Juan, escrevia para o

"'Correío do Povo", comentando a mar-

cha da guerra ,sob o titulo - OS BRA
'SILEIROS TA:MBEM MARCHÄRAO
SOBRE BERLIM -: "Repetidamente os

esträtegas de cäíe atribuem à frente de
guerra da ltaUa uma Importeneta se

cundária e ás vezes até tercíaría no pa
norama geral do confllto. Esquecem
porém esses mestres improvisados que
graças é exlstencia dessa "frent" é que
von Rundstedt não contou para sua fra
cassada ofensiva com outros 100.000
soldados nazistas que se encontram pa
ralisados nos setores italianos de guer
ra. Bsses milhares de soldados alemães
teriam sido de grande utUldade para
os nazistas uma vez que os pudessem
empregar livremente em qualquer tea
tro de guerra. Dal sobressae toda a

Importancia da luta na ltaUa. E possí-

I
vel tambem que muitos ignorem que
apesar das valentes forças expedicio
nária, brasileiras estarem lutando ao

lado das forças americanas, apenas um

terço destas está atuando naquele setor
para dois terços da força brltanlca. O
grosso das forças americanas na Europa
encontra-se lutando no setor central da
frente ocidental. Porém a reslstencla
que os alemães ainda evidenciam _na
ltaUa: desmoronará logo que se agrave
um pouco mals a sua situação nas fren
tes ocidental e oriental. E então surgi
rá � marcha dos brasileiros sobre .Ber
lim".

...HÁ 30 ANOS

o Zé da Rua invocava com o preço
do cafézinho vendido no que chemou
de "Bar Estação Rodoviário" 'que é o

terminal rodoviário com aquele telhão
como abrigo aos passageiros, situado
na então Praça Ten. Leonldas C. Her
bster e que hole é a Praça Expedlclo�
nárío ,sem a ilha que ostentava um re

lógio e que foi suprimido em nome do

progresso e para prolonzar o telílnn de
sua permanência, enquanto não sobra

. tempo e dinheiro para construir. outro
em local mats adequado, mas nunca co

mo o de Blumenau, que ücou no outro
lado do mundo. Pols bem, o Zé da I
lha .ou melhor o Zé da Rua, eue o ou

tro é de Florlpa, se insuraié\ contra o
,

preço do cafézlnho cobrado pelo con

cessionário, explorando "particulares
que, de mistura à idéia de bem'servir.
o público local e aqueles nue nos visi

tam, maior nue esse sentimento louva
vel é a idéia dé .enríquecer depressa,
esquecidos talvez de uma lei que pune
os crimes contra a economia popular.
Os prêcos aU, por 'Vezes elevados, em
flagrante desacordo com os demais

bares, oscilam, não sabemos se confor
me a cara do freguez ou conforme o

garç�o aue cobra o· preço". Para con

cluir' "..., r-ome "n aoúcar refinado «ue

substítuía o cristal. denoí» "e um lon-'

go tempo de racionado, fê-lá cobrar

pelo cafézinbo trinta centavos ao invés
de vinte e dai a grita toda. Hoje os
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Lojas e Supernierea-u
dos Breithaupt

Informam o resultado do 29 sorteio realizado dia 30.01.85
1 ° prêmio nO 67.043 - 1 Ciclomotor Mönark A-VXL.

. Gánhador: Paulo Sérgio Nassif � Rua Nicolau Bley Net

to, 1261 - Mafra - SC.
20 prêmio nO 84.545 - 1 Telev, Philíps ColoridoLd Pol.g,
Ganhador: Alfredo Hermann _ Rua Francisco Mees, >.In

Corupá - SC.
30 prêmio nO 80.230 - 1 Refrigerador Consul EC 2847
Ganhador: Ina,. Com. W. -Weege SA. _ Rua Berta we

ege, 200 - Jaraguá do Sul - SC.
4° prêmio nO 45.'696 - 1 Máquina de Cost, Elgin Zig Z@.g
Ganhador: Porath Com, cio Traw�"'� T tda, - Rua Her

man weege, 2794 _ Pomerode - SC..
-

50 prêmio nO 88.647 - 1, Bicicleta Monark BMX Supersar
Ganhador: Genuíno Maiochí e Pilhes - BR '101 km 83

Barra Velha - SC.
LOJAS E SUPERMERCADOS BREITHAUPT

.

Sempre ,.ensando em você
PróXimo sorteio dia 27.02.85 - 1 Volkswagen O km.

Presentes finos para todos os gostos e

para todas as ocasiões, das

melhores procedências, só na

Joalheria A Pérola'
Em anexo, a ÓTICA MODERNA. Visite-nos e

comprove.
Rua Reinoldo R�u, 289 - Fone '72-1823

�-,----�-----��-----------�

Miromaq
_

Equipamentos - pl
Escritóiro Ltda.

Máquinas dé escrever Faclt.Olivetti, Calculadoras Faclt,
. Sharp e Dismàc, 'Móveis EsdI e Imalasa, Móveis de aço
Monano e Pandin. Assistência técnica e equipe de ven-

. dedores, .Consulte-nos! _

, Filial: Rua Preso Epitácio Pessoa 723 - Fone 72-1398,
em Jaraguá e. Matriz na A.v. D. Pedro II, n9 -166

São Bento 90 Sul - SC.

'Foto
Brindes na revelação de seus filmes-

.

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

.

Só o LOSS que dá presentes,

\,�_�."••",;'•.•l:'!to:""""",_�",,�

,Só Sport
\

A nova loja de artigos esportivos da' cidade
Toda linha de produtos Rainha, Topper. Adidas

Le Coq Sportiv e outras marcas famosas, além de tro

,féus, taças, apitos, meias e tudo mais para a prática' es-
portiva.

'

.

"

Verifique _as vantagens do preço e as

. .
facilidades.

Sö, SPORT - Av. Mal. Deodoro, 790 -: Fone 72-2345

Educação e cultura .mostra realizações' de
.

84
No setores da educação,

cultura e turismo; cujo ti
tular é o secretário Bal
duíno Raulino. foram mui
tas as atividades J10 decor
rer de 1984. Dentre elas,
Balduíno ctestáca a aqui
sição e distríbuiçâo' de ma

terial escolar /a todo! os

alunos carentes da rede

municipal e de outras
escolas. contratação de o

rientador educacional e

supervísora para a área
do pré-escolar, construção
de duas salas de aula, sa-

_ nitários e sala de profes
sores junto ao Grupo Es
colar Albano Kanzler, a

daptação de duas salas
para pré-escolar na Esco
la Cristina Marcatto e Jar
dím Marieta Rubini, iní
cio da construção de nova
escola na Tifa dos Monos
com a participaçao da co

munidade, aplicação de
Cr$ 30 milhões em'bolsas
de estudos para alunos de '

1 ° e 2° graus,' aplícação�
mensal de Cr$ 5 milhões
para a

.

Ferj, aplicação
de Cr$ 8,1 milhões para
o ensino de 1 ° grau em,
Jaraguá do Sul em convê
nio com o Estado,' aplica
ção de Cr$ 15_ milhões
em'merenda escolar, con
vênio com o Mobral para
auxílio financeiro e de
material à pré-escola, _a

quisição e implantação de

dabinete odontológica,' I
encaminhamento de prole
tos ao MEC solicitando
liberação de Cr$ 39.0 mi
lhões para o ensino de 1 °

grau, melhorias, na. Esco
la Cristina Marcatto com

a participação da comuni
dade, aquisição de equi
pamento audíovísual para
a Secretaria de Educação, /

aquisição de livros-dídá-:
tícos -para todos os .alu
nos da rede municipal a

serem utiliazdos em 1985;
ao custo de Cr$ 6:300,000
realização de 96 reuniões

.

com pais,' merendeiras,
professoras, APPs e dire
toras, .além da comemora

ção da Semana da Crian
ça com todos os alunes dê
pré-escola e festa de en-

,

cerramento, com- as rnes
no" -Agropecuérío,

bem como, confraterniza

ção no Parque Malwee,
com a participação' dos
funcionários munícípaís
ligades à educação.
'CULTURA
Na área cultural, des

taque para a realização da
Feira de Arte e Artesana
to.todo terceiro sábado do
mês, promoção da Feira do
Livro Infantil e Infanto
Juvenil, palestras do pro
fessor Alceu Natal Lon
go na Semana do Meío-.
Ambiente, Concurso Rai-

, nha dos Estudantes, con

cursos de poesias sobre

Jaraguá no mês de julho,
implantação do Arquivo
Histórico Munícípal em

sala alugada da RFFSA,
encontro de COréÚS em [u
Iho/84, apresentação do
Coniunto de Bandolms de
São Paulo , particj-nação·
no 8° Festival 'da Cancão
Jarezuaense - Feca+a. fun
dacão do Circulo de Or
auidófilos e ria Associa
ção dos Artesãos de .Jara
guá do Sul, promoção
com o Coias do 1 ° 'Railp.
nas Flores e Exposição de
Orquídeas e Plantas Orna
mentais, promoção com a

SCAR do show Festa so

,bre Rodas, com a HM da
Semana da Bicicleta, pro
moção do curso de cer

veja caseira na Associa
ção Comercial. anlícacão
de CrI!; 20 milhões na de
coracão natfl1in?, promo

ção de Semi'lT'i1 cl" T:ivro
e da Bíbliot=ca. i',]Óm ri"

vinda da Ornllp",tr" oe·
Harmônicas (Curitiba).
Destaque também nara

a participação no X Emo-

·

bresc, em Criciúma, pro
moção com a SCAR do 2°
Salão Jaraguaense de Ar
tes Plásticas, concurso de

ornamentação natalina em

vitrines com o CDL, rea

lização do concurso' his
tóríco-Iíterárto - 50 anos

da Comarca de Jàragué
do Sul, contratação de bi

bliotecária é remodelação
total da Biblioteca Muni

cipal, criação da galeria
dos ex-prefeltos. comemo
ração dos 1'08 anos da ci

dade, show pirotêcnico
em comemoração aos 108
anos de Jaraguá, promo
'ção da Amostra Agrope-

· cuária/84 em comemora-'

ção aos 108 anos, com a

participação de 10 mil pes
soas, participação no 1°
Festival da Canção Infan
ttl Jaracnaense (Fecíte)
e, aquisição de aparelha
gem completa de som a-

·

daptada a: um trailler para
as promoções da Prefeitu

.

ra.

TU�JSMÓ
A Secretaria, na área do

turismo, criou o projeto
turístico de Jaraguá do

Sul} promoveu a viagem
inaugural do projeto Tu
rismo Férreo com a par-
Ucipação'de jomalístas, a
gentes .de turismo econ

vidados, bem como, par
ticipou no 12° Congresso
Brasileire de Agentes de
Viagens, em Brasília, a

lém do que, mandou ('nn

fecci.onat:' e distribuir
panfletos nara divulgação
ne .Ti'lraçi\1�, e ainda, con

fecção ele 15 mil "fol
lders" da cidade,

BLUNK MOSTRA AS ATIVIDADES 83/85
O ex-presidente da Câmara de Vereadores

de Corupá, Ernesto Felipe Blunk, ao concluir o

seu mandato.' manifestou io reconhecimento

pelo apoio recebido da imprensa na divulgação
das suas atividades. Blunk enumerou também as

atividades legislativas do biênio 83/85: 115 indi

cações dos vereadores, 50, projetos-de-lei do Exe-
'cutivo Municipal, 17 projetos-de-Ieí apresentados
pelos vereadores! 2 emendas a projetos-de-lei, 15
decretos legíslatívps, 11 moções, 6 pedidos de in-

.

formações, 3 resoluções baixadas, 2 pedidos de Ii- -

cença e 168 pareceres emitidos pelas comissões
técnicas da Casá.

Esse o trabalho de 97 sessões; sendo 3 sole

nes, 1 especial, 18 extraordinárias e 15 ordinár�as.

JARDIM SÃO· LUI't

Conheça os nossos . planos de pagamento! e compre o seu lote no
JARDIM 'SÃO �LUIZ- a' sua opçao , de morar bem.

Empreend. Im�biliários
.

,

'Marcatto Ltda.-
Creci 093 - 1 1 I, Hegiãö

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fones 72-1136 e 72-1411 - Ja "aguá do StIl":" se..

a, '
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CRUZ DE MALTA E MARCI
UO EM RIO DA LUZ

O . Cruz de Malta, bicampeão
da la Divisão da Liga Jaragua
ense de Futebol, recepcíona na

tarde deste domingo, dia 10, o

Clube Náutico Marc1110 Dias"
de Itajai, no jogo em que re

ceberá as faixas de campeão.
O amistoso intermunicipal i
nicia-se às. 16 horas e antes
dele haverá dois jogos amisto

sos entre equipes da região. An
teriormente a equípe convidada
foi o Blumenau, porém, diante
da cota pedida pela diretoria do

quadro blumenauense, conside
rada alta pelos cruzmaltínos, op
tou-se pelo Marcillo Dias, tícan- .

, do para uma oportunidade Iutu
. "a a vinda do BEC a Jaraguá do
Sul.
A Equipe marcílísta integra a

divisão principal do futebol cata
rínense e se apresentará com vá
ríos jogadores de nome, como

Mauro, Ilton, Carlinhos, Jorge,
Chícão, Patrícíofex-Santosl, Chi
co Assis (ex-Inter gaúcho), Flá
vio (ex-Santos), Roberto (ex-A
tlético Mineiro), Osmarzlnho,
Antonínho, Fernandinho (ex-Por
tuguesa), Mauro ( ex-Barcelona/
Equador), Silvinho, Veiga e Pe

drinho, que envergarão a sua ca

miseta nesta temporada.. lá o

quadro ríoluzense prepara-se pa
ra as disputas do Campeonato
'Estadual Amador. No domingo
passado, fazendo a partida
principal do festival esportivo,
em Pomerode, perdeu para o

Vasquinho, 2/a 1. Entre aspíran
tes, o placar foi de 1 ii 1.
JUVENTUS ENFRENTA O BAN-
0EIRANTEs À 'TARDE

. O Grêmio Esportivo Juventus,
. que está retornando às 'lides es

portivas .tem partida amistosa
marcada para a tarde deste sá
bado, às 16 horas, no Estádio do

Botafogo da Barra do Rio Cer-

roo o. seu adversário será o Ban
deirantes, de Säo Bento do Sul.
O "Moleque Trevesâô",.' ttu� e

lege em março a nova diretoria,
. já concluiu os trabalhos de le
vantamento do campo em cerca

de um metro e o passo seguinte
.

será o nivelamento ,drenagem,
plantio de grama e mudança da

arquibancada, com o que, após,
o estádio .João Marcatto terá
condições de abrigar bons jo
gos como autrora. Além disso,
outro investimento será a cons

trução do novo alambrado, obra
que exígirá também vultosos
recursos financeiros.
ARWEG EXPANDE SUA SEDE
SOCIAL
A Associação Recreativa Weg

inicia neste sábado, com 10 e

quipes, o.Torneío Interno de Ca
nastra Feminino e no '. próximo
sábado inicia o Torneio de Bo

cha, que serão encerrados no dia
10 de <màrço� juntamente com o

futebol de salão, que I está sen

do dispertado por 38 equipes.
Por outro ledo, a Arweg dá t

nícío na próxima semana a am

pliação da sede social, com a

construção do segundo pavímen
to, que deverá ficar pronto até
novembro. O pavimento cons

tará de restaurante e lauehone
te, além de um palco, com capa
ctdade para setecentas pessoas,
E afora isso, estão projetadas
outras melhorias e embeleza
mento do complexo esportivo
social, como por exemplo, a im

plantação de abrigos e uma roda
d'água junto ao ríacho existen
te na recreativa.
TeNIS DE JARAGUÁ NA CO
PA FEDERAÇÄO

.

O tênis de campo de Jaraguá
do Sul esteve representado no

último final-de-semana na Copa �.

Federação de Tênis, primeiro e- �
vento oficial desta temporada em

Santa Catarina. Com a partici
pação de 188 tenistas, os jogos
Iniciaram sexta-feira, estenden
do-se até domingo à noite. A me

lhor colocação de Jaraguá foi
a de Florilda Donini, que sagrou
-se campeã na categoria Damas,
representando o Beira Rio Clu
be de Campo. Na categoria até

12 anos, Alessander Lenzi ücou
entre os -8 melhores, assim co

mo na até 16 anos, Wenderlei
Modro também ficou entre os 8,
ao passo que Armando Caparel-
li, o Kíko, foi o quinto coloca
do no adulto.
O calendário do tenismo cata

rínense está pronto para esta

temporada, onde se observa que
nos días 25 e 26 de maio, no

Beira Rio, Baependi· e Joínvil
Ie Tênis Clube, vai ser realiza
da a segunda etàpa do Campeo
nato Estadual por Classe. Em

março, dias 16 e 17, acontecerá
a primeira etapa do Campeona
to Estadual Infanto-Juvenil e da
Juventude e dias 30 e 31, o Cam-

peonato Estadual Interclubes.
.

BACKES NA PRESID:ENCIA DO
ESTRELLA
A Sociedade �port Club Es

trella, de Nereu Ramos, tradí
eíonal agremiação esportiva e

social, elegeu e empossou dia

3, domingo, a nova diretoria,
com mandato até janeiro de 19
86. Como presidente foi eleito
Bertoldo. Backes,' presidente de
honra Pe., AntOnio Echelmeyer,
vtce-presídente Gustavo Mathedi,
10 tesoureiro Célio Mathedi, 2"
teso Arno Zimmermann, diretor
social Osvaldo Bolduan, vice so

cial Cirilo Voeltz, 10 secretärío
Geraldo Voltolini, 20 secr. Pedro

A.Garcia, diretor esportivo Jú
lio Mathedi, vice esportivo Ál
varoTIssi, . diretor de patrimOnlo
Lourival Tíssl, vice de patrímê
nio Jaime Kiatwoski, mensagei
ro Marino Schuster, conselho
fiscal - Lino Uber, Lino Valen
tini e Dante Menel, e, suplentes
do conselho - Ezio Enke, João

, Gorges e Euclldes Giovanela.
DME MOSTRA REALIZAÇÖES
DE 1984 _ A Secretaria de Edu
cação, Cultura, Esporte e Tu
rismo, em relatório, mostra as

realizações esportivas do ano

passado ,através da Divisão Mu

nicipal de Esportes. No relató
rio observa-sê o envolvímen
'0 em inúmeràs. competições"
�omo na Prova Ciclística 50 a
nos do Município de Jaraguá
'lo' Sul; participação nos Jogos
Microrregionais e Regionais;

partícípação no' Compeonato Es
tadual de Atletismo Adulto e.

na Prova Rústica Troféu 65 a-o

nos do Jornal "Correio do Po-·
vo": I Campeonato Municipal'

.

+e Bocha; Ir Campeonato Muni

cipal de Futebol Varzeano com

31 equipes; Lazer nos
- Bairros -

Vila Lenzí. Vila Nova, Centro
, Agropecuário; la etapa "do 2°

Campeonato Catarínense de Vôo.
Livre; promoção da prova de

pedestrianismo "Jaraguã do Sul

108 anos"; particopação no Cam

peonato Estadual de Judô, em

Videira; . promoção do amisto
so entre o combinado de Jara

guá x MarcHio Dias, com renda
em prol do Lar das Flores; . [o
go IbenE!ficente de futebol de
salão entre as Associações de

Cegos de Joínvílle e Florianó

polis; 2° Campeonato Aberto de
Futebol de Salão - Peladão com

46 equipes; participarão no Tro
féu Catarinense de Atletismo;
participação nos 24°s. Jogos A�

bertos de Santa Catarina, em

Concórdia, nas modalidades de
atletismo, handebol e ciclismo,
onde no cômputo geral, Jaraguá
ficou em 4° lugar; promoção do

Campeonato Estadual Infantil
de Futebol de Salão, junto com

a Liga; participação na, 7a Cor

rida da Integração. e promoção,
junto com 'a' Sociedade Vieiren

se, do 3° Campeonato deBolão
"Cidade de Jaragué",

VETERANOS SE PREPARAMI
CAMPEONATO

O Figueirense, da Ilha da FI

gueira, conforme já noticIamos,
vai reeditar o Verjão, campeo
nato varzeano

.

gue" desta �elta
reunirá única tf tão somente a

tletas com Idade superíor a 30 a

nos, cujo in1clo está previsto pa
ra abril. Várii)S' equipes já ma·

ntfestaram interesse em compe
tir e estao recrutando seus e-·

lencos. Antes do lIeu inicio, a

diretoria do Figueirense reuni
rá os representantes das equipes,
para a entrega' do regulamento
e da tabela, em data a confir
mar, assim como outros detalhes
-ertíneates ao certame.

APROVEITEO

\

...;"...,
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A coluna estä de luto. Perdemos de forma brutal
o nosso chefe, amigo e companheiro Antônio, em ple-,

no vi!!or dos seus 33 anos. O golpe foi rude e peqou
a todos de surpresa. Foi ele o responsável pela implá\i.
'tacão ds nossa. gráfica própria, o seu grande sonb'o',
Que o companheiro zele. por nós para enfrentar esta
barra que não é fácil. E que descanse na paz do Senhor.

- .' Segundo o Centro de Informática do IBAM, que
procedeu> ° cadastramento dos munícíntos, o, Brasil
possui 40.380 vereadores, dos quais 1.795 em, Santa
C�ta:rJna.. Minas Gerais é o Estado nue mais possui:
1.459. A propósito, a partir de janeiro, cada um dos
quinze vereadores de Jaraguá do Sul passen a rece

ber, a titulo de subsídíos, a importância mensal de
Cr$ 1.257.000.

_ No dia 8 de março, uma sexta-feira, no Ginásio
Artur Müller, um grande jogo de futebol de salão en
tre a Cerealista Urbano, que mostrará a sua nova e

quipe e a Perdigão. 'de Videira, campeã catarinense
de 84 e que possui jogadores de renome nacional.' co
mo Pança, golej:ro da. seleção brasileira e Jackson,
o "Pelé" do futebol de salão. É considerado o melhor
do mundo.

- O Sistema Financeiro .Habltasul ,em comunicado,
tornou público os motivos que o levaram a não se
associar com o Sistema Financeiro Sulbrasíletro. op
.!ando por um projeto independente de expansão re

gÚmal. Essa expansão prevê, entre outras, a próxima
:n�ugurac;ão de maís 12 agências de crédito imobWá
rto e poupança, sendo quatro em Santa Catarina. U
ma será em Jaraguá' do Sul.

.: A composição do ex-presidente Gilberto Menel com
8. Bancada do PDS para eleger Adernar Winter nre
�lffente da Câmara, continua rendendo comentários.
O prefeito Vasel acusou Menel e seu cunhado Fogaça,
'!"I"'esidefite do diret6rio

_
do PMDB, de dividir a banca-

· da e tumultuar o processo e agora o "racha", que iá
era latente, passou para o domínio público. E guerra·

declerada,

_ Os comentários de bastidores andaram ementes.
Chegou-se a comentar oue Menel 'feria "comnrado"
os vereadores do PDS (Cr$ 5 milhões o voto), tudo
para golpear políttcemente e o prefeito Vr'tseJ. com

ouem está de relacões estremecídas, A derreta rot,
de fato, sentida pelo alto comando munieIDaI. Os ne
desststas negam' acordos financeiros mas não desmen
tem encontros com Menel.:

--

.

Correm rumores de que o demitado Octactlío Ra
mos estaria mapeado para o Tribunal de Contas do
Estado, abrindo, com isso, uma vaga ne Assembléia.
rrne seria preenchida por Osni Piske, dI' Joínvílle.: A
se confirmar a notícia, Jaraguá. vai perder um repre
sentante é resta saber se as lideranças vão lutar por
um outro cargo ou simplesmente dá-lo de mão bei
jada ii Joinville.

_ -A liderança pelítíca da região é inexpressiva e.
seus lideres são acomodados, esta é a verdade, Vetam:
Jaraguá per!!e ._l!1!l.representante e ganha o quê .em
trocãrOuando Strebe saiu, da Codísc. a classe politi
ca não levantou voz, tampouco indicou outro nome

nára o cargo. Até parece que na região está tudo às
mil maravilhas. Pelo jeito, continuaremos a ser "va-

quinhas de presépio".
.

_ Os nomes cotados para as presidências das Cá
maras de Vereadores, .na região, praticamente se

· confirmaram.' Jaraguá do Sul elegeu Ademar Winter,
Corupá Herrmann Suesenbach. Guaramirim Ademir
J'lidoro, Schroeder Gregório Alais Tietz e Massaren
duba Ademir Sprunz, que foi a maior surpresa e con

sider�da uma autêntica "zebra". Sprung é considera
do a "ovelha negra" ,em MS.

S ASS E

café e
\ ,

PRQPVTOS GOSTOSOS

Matrículas no

Sesi até dia 15
. O Centro de Atividades
do Sesi, segundo informa
o coordenador Ralf Eger
Iarid. mantem abertas as

matrículas para os cursos

de educação Iamlliar des
tinados a usuários e usu

árias, bem como para de

pendentes, no período de

,05 de fevereiro a 15 do
mesmo mês ,das 14 às 19

horas, na rua Walter
Marquardt. Os cursos ofe
recídos são de tricô, corte
e costura e pintura em

tecido. Os alunos e alunas
deverão apresentar no a

to da matrícula acartei
ra profissional e serem

empregados ou dependen
tes da indústria, comuni-:
cações, transportes e cons

trução civil.
I Informa ainda Eger
land que o .setor de espor
tes do Sesi está remeten
do às indústrias locais
convites para {armação
do Conselho Desportivo
Sesiano, que será cons

tituído na reunião do dia
25 de fevereiro, data es

ta em que taÍnbém serão
encerradas as inscrições
para participação nas ati
vidades esportivas de 85.

Guaramirim
constrói ponte
pênsil
o prefeito José de A

guiar, de Guaramirim, a

nunciou ontem que a mu

nicipalidade vai iniciar
dentro dos próximos dias
a construção de uma nova

ponte pênsil sobre o Rio

Itapocu, fazendo ligação
com a Estrada Bananal do
Sul, na altura dos terre
nos

\

recentemente- adquí
tidos pela Prefeitura para
abrigar as feiras e expo
sições do município. A

ponte pênsil, de aproxi
madamente 100 metros de
extensão, era antiga rei

vindicação da comunida
de e virá diminuir sensi
velmente as distâncias.
Por outro lado a Câmara

de Vereadores de Guara
mirim elegeu dia 19. a no

va mesa diretora, ficando
Ademir Izidoro com a

presidência, vice-presi
dente Waldir Vick, 19 se

cretário Esmeraldo Chio
dini e 29 secretário Mário
Sérgio Peixer.

I 'VENDE-SE

PMJS premia anteprojetos.
do Passeio

Já são conhecidos os anteprojetos vencedöres do
Concurso público de Elaboração do Anteprojêtö do
Passeio Público Munícípal, realizado pela, Secretaria
de Planejamento, cujos concorrentes classifícados re

ceberão seus prêmios às 9 horas da próxima sexta
feira, dia 15, no gabinete prefeitural, ocasião em que
serão abertas as sobrecartas contendo a ficha de i
dentificação. Os trabalhos foram julgados no dia 30
de �élnei�o.e os resultados homologados pelo prefeí-.
to no dia seguinte.

O vencedor receberá, como prêmio, c-s 1 mí

lhão.. o segundo Cr$ 500 mil e õ terC'�iro colocado
Cr$ 250 mil. Além disso, o profissional vencedor do
concurso assinará contrato com a Prefeitura, para a

elaboração do projeto final, no valer de 55 ORTNs. A.
obra será executada em 86 e os investimentos' devem
chegar a Cr$ �OO milhões, segundo as previsões iniciais.

ANTECIPAÇÃO SALARIAL

O supremo, mandatário do. município informou
esta semana a concessão de antecipação salarial do
INPC,.de..maio, na razão de 40% para todos os funcio
nário� municipais ativos e inativos. O aumento será
pago em março (sobre os vencimentos de janeiro), e

levando para Cr$ 500 milhões a folha de pagamento e

encargos sociais dos 640 funcionários ativos e inativos.

Um terreno de 7.250

m2, no prolongamento
da Rua Roberto Zie

mann. Tratar na Rua

Joinville, 1.532, ou pe
lo Fone 72.1185, com

J(1110.
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EDITAL

AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada
de Notas e Ofiaial de Protestos de Títulos da Comarca

de Jaraguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

,lei, etc,
Faz saber a todos quantos este edital .vírem que

se acham neste Cartório para protestos os títulos contra:
.

Ademir Ristow, Estrada Rio Cerro, km 9, nesta -.

. Art. Manhas, Rua' João Piccolli, 161, nesta - Ar
tur Larsen, Rua Francisco Mees, Corupá - Com.
e Renres. Eliane Ltda, Rua José Theodoro Ribej- .

ro, 1271, nesta - Cláudio Alberto de Castro, a/�
Banco Nacional SA., nesta -. Deodato Safanelh,

\ Estrada Bananal do Sul, Guaramitim - Edson Um
lauf, Rua José Theodoro Ribeiro, nesta - Guido
A. Calomeno, Rodovia BR 116, km 167. nesta -

Idomar de Souza, Rua' Senador Schroed�r, .sn,
Guaramirim - José Elmo Bezerra, Rua' Joínvílle,
5 nesta - Nilson Klein, Estrada Garíbaldí, nesta -

S�r!lio Gilberto Wascher, Rua Olto Hilbrecht, 5,
Corunä - Sebastião Padilha dos Santos, Rua Joín
ville 110 nesta - Suellv Rabello, Rua Nicolau
Sch�idt, .'tOO, nesta - Sueli Schuetze.. Av. Mal.

, Deodoro, nesta - Silvio Luiz KUmekoski, Rua A

!luas Claras, sn, nesta .. Valdemiro Valdemar Zie-'

le, Rua Joínvílte. sn, nesta. _. "

E como os ditos devedores n.ao foram encontra�os
,

,

"d
.

t'
-

f pore ou se recusaram' a aceItar a deVI a lU lOlaçao, ·az

intenrtédio do' presente edi�a}. para que os mesmos com

pareçam neste Cartório, na Rua Artur ��ller, 78, �o
prazo da lei a fim de liquidar o seu debIto ou enta?
dar razão por que o não faz, sob pena de serem os refen

das títulos protestados na forma da lei, etc.
.

.

ns/Jara�!Uá do SuL 07 de fE?yerei�o de 1985,
Auren Mimer Gr.ubba ."Tabeha DeSignada de Notas e

Oficial de Protestos de Títulos d� Comarca de' l.do Sul
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