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DOZE MIL PAGAjM
O IPTU
Continuam sendo re

tirados na Divisão de

Tributação da Prefeitu
ra Municipal, os carnês
no Imposto Predlal e

Territorial Urbano (IP
TU}" cujo, pagamento à
vísta ou da 'primeira
parcela vence no pró-.
'{imo dia 15 de março.
Segundo o' secretàrto
fJe Pínanças' Ivo Konell,
;s doze míl contribuiu':
tes do IPTU recolherão
este' ano aos cofres
municipais Cr$ 750 mi

lhões, que 'represén
tarn' menos de too/., do
orçamento de Jaraguá
do Sul para este exerci
cio. Ele informou tam
bém que a Prefeitura
tem a receber cerca de
Cr$ 41 milhões de' de
vedores faltosos de e-,

xercícíos passados: cu

jos débitos estão sendo
notificados e posteríor
mente serão lançados
em dívida ativa.
COMÉRCIQ NO CAR�
NAVAL
O Clube de Díreto

res Lojistas, na sua

reun'ão mensal, realí
zada «uarta-íeíra, no

. Clube Atlético Baepen
di, decidiu 'Por unani
midade não abrir as

-rortas dos estabeleci
mentos comerciais d�
Jaraguá do Sul na ma

nhã de 4a feira de cin
zas, a exemplo de anos

anteriores, permitin
do assim que seus. fun
cionários possam par
ticipar com maior de
senvoltura no .últtmo
dia de folias momescas.
Na reunião, foi lembra
da a passagem do décí-.
mo-nono' aniversário
de implánlélção:. em Ja
raguä, do' Serviço de
Prôteção ao Crédíto, co
ineJtl�rado 'no di.. · 8.'
O, SP_C tem prest�dô
serviços extraordfnéÍ'
r�os ao comércio Íoéal.
RESULTADOS.. DA '

LOTO
,são as seguintes as

dezenas sorteadas no

Concurso 226 da Loto
(ontem): 13-29-49-62-92

Carnaval de rua na Reinoldo Rau
Com a participação de

três escolas de samba e

cinco blocos, o carnaval
de rua de Jaraguá do Sul
deste 'ano .promete ser o

melhor dos últimos tem

pos, pelo menos em ter

mOB de organização e par
ticípacão. Na quarta-fei
ra, as escolas e os blocos
receberam, �o total, Cr$
3.800 mil à titulo de incen
tivo da municipalidade,
que promete para os pró
ximos carnavais uma par
ticipação financeira maior,
segundo _ánunciou. o pre
feito Durval Vasel.

,

O desfile será na passa
rela da rua Reínoldo Rau,
saindo dos fundos da
Prefeitura em direção sul,
até a altura do Supermer
cado Breithaupt. onde os

foliões se dispersarão. Ele
vai acontecer nesta sába
do, día 16, e terça-feira,
dia 19, iniciando às 20 ho
ras. A primeira a rlesfilar

será a Escola de Samba
Estrela. D'Alva, seguida
pela Escola Unidos da

Brasília, Escola de Samba
da Arsepum e, após; os

blocos New Wave,' Os

Pharrapos, Bafínho, Maru
jos do Itaú e Democratas
.do Samba.

A todo -São cerca de oi
tocentos passistas e rit
mistas que vão se apresen
tar na Reinaldo Rau e a

lém. disso, a municipali
dade colocará na rua o

seu carro de som, para ma

íor animação aos foliões
jaraguaenses e' visitantes.
, Nos salões, o samba jÁ
está reinando absoluto.

Uma programação dinâ-.
mica 'iniciou ontem à no]
te e terminará somente na

madrugada de quarta-fei
ra -de cinzas. Na página
dois desta edição, divul

gamos a programação car

navalesca de salão.

Logos forma turma em março
Está definida a data de

02 de março, às 16 horas,
na Igreja Evangélica Lu
terana, a formatura dos
cursistas do Projeto Logos
II, que é um curso indi
vídualízado de habilitação
de leigos ao magistério de
1 a a 4a séries e que envol
ve 48 formandos dos mu

nicípios de Jaraguá do Sul,
Schroeder, Corupá, Mas
saranduba e Guaramirim,
pertencentes à' 19a Unida
de de Coordenação Regio
nal de Educação..
.. O Logos II éum proje
to do Ministério da Edu �

cação e Cultura, execu-

, tado no Estado e na Mi
crorregião através.de con

:vênio -com a Se,cTetaria da
Educação, "e 19a Hcre. O

. öbjetivo precípuo do cur

so é o de :hábilltar, à ní
vel de 2° grau, para lecio
nar até a 4a série do 1.0

grau, com avaliação -no
processo, mediante ensino
à distância,' 'aPlicado'a
través de módulos de en

sinö, professores efetivos

não-titulados , com exer
cício no magistério, nas

quatro primeiras séries .do
primeiro grau.
O programa da forma-:

tura 'vem sendo elaborado
e que constará .também,

,

de culto ecumênico em

ação de graças, na Igreja
Evangélica.

NOVO$. EMPREGOS

EM 1985

Segundo 'pesquisa da
Associação Comercial, de
verão ser criados este a

no 1.290 novos empregos
em Jaraguá do Sul, sendo
275, no setor, do vestuá
rio,,920 do metal-mecá
nico, .25 no da construção
e' mbbiliário, 45 no fama

de alimentação Q' 25 no

comércio varejista. A pes-
,quisa, abrangeu somente'
as 17 maiores 'empresas
jaraguaenses, sendo que
três outras não devolve
ram o 'questionário. e nem

prestarám -qualquer infór
inação arespeitb.

Prefeitos querem
fiscalização ,

A Associação dós Municípios do Vale do ttapoeu
Amvalí. na assembléia realizada na Salão Parocuíal de
Coruná, eleQ'eu e empossou a nova diretoria, com man
dato até fevereiro do próximo ano. Substítuíndo ao
mefeito José de Azular. de Guaramírím, assumiu a

nrestdência o orefeito Albano Melchert. de Corunä.
10 vice-presidente Walter Rézís (Barra Velha) e 2"
vice Zeferino Kuklinski (Massaranduba). Conselho Fis
cal efetivos: Durval Vasel (Jerazuáj. Aldo Passold
(Schroeder) e José Prefeito de Azular (Guaramirim);
sunlentes - Ademar Winter (Jaraszuá do Su1), Ademir
Izidoro (Guaramirim) e Grezórío Tietz (Schroeder). De
legados junto à Fecam: Durval Vasel. Aldo Passold
e José de Azular.,

Nos nronuncíementos uue se sezuíram a eleição.
os diversos oradores destacaram sobremodo a uníão
existente na assocíacão. sem dííerencas partidárias,
sendo uma' das únicas do Brasil estruturalmente e fi·
pA)1f'piramente estável.

"

..

FJSCAÍJZACÃO
'

"

..

A' auestão da físcalízacão fazendária !foi tiastanol
te discutida no encontro dos munícíeíos do :Vale do
Itanocu. Os nrefeitos reclamaram maior ri_<!oI, notada
mente neste período de safra de arroz onde são fre
«uentes os atravessadores e as notes frias, com. evasão
de divisas aos munícíníos. Foi anunciada, na onortu
nidàde. a vinda de 14 fiscais .nara atuar na rezíão ·e,
tol""hém, comunicado aue a nota fiscal do nrodntor ru
ral teve a sua data de entrada em circulacão nrorro
O?rl"l nté 28 de fevereiro. A aprovação e a, rezulamen
tacão do estatuto da mícroemnrasa é vista com cetí
r+smo nelos nrefeítos. oue temem a perda de diversos
c"'hntos com a isenção de arrecadação. oríncinalmen
te nos neouenos tnuníclníos, onde o comércio e a in.
rl,··..,triil não são desenvolvidos,

---------------------------

Turismo férreo começa día 18
Finalmente, após quase um ano da viágem

inaugural, o projeto turismo férreo começa a
ser operacionalízado. Nascida em Jerazuä do
Sul, a idéia ganhou dimensão e dívulzacão nos

principais iornais e revistas do pais, porém, da':
• 0n a questões de ordem Interna na a(7pJ'lriA onp

radora, o proíeto checou a ser praticamente a
bandonado. Agora, porém, o mesmo foi encam
pado pela Paradíso Turismo, de São Paulo, aue
iniciará a oneracão ia no próximo dia 18, nar
tinrlo de Curitiba a litorina, que nercorrsrä 349
auiJômetros até São Frencisco do �'I11, de onde os
turistas vão rumar, de ônibus, à Paranaguá, re
gres�ando a Curitiba, de trem .:

O ,secretário de Turismo de Jerazuä do Sul
um dos resnonséveís neta viabHizacão do prote
t,o, disse que não esperava que outra empresa
viesse a encampar o. projeto turismo férreo, ha

.

�i\ vi!':ta aue pavia interesse d�. uma ag�ncia de
turismo local para a exploraçlö' do roteiro. Bal
(luinO Raulino frisou que o roteiro original será
seguido e prevê parada de dois dias em Jaraguá
do sut de onde os turistas partirão para visitas
a Blumenau e Pomerode, via terrestre.

,Pelas informações, a'principio as viagens se-:
rão mensais até que se estabeleçam viage�s re

. guIares semanais, de acordo com o projetq e o
roteiro' de viagem inicial.

•

maior
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FRAU ANDÊRSEN COMPLETA 96 ANOS

Repercutiu gostosamente na sociedade local
.

o transcurso dQ;'96° ano de existência da Senhora
Henriette Maria: Luize Grabner Andersen; ocorri
do sábado passado,

A "Prauéahâíe" da Comunidade Evangélica
Luterana' de Jaraguá do Sul, a entidade conhecida

por OASE - Ordem Auxiliadora das. Senhoras E

vangélicas -, reuniu no Salão Paroquial a grande
. família evangélica e assinalou a data com um

bem servido café.
A ilustre aníversariánte é viúva de Jacob

Andersen, dinamarquês de nascimento, ourives,
'relojoeiro e colecionador de antiguidades e en

tão depositário de um excelente acervo de india

nologia, segundo o mestre Emílío da Silva.
. Dona Henríette ("Hennie" para os íntimos),
apesar de sua quasi centenária existência e seu

cabelo que lembra a neve de sua Pátria de além
mar, com os olhos já algo cansados, tem a grande
felicidade de uma prodigiosa memória, lembran
do um tempo para nós totalmente desconhecido
e que só se encontra através de exaustiva leitura.

"Correio, do Povo", sente-se honrado em

cumprimentá-Ia, fazendo suas as palavras que lhe
foram dirigidas' na cerimônia comemorativa da
tarde de 9 de fevereiro de 1985.

. ,

E. maí�: uma renovada homenagem ao seu

falecido marido Jacob Andersen que, perseve
ramente. colecionou todas as edições deste sema

nárío, coleção que. foi. cedida ao Arquivo Públi-.
, .co: ljíStÓ!.'!to" €le� Jóínvílle, rdepqis de sua morte,

· {ue se.den-em J3,de março de 1969.
i.'. :< ,'CurilprlmenWs; também, à sua filha - Ellen
'l. SßU genro, o professor, jornalista, historiador

, 'é, :é�éí:it�r; Ãllg�sto "Sylvio Prodöhl, netos e bis
·

netõs.:;·
.. ' , ..

--,����--------�----------------------------,

. 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

·

equípe formada pelo Df: Raul (esteticista), Ro

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

Fone - 7l:-2165

PARA, TODAS AS OCASIõES E TODOS
OS GOSTOS, PRESENTES DA

Relojoaria AVENIDA
Jói� e Relógios

Marechal Deodoro, 431 e Getúlio Vargas, 9.

SUPER CARNAVAL 85

PROGRAMAÇÃO
-

Sexta feira ... dia 1:5 ._ 22 horas
Abertura do carnaval - 'Noite Azul e Branca", Baependi,
Sábado - dia 16 - 22 horas
Concurso Melhor Bloco' de Fantasia, no Juventus, Prê
lilios: H' Cr$ 500 mil, 29 Cr$ 300 mil e 3' Cr$ 200 mil.
Melhor fantasia individual, Cr$ 200 mil.

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

.

Carnaval no Beira Rio Clube de Campo..
Terça feira ._ dia 19 - 21 horas·

.

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

C A R N A V A L J'N F A N T J L

Domingo no Beira Rio e terça feira fia' Baependi
Domingo, segunda e terça feira' no Juventus

A ANIMAÇÃO DO SUPER CARNAVAL 85 i �E
"�oaclr e Seu; CODJuntO" .

Gente &
PÁGINA 02

Informações
ta semana efetuou

.

visita
de cortesia a redação.
- Na terça-feira, no A
gropecuário ,a municipa-
lidade' ofereceu' um jan
tar de confraternização, do
qual participaram também
técnicos da Acaresc e da
Cidasc, ainda em regozi
jo ao sucesso da Amostra
Agropecuária, 'realizada
em: julho passado e que
será repetida fom 1986.
_ O Clube de Diretores
Lojistas de Jaraguá do
Sul, em oficio ao Presi
dente do Diretório Regio
nal do PMDB em Santa
Catariná, Pedro Ivo Cam
pos, manifestou (, seu a

poio ao nome do secretá
rio de turismo de Blume
nau, Antônio Pedro Nu-'
nes, à presidência da Em

presa Brasileira de Turls
mo-Embratur.
_ Francisco Herberto
Schork, acompanhado da
esposa Marli, ele presi
dente da Associação Co
mercial, Industrial e Agrí
cola' de Guaramírím, en

contra-se em Maravilha,
no Oeste Catarinense, on
de participa do 5° Encon
tro dos Primos, que reú
ne os descendentes da fa
mília Laske.
_ Está assumindo a ge
rência da a�ência local do
Besc, o Sr. Ramides Bona,
que veio transferido de
RiO do Sul � oue substí
tut ao, amigo Geraldo
Antônio Tonelli, que hoje
desempenha as funeões
de Supervisor Regional do
Besc, em Brusnue. BO;:Js
vindas e sucesso à testa
do banco da nossa terra.
_ Quem está deixando
Jaraguá do Sul é o ami

go Aleir Bittencourt. ge
rente das Lojas Mav, aue
assumirá cargo na matrtz ..
em Joinville. Em sen lu

gar assume Lourival 1-Ifé'lV

Alcír: que pertence tarn

bém ao Lions Cidade ln

dustrial permaneceu onve

anos em nosso meio. Um
abraço e sucesso!

.

_ Sob a segura adml
ntstracão de Flávio Ríbeí- .

roo indo de vento em põpa
a Müller Transportes Ro-

.

doviários Ltda, com ma

triz em Blumenau e filial
.

em Jarag!lá do Sul , na

Rua Bernardo Dornbusch.
250, na VUa Baependl. �
uma nova empresa de
transportes servindo o

terceiro parque industri
al do Estado.
_ No Cíne Jaracuá. a

partir. deste sábado até

quinta-feira, sempre às
20h15miil. "'Sexo .por to
dos' os lados", recomen-

.

dado somente para adul
tos. a' um filme pornográ-

.fíco de sexo explícito.
:... Para conhecer os mé
todos de ensino utilizados
pelo Senal, esteve em Ja
raguá do Sul, esta semana,
a técníca Ingrid Estwick,
da Ilha de Barbados. Em

companhia do diretor do
Senaí Pedro Paulo Pam
plona, visitou empresas
e a cidade e regressou
maravilhada pelo que tot
dado a conhecer na city.
� Trocou idade no dia
1 t passado, o Capitão
Ferdinando Piske, ainda
muito cumprimentado pe
lo sucesso do seu livro
"Anotações do Front Ita
liano". Já no dia 19 pró
ximo troca de idade o

empresário e vereador Er
rol Kretzer e no dia 22,
o odontólogo Dr. Alfredo
Guenther. .Os nossos pa
rabéns!
_ Está mais do que pro
vado que os bons espe
táculos trazem público.
Prova são as apresenta
ções de Dedé, Mussum e

Zacarias, dos Trapalhões,
sábado, no Circo Mexica
no, sucesso de bilheteria.
Apesar da exploração dos
preços; o trio agradou em

cheio. O Circo já deixou
a cidade.
_ No mês de março, se

rá eleita a nova diretoria
da APAE, com mandato
de dois anos. 'Até o pre- -

sente não se tem conhe
cimento de nomes concor

rentes à presidência, em

substituicão a Sra. Jane
te Marcatto. A propósito,
a APAE tem ainda livros
"Anotações do Front Ita
liano" -à venda, a Cr$ 10
mil.
_

.

Em meio ao ,som de
punks e bregas, o grupo
Marca Registrada, de Cu
ritiba , apresentou-se no

final-de-semana passado
no Coliseu, em Jaraguä,
para o lançamento do
compacto do grupo. o.
show constou da apresen
tação de 14 músicas, que
devem ser a base de um

provável futuro elepê.
_ Em Corupá, o Sweter
Som, do .,Q,migo Heínz Pa

rey, é quem vai realizar
o melhor carnaval de sa
lão, na Sociedade Atira
dores. A partir deste sá
bado, até as primeiras ho-

.

ras de quarta-feira de cin
zas, muito samba, suor e

curtição..
.

_ Já fornecendo um bo
nito vísnal, as. estremosas
plantadas nas margens da
BR-280, a partir das pon
te Abdon Batista até a di
visa com Guaramirim. U
ma Iniciativa das maTs fe
lizes da atual admíntstra
ção municipal.

O carnaval é o as

.sunto da moda. Nos salões
"e nas ruas, o samba é a

majestade, reinando ab
soluto. Em Jaraguá do
'Sul, além da bem bolada .

programação carnavales
-ca nos salões, o desfile
-dos blocos e das escolas
acontecerá hoje e terça
feira à noite, na Reínoldo
Rau. O reinado de momo

promete ser o melhor' e
o mais alegre que o jara
guaense já viu e parttel
pau
_ Ontem, a "Noite Azul
e Branca", no Baependí,
abriu o carnaval de salão.
com inteiro sucesso. , O .

Beira-Rio - a quem agra
decemos os convites do
diretor social Dr. Roberto.
Madrid - marcou para as

15h de amanhã, 17, matt
nê infantil com concurso.

de fantasias e às 23h bai

le, que será bisado na se

gunda-feira, no mesmo ho
rário. Moacir e sua Banda
darão o recado musical.
_ No Juventus, hoje às
22h, concurso do melhor
bloco de fantasia, com Cr$
500 mil de prêmio ao 10
colocado, Cr$ 300 mil ao
2° e Cr$ 200 mil ao 3°
além de CrS 200 mil a

melhor fantasia individual.
O encerramento do carna

val de salão vai acontecer
no Juventus também, ter

ça-feira, com seis horas de
duração. É lá o mais con

corrido carnaval da cida
de.
_ Um dos animados blo

cos que vaLpartlcipar do

carnaval de rua e de sa

lão, é o "Democratas do

Samba", da simpática Ka

rlne, uma galera Jovem,
divertida e" esperta, com.

60 Íntegrantes. As , suas

camisetas foram confec
cionadas e patrocinadas
pela Confecções -Neuza,
do amigo Mio. � isso aí

moçada!
_ Foram aprovados no

vestibular de direito, pela
Faculdade de Joinville, A
demir Izidoro, Arno Hens
ehel Júnior, Décio Silva

e'Juvênio Campestrini. Em
psicologia, a jovemDenise
da Silva, funcionária da
Caixa Econômica Federal
na Manchester, filha dos
nossos 'amigos e leitores
João Budal (Geny) da Sil
va. Parabénsl
_ Assumindo' a gerência
do Bradesco em, nossa cí
'dade; o Sr. Bruno BehUng,
que é de Jaraguá do Sul,
transferido de Brusque e

que regressa à. terra 'a;'

pôs 14 anos. Bruno já co

meçou a movimentar a a

gência ao seu estllo e sem

dúvidas terá sucesso. Es-
.. ......'

..

-
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Jaraguá do Sul ... Semana de 16 a 22 de fevereiro de 1985.

loteadoresPequenos paga�ão taxas'Alvará policial só
até dia 28

'

.

menos

. Está tramitando no Câ
mara "de Vereadores de
Jaraguá do Sul, vários
projetos-de-ler do Execu
tivo Municipal. Um dos
projetos, reajusta os ven-:

cimentos do funcionalis
mo público ativo e inati
VI) -em 400/- sobre os ven

cimentos de janeiro, à tí
tulo de antecipação do T
NPC de maio. Outro, pe
de do Legislativo autori
zação para firmar convê
nio com a Secretaria da
Saúde ,para a transferên
cia de recursos' daquela
Pasta para a Prefeitura, na
ordem de Cr$ 5,872.444,
valor que será destinado
à manutenção dos servi
ços 'de 'saúde pública e

assistência à saúde, ví
sando a melhoria do pa
drão sanitárip da popula
ção, Esse valor será re

passado em quatro' par
celas, a partir de janeiro.
Outro projeto-de-lei, li

gado diretamente aos pe
quenos loteadores, reduz
a alíquota da taxa de a

provação de projeto final
de loteamento, na ordem
de 50%, desde que a área \

parcelada alcance até 25.
000m2. 'O objetivo da redu
ção é o de propiciar fa

cilidade tributária aos

proprietários de terras ur

banas de até 25.000m2' -

segundo a mensagem -

com intensão de parcelá
las dentro das exigências

guéls (táxis), tendo em

vísta a conjuntura econô
mica adversa, onde seus

serviços estão cada dia
menos solicitados.

legais, fazendo com que
lhes sobre maiores recur

sos financeiros para a'"

plicar nas obras de infra
-estrutura' e saneamento

'. básico n0S parcelamentos
que vierem a realizar.
A edilidade tem feito

também pedidos em be
nefício da população. A
tayde Machado . [Dadi].
solicitou a Prefeitura
providências no sentido
de que seja instalado o

sistema de iluminação pú
blica na BR-280, no tre
cho do Posto Marcola a

té a Rua Pará. Em razão
do veraador Almiro Fari
as ter apresentado pedi
do idêntico em junho do
ano passado, a bancada do
PMDB, a exceção de Jo
sé Gilberto Menel, votou
contrária a indicação, mas
reconheceu a necessida
de' da obra já reivindica
da à Celesc. Já outro pe
dessísta, Luiz Zonta, soli
citou à Prefeitura Muni
cipal, a elaboração de um

projeto técnico e paisa
gístico do cemitério da
Barra do Rio Cerro, com

vistas a sua ampliação,
em virtude dá exiguidade
de de espaço. Outro pedi
do de Zonta é para que a

Secretaria de Finanças de
termine estudos com vis
tas a conceder isenção dos
tributos municipais inci
dentes sobre os proprie
tários de carros de alu-

O Delegado Regional
de. Polícia de Jeragué do
Sul, Dr. Adhemar Grubba,
está informando aos pro
prietários de bares, lan
chonetes, churrascarias,
hotéis, pensões, armazéns,
postos de gasolina, bancos
e demais estabelecimen
tos sujeitos ao Alvará Po
licial, que o prazo para
a sua renovação encer
rar-se-á no próximo dia
28 de fevereiro, ficando
os estabelecimentos que
assim não procederem
sujeitos às sanções' pre-

vistas em lei, além do pa-
2amento de multa .. DIMINUIÇÃO DE

VELOCIJ)ADE
Grubbe está igualmen

te informando aos candi
datos inscritos através da
Delegacia Regional de Ja
raguä do Sul, ao concur

so para escrevente poli
cial e investigador de po
lícia, que seus cartões de

inscrições já se acham a

disposição, sem os quais
não poderão participar das
provas que começarão no·

dia 23 deste mês, em Flo

rianópolis.

O vereador Almiro Fa
rias Filho, solicitou ao E
xecutivo, que recomendo
estudos à Comissão Muni
cípal de Trânsito, no sen

tido de que estude a co

locação dos obstáculos nas

imediações do Posto Mi- .

me, Marquardt/Marisol,
Celesc, Creche Constän
cia Piazera, Colégio Ab
don Batista, Prefeitura Mu

nicipal e Escola Duarte

'Magalhães. Segundo o

vereador ,a irresponsabi
lidade de alguns motoris
tas que prendem altas ve

locidades em áreas cen

traís, tem colocado em

risco a segurança, agra
vado pelo fato de haver

. poucos guardas na cid�
de para o controle do tra

fego. O pedido mereceu

amplas discussões e, no Ií

.
nal foi aprovado.
Errol Kratzer, em Soli

citação verbal, pediu a ex

pedição de ofício de con

dolências ao Sr. Geraldo
Werninghaus, pelo faleci
mento de seu filho Armin
e, também, requereu me

lhor conservação da rua

Minas Gerais.

Mudas de
caturra

café

A Associação dé Cré
dito e Assistência de S.Ca
tarína-Aceresc, através do
Escritório Local de Jara
guá do Sul, adquiriu e es

tá revendendo mudas de
café caturra. de pequena
estatura.. As mudas fo
ram adquiridas no Colé-'
gio ' Agrícola

.

de Cambo-:
riú e as 4 mil mudas es

tão sendo comercializa
das ao preço unitário de

Çr$ 150. O interessado de-

VI!! dingir-se a Acaresc
(Rua Barão do Rio Bran
co), onde pagará a quan
tia desejada e obterá a

.

autorização para a reti
rada das mesmas no Par
que Agropecuário.
A Prefeitura Municipal,

está colaborando com a i
niciativa, como o faz to
dos os anos, cedendo o

caminhão para o transpor- '

te das mudas e o local
para distribuição.

foliõesalertaPolícia o�
O Superintendente da Polícia Civil em Santa Ca

tarina, Dr. Pedro Francisco Bardio, .' em decorrência
dos festejos carnavalescos, baixou portaria emanando
as proibições é as sanções a que estão sujeitos os

,. foliões. Desde ontem, dia 15, até o dia 20, às 18 horas,
está' proibida a realização de qualquer baile carnava

lesco, sem prévia autorização da autoridade policial,
assim como o uso de Iançe-perfurne, bisnaga, talco, í
sopor ou produtos congêneres e também o trânsito de

pessoas sem documento de identidade e o uso de fan �

tasias que atentem contra a moral e os bons costumes

ou que imitem uniformes das forças armadas e auxi-

liares, ou trajes eclesiásticos.
.

.

O . uso de máscara, meia-máscara ou capuz fica

ondícíonado a identificação por parte da polícia.
-.:'esde ontem também e até o dia 20, está sustada a

venda de armas, munições e fogos de artifícios e ío

am suspensos os portes de armas fornecidos pela Se

cretaria de Segurança Pública. '

A portaria dispõe que os policiais civis encarre

gados d� fiscalização terão livre acesso em todos os

bailes e festejos carnavalescos, em recintos de qual
quer natureza. Os que não cumprirem estas normas

se sujeitarão as sanções legais'.

ELETRIFICAÇÃO RlJRAL DE SANTA CATARINA S.A.

.- GABINETE DO VICE GOVERNADOR -

SANTA CATARINA DET:eM O MAIOR SISTEMA
-,

COOPERATIVO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL ,00
BRASIL. 33 ENTIDADES COM 98.765 SÓCIOS

REPRESENTAM O TRABALHO E A

UNIÃO DA GENTE DA NOSSA TERRA

�
SANTACATARINA

'Proporcionar ao bom� do
.

campo confortos já
.

usufrúídos pelo homem urbano'
Carta dos Catarlnenses

\ o pequeno primeiro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JalCl�uª do 'Slll_Semana. de 16 a 22 de fevereiro<If':��5.
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PÁGINA 04

ooa
..�NrvERSARIAi&TÊS '

,
.. :

Fazem" anos boje: . 16 ...

Sr. Guilherme :S.e.hmidt Jr ...
Sr. Aírton . Eemando Ra- .

mos, Sra. Erica Henschel
Fagundes, Sr, Henrique:
Funke, Sr. Luís. Belleti em
Corupá. Isaura Uller, A
luísio Garcia da Silva, E
lenir M.C. -Rawíetseh., Jú-
lia S90S. ..

.

Dia! 17 de íevereíro '"

Sra. Elfrída Karger Nico
líni, ein Ctba: Sr. Donato
Fríedel, Sra.' Dirce Funke·
Ribeiro, em S. Pä.úlö; A�
riete Mirtes Kuchenbe- .

cker, Aleides Krenke, Or
lando Stein, Jurema Ma
ria Beber.

Dia 18 de fevereiro
Sra. Rosemary Voigt
Krueger, Jürgen Georg
Hermann, em Corupá; An
derson Coutinho Müller,
Sra. Roseli Meska.u Ta ies,
José César Bernardes, Jo
ão Fodi, Sr. Arlindo Tö
we, Margalíse Töwe, Sí-
!'lone Cristine Krause, .

Sra. Jurema- Xavier Fis
cher" em Fpolis; Sra. Lur
eles, esposa de Edson Koch,

ma 19 de fevereiro
�ra. Maria Amélia Olivei
ra, em Fpo.lis, Sra. Edel
traud H. Henke, ein Gua
ramirim, Sra. Lígia Maria
Fichinger Siewerdt, Sr.
vereadÇ>r ErraI Kretzer,
Paula Mees, Hilário Gre
polewitz, Ernâni Luís Em-
rriendoe.rfer.

'

Dia 20 de fever.eiro
Sr.' Alfredo Weiller, Sra.
Remardina de Aguiar Cu�
pha, em Guaramirim, Sra.
·Odila Bertoli Moretti,
Mêrda Rocha, Marcos
Selleuer Júnior, Guida
Siewert, Andréa, filha de
Jairo e Eli de Barros.

Diâ 21 de fevereiro
Sra. Diva Clara Schnei
der, Deise Games, Ervinâ
Pedri, Guida Otávio Borto
Uni, Cláudia, filha de Os
mar e Celina Bartel (Pon
ta Porã - MS), Mário Ste
indel, Iris Thomsen, Car
mem Uller, Sr. Jaime Pi
azera.

Di� 22 de fever�iro
.

Dr. Alf.redo Guenther,
Ruth Hoffmann, Dra.' Ara
cYI Witt Spínola, em S.
Paulo, Paulá Lennert, 1-
rio João dos Santos, 0-
lavio Kisner, Marisa· Fe

lipe, Sra. Maria de Lour
des Krause Peters.

FALECIMENTOS

03.02.85 - Martha Niemet
Schabam - 76 anos.

05.02.85 • AnnrJ, 'Tecila
. Ferreir.a . 74 ario.s • Leo."-

.

polgo Domp�c� !! 15 an()$.�

N AS.CIMENTOS

Dia 10 de fevereiro

Alice, .fllha. de ,Nirta (tut-,
dete) Effting. Adriana, fi-o
lha, de Glaícon (Elietell
Fagundes. "

. !

Diá 04 'de fevereiro .

Adriana, filha de Osvaldo,
[Marlene] Machade. Joãa-.
ta, filho de Valérío (Rute)) .

Macedo,
Dia 05 dé -tevereíro -

Daíana: fflhä de rese (Ma
ria) Pommerening. Andre
ia, "filha de 'Pedro (Maria tJ
Jöpen,

.

Dia 06 de fevereiro

Francísne Maíra, filha de
Oscar (Roseli) Màba. cie.
doaldo, filho de Osvaldoi
(Mafia) Kísner.

�

Dia 07 de fevereiro
Lotlí Alice, filha de Nil�··
ton (Marlise) Jahn..

Dia 08 de fevereiro
Geison, -filho de Antonio.
(RoseU) Zoz.�Femanda, fí-.
lha-

.
de Agenor (Iolanda�

Fa-chini.

Dia 09 de fevereiro
. Gilso.n, filho. de MariOl

.

(Almida) Plo.szai. Cleia',.
filha de Jo.sé '(Ivette) LOI--

.

pes.

Dia lOde fevereiro

Maicon.,
. filho de Sandro

(Marta) Marquardt. Tazi
ana, filha de Aleir (Elia-

9

ne) Lescowicz. Gilson, fi- .

lho de Celso (Mariana}
Ronchi.

Dia 11 de fevereiro

Robson, filhQ de Henrique
(Rosalene) Kaiser.

·Dia, 18 de· fe'ver��r-o
...

Wagner, filho· de ,.(:arlos.
(Isaura) Balai.

.. . .

TERRENO "EM
GARIBALDI -

Vende-se Um ter.re�
no, na Estrada Garibal
di,

.

a 1 quilômetro da
Malwee, medindo 37m _

frente
.

por 150m de
fundos. Preço Cr$ 15
milhÕes, à' vista ..
Tratar com. Leonel,

na rua Walter Mar-

quardt, nO '706.
.

.

-·CORREIO DO POVo'"

.
I� •

,!

dente em Rlo Cêrro I, nes
te distrito, filha de Her
bert .Porath é de Híltrud
Küster Porath.
Edital 14.143 de 07,02,85.

. Sávio Vieira e Ivete Ma..

rla Zmora _ Ele, brasilei
ro, solteiro, operário, na

tural de Jaraguá do Sul,
neste Estado, domiciliado
e residente em Estrada G&
ribaldi, neste: distrito, fi
lho de Luiz Vieira e de A
na Weinfurter Vieira. E
la, brasileira, solteira, do
méstica, natural de Santo.
Cristo-Rio Grande do. Sul,
domiciliada e residente em

Jaraguá-Esquerdo, . neste
distrito, filha de João
Zmora e de lânina Pod-
·kwa Zmora.

mer. . Edital -14.144 de 08.02.85.
Edital 14.140 de 06:02:85. Rolando Engelmann e 1-
Jurandir José da Silva e saltina Alflen _ Ele, bra-
1I0ri Karsten _ Ele, bra- síleíro. solteiro, operário,
sileiro, solteiro, operário., natural de Jaraguá do. Sul,
nascido. em Blumenau, nes- domiciliado e residente em
te Estado, do.miciliado e Três Rio.s do Norte, neste

"

residente na Rua Pastor distrito., filho. de Edmun
Alberto Schneider, nes- do Engelmann e de Adele
ta cidade, filho de Olimio Ko.hls'- Engelmann. Ela,
José da Silva e de Vero- brasileira, solteira, domés
nica da Silva. Ela, brasi- tica, natural de Massa.
leira, solteira, ·operana, randuba, neste Estado.,
nascida em Marioá - Pa-· domiciliada e residente na

"latina, Paraná, domicilia- Rua Irmão Leandro, 846,.
da e residente na Rua Pas- nesta cidàde ,fiÍha de José
tor Alberto Schneider, nes- Alflen e de Lutzia_ Pauly
ta cidade;· filha de Alvino Alflen.
Karsten e de Erica Jorôan. Edital 14.145 de 11.02,85.
Edital 14.141 de 07,0285. Roberto Tadeu Laz;zari e

Cópia recebida do Cartó- Eliane Natall Fodi
rio c;le Registro Civil de Ele, brasileiro,·· sqlte�ro,_
Guaramirim, neste Estado. engenheiro de minas, pa
Gildo de Borba e Maria tural de Ipumirim, nest�
Tel'�za Corrêa .:.... El�; bra- .. Estado, domiciliado e resi
sileiro, solteiro, recupera- dente em Santa Cruz-São
dor. natural de Itapocu, paulo·- SP ,filho de Mario
neste Estado, dOIiliciliado Antonio Lazzari e de Ida
e residente em Estrada Ba- nir Arad Lazzari. Ela, bra
nanaI· do Sul-Guaramirim sileira, -solteira, enfermei
,neste Estado, filho de Lu- ra, natural d� Guarami!iJíl,
cino Rodolfo de Borba e fleste Estado, domiciliada
de Carolina da Silva de e residente na Rui'l Jor
Borba. Ela, brasileira, &01- . ge Czerniewicz, nesta ci

te,iri!, industriária, natu- dade, filha de Pedro Caris'
ral de Barra Velha, neste Fodi e de Neida Dunker
Estado., domiciliada e re- Fodi.
sidente na rua 225, 634, Edital 14,146 de. 11.,02.85.
nesta cidade, filha de Gei- ,Jurad Vantuir e ROlfa�i
eino Corrêa e de Felisbi- Persch _ Ele,. brasileiro,
na Co.rrêa. solteiro, operário, natural
Edital 14.142 de 07.02.85. de São Paulo' - SP., dQmi
Mirdo Gutz e EUa 'Porath ciliado e residente na R�a
Eiê, b:ràsileiTo,- s01te1ro, Carlos Eggert ,nesta �id�
operário, natural de Jara-· de, iHho·de José Vantuir
'guá do Sul, neste Estado. e de·Ána de Jesus Vantu-
domiciliado e residente em ir. Ela, brasileira, solteira,
Rio da Luz II, neste dis- costureira, natural de Sch-

,,' trito, filho de Harry Gutz roeder; neste Estado, da-
r, 1

.

e de 'Etica 'KreutzfeldL miciliada. e. residente na
ROa Gu.i�herJ11e Weege, 72 (pr6xip)0 ao Café Bauer) Gutz. Ela, brasH�ira, s61- Rua Jo.inv-iUe, nesta cida·

Telefone: 72-1368 "' ",.� te1ra, o.peraria, 'natural de" 'd·e; 'filha' d��Albrecht P�;r
7' Jaraguá d� �ul, Ilegt.� 'E�- 'sch e de· Herta Greue!

.-----_- ....... , .. !ada, . gomlcirn!da_:fe· TßS1"_ . 'p�_.::_ �

ARMIN
WERNINGHAUS

� . ," ,
.

'. Em: conseqiiênç_la� .�� .

I .um trágico acídente , de

; transIto. na BR-U•• , 'nas- .

! proxínndades da ponte
.

I sobre s Rio Itapocú,
, faleceu no: dia 9 do cor-:
. rente o jovem Aimin·
Werninghaus, aos 27 Cl

nos e 5 meses de.idade. .

Filho: do empres.ärio·
.Geraldo 'Werningha1is
e D. Líllan .,desta cída-

.

,

de, Armín estava .na l�
mínêneta de concluir o
seu curso de engenha
da. elétrica pela Facul-
'dade de Engenharia de

• Joinv1lle e, ainda no

começo de Janeiro sub
metia-se a um novo ves

tibular para a Faculda
de Ciências Contábeis,
da vizinha cidade, 10-

I grando passar pelo cn
� vo seleeíonador de mui
tos candidatos para pou
cas vagas.
Em 1981· casava-se

com Rosely Manke, da
soCiedade massarandu
bense, -de- cujo consõr
do nasceu Eduardo ,de·
2 anos e meio, passan
do ii. r.esldir em Joinvll
lê.
Além dos pais, o In

ditoso jovem deixa· 2
.irmãos; 2 cunhadas, 1
irmã, um cunhado e 1
sobrinho

.

,assim como

seus· sogros Irineu e
..Anni" Manke, cunha
dos e· cunhadas e avós
de ambas as partes.
O seu sepultamento

deu-se no Cemitério
Municipal de Jaraguá
do Sul, com grande a-

.

_ companham€mto. .

.

Este semanário asso
cia-se ao pesar das fa
miUas de Armin Wer:
ningh'aUs�

: ::� ..

'

Rua Join
ou pelo
com Jú-

,.

VENDE-SE

Um terreno de 1.250
m2, .no prolongamento
da Rua Roberto Zie-
mann.

Tratar na

ville, 1.532,
fone 72-1185,
lio.

Clínica de Olhos Jaraguá
,� . _.

DR. WALTER CORAL
OFfALMOI.OGISTA

Atendimento: 211-,411- e 6' feiras, das 8/12 horas e das
14/2Ó boras. Atende-se também com hora

-marcada..

Áurea Müller Grubba, Qficial dó Registro Civil do
i9 Distrito da Comarca de Jaraguá do-Sul, Estado de Santa.
Catarina, Brasil. Faz saber 'que compareceram em Cart6rio,
exibindo os .documentos exigidos pela-lei, li. fim de se habili-
tarem par� casar, os seguintes:

.

.

.-',

Proclamas. .de

Edital .. 14J39 de 06.02.85.
Cópia recebida do Cartó
río de- Registro C-ivil de
Guaramírím,' neste Estado .

Marcos Ploríaní e· Matià
Goretl Kreiner· __:_. Ele" bra
sileiro, solteíro, euxílíar
de escrítórío. natural de
Rio dos Cedros, neste Està
do, domiciliado e residen
te em Guaramirim, neste
Estado,' filho de Tercilio
Floríaní e de Carmelinda
Floriani. Ela, brasileira,
solteira ,auxiliar de escrí
tório, nascida em Canoas
Luis Alves, neste Estado,
domiciliada e residente.
na Rua Guilherme Kop
mann, 68, nesta cidade,
filha de Anselmo Kremer
e de Catharina SabeI Kre-

Casamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul

DECRETO NI] 1.075/85

Fixa o preço da pavimentação à' para
lelepipedos para o trecho que especí
fica.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, no uso da atribuição que lhe é conferida pe
lo item XXIX do artigo 70, da Lei Complemen
tar n" 5, de 26 de novembro de 1975, e de con

formidade com o disposto na Lei Municípal n"
699/77, de 22 de dezembro de 1977;

DECRETA:

Art. ie;> - Fica estabelecido que o. preço por
metro quadrado ,referente a pavimentação à pa
ralelepípedos dos imóveis especificados no Edi
tal de Custos n? 03/85, de 07.02.85, será de Cr$
22.375 (vint-e. e dois mil, trezentos e setenta e

cinco cruzeiros), o metro quadrado.
Art. 29 - O preço -íixado no artigo anterior,

obedecerá as modalidades de pagamento fixadas
no art. 12 da Lei Municipal n? 699/77, de 22.12. I

77, pela Lei MuniciJl8.1 n" 945/83, de 29.12.83,
pelo Decreto n? 471/77, de 22.12.77 e pelo De
creto n" 907/83, de 29.12.83.

Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposi-·
ções em contrário.

Jaraguá do SuÍ, 07 de fevereiro de 1985.

Durval Vasel
Prefeito Municipal

Ivo Konell
Secretário de Administração e Finanças

5 O anos de Rio' das Pacas
Rio das Pacas é uma

localidade situada a meio
caminho de Coruné e
Serra Alta. De apenas 19
famílias, todavia lembra
do e auerido Dor mais de
100. Pois há 50 anos a
traz. nara ali se mudaram
os Bértoli, os Rosé. os
Bassaní. os Ronelato. os
Físelt e os Brito, Todas
estas famílias se reencon
traram ali no dia 27 DD.
nara nreservacão da me
mória. A urozramacão foi '

a sezuínte: Missa de a
cão de zracas e homena
oens aos colonizadores
vivos e iá falecidos. de
cerramento de uma nlaca
comemorativa, almoco de
confraternizacão, recons
trucão da memória de Rio
das Pacas. visita ao cemi
tério e confraternízacão
em zeral.

Todos exclamavam:
"Que dia maravilhoso!".
Todos reforcaram os Ia
cos de amizade e mame
teram renovar este reen-
centro feliz. Os iovens .

zostaram de ver a ale
zria dos "velhos" e se DfO
nuseram

" reconstruir a
,

memória auase sumida, de
um IUQar aue amavam
sem saber Dor auê". Por
isso leitor. azuarde mais
um DOUCO e você vai ler
nas folhas deste semaná
rio. alvumas línhes de he
roismo de nossa zente e

da beleza de nossa terra.

Azradeeemos em esoe
cíal o anoio e nresenca
da Paróauia e da Prefei
tura de São Bento do. Sul.
Certamente, dentro de ma
is cinauenta anos, alzuém
dirá. aue hoie fizemos al
puma coisa boa. Ou nelo
menos comnreenderão nos-

sa .boa vontade. Todo nas

sado nara o presente .�

futuro de nossos fílnos.
IFrei" Älído Rosá. OFMI.

ESTA DEU NO DIÁRIQ
OFICIAL

O Diário Oficial do Es
tado de Santa Cata.ma,
de 7 de janeiro de 1985,
traz o ATO N9 0005, de ::!

daquele mes ,em que o Go
vernador do Estado, ten-

. do em vista o que cons

ta do processo n? 013.681
/84/SEA, HOMOLOGOU
os nomes de UDO STA
ATs e IRIS BARG PIAZE

RA, para as funções de
Coordenador e Secretá
rio Executivo respectiva
mente, do Colegiado da

Administração Pública
CAP, no .munícipío de Ja

raguá do Sul. Com' o Go
vernador do Estado - Es

peridião Amin Helou Fi

lho, assinam ainda Fran
cisco de Assis Filho - Se
cretário para Assuntos da .

Casa Civil e Carlos Wo
lowski Mussi - Secretário
da Administração em Bxer
cicio - ô, Caril Chessman,
eu tô aquíii, viu 1!

Não se enconda, .

,

Anuncie e venda o
seu' produto.

Venha conversar conosco

"Correio' do Povo"

Rua CeI. Pracônío Gomes.
290 Fone 72-0091'

Noyo J)iplomata.
;,Categorla e pra quem tem.
\

,
'"

Quem tem Diplomata, sabe o q�e.' categoria�nica.ls(oé 120 auromãtice �uanto a

transrrussão queo Diplomata tem. AIi2s. ele telll mats do que lSSO. MUltt>mais.
o. Diplomara tem conforto, muito luxo e é pröprio das J*SOI.S que goown de .ur à frmte:

Como você. E sabe de uma com?o Diplomata, além do motor -4 cilindros, também tem a nova

opção do motor de 6 cilindros a álcool. O mais potent� do Brasil. Mas, 51: ele é poesante, tambêm
é sofisticado. Muito !Klfisticado. Por. exemplo: o banco traseiro vem com apoio para cabeça e
descansa-braço central. Tem luz de leitura de duplo foco. Sombreira com espelho.iluminado.
Revestimento dos baneos.em veludo cotelê. Console com extensão, dotado de cinzeiro e acendedor
para compartimento traseiro, lIr condicionado e direção hidráulica normal c de linha complementam
esta sofisticação com muito conforto, Mas isto são apenas alguns detalhes. .

A Mal' D ·A· 557 'I::' 5.

O melhormesmo você precisa ver de p<;no. Portanto, reserve um espaço
,

-aEF- Y. • eoaoro, - �onea 72--065 , 72-0060 O 72-0969.
nasua_�n�evenhaconh=ronovoDlplo�lQ. .

'.
, w, .

.... 1araguá do Sul-' SC. .

"oee Val� em luxo, confono, po�ta emuna Gategorta. Marca�vaAor' ß· .

.

'. - "·,,iIoJ - L. L ,-

Venha ser O primeiro:.
Emmendörfer Com. Veic. Ltda.

O CEBOLÚDROMO DE
ITUPORANGA
Q nrefeito de Ituno-

. raUl2'a, Gervásio Maci
el, -Nil Capital da Cebo
la-está construindo um
imenso parcue da ex
D0s""ões azronecuárías.
de Sv mil metros aua
drcdos. cue servirá
também de centro Der
manente de recreacão e
lazer na«, a comunida
de.Como o evento aue
mc��v,,:_ a obra é ala
Festa l.�acional da Ce
bola, o Daraue iá Qanho·
uuma denominacão bem
mais nonular: Ceboló
dromo.

.

O nosso aue
rido enzenheíro Moa
cvr Rozérío Sens, na
turel daauela rica re

gião deve estar víbran-
.

(i.:: '-:--!'!J a excelente co

lheira lh': cebola, o. aue
faz com aue a, DrOSDe
ridade. vá de vento em
DODa. E viva o Ceboló
dromo!
'O TRENZINHO DA
ALEGRIA
Depois que desenca

rilou um alegre trem da
alegria na Praça dos
Três Poderes, na Capí
tal do Estado, mandan-
.do os '138' devolver o

que pretendiam ganhar
por uma "canetinha es
púria", um tremzão
saiu dos trilhos- na Ca
pital Federal, por o

bra e graça de advO
gados que não se con

formaram com essa

pouca vergonha de be
nefícíar apadrinhados,
parentes e até. esposas
de circunspectos salva
dores da pátria, Até o

sr. Belmiro Pereira Jr.;
da Capital, deu a sua

canetada de satisfação
pela suspensão de 1.
554 novos "mamado
res" para a gráfica do
Senado Federal. E faz

.

os seus comentários:
"Não sei se o "ilustre"
e "invertebrado" Se
nador Moacir Dalla co

nhece as variantes do

jogo do bicho, mas co

�ncidência ou não, L
554 é· "gato" na arit
mética mais praticada
"nesta 'terra. descoberta
Dor Cabral" (no dizer
de Juca Chaves). De

pois de elogiar' o Po
der Judiciário e os dois
advogados, ele reconhe
ce que eles evitaram

que, "neste final de
des" -governo o navio

que está afundando (ao
contrário do que acon

tece .
na realidade, em

aue os ratos o aban
donam) .fosse invadido
por "ratos". II

•• '. em

um certo "estadínho lê
do Sul do Mundo", no

dizer de Belmiro, mui
ta gente boa participou
com a caneta da ale

gria que agora se trans
'formou na caneta da
alerzíal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO PÁGINA 01

Estado amplia constrói escolas « Olha o Peixe»
.comercializa 1,3 toneladase na

GREMIO ESPORTIVO JUVENTUS - E·D 1 T A L.Implantado no dia 25 lías se habilitaram, passan
de janeiro nos municípios do para 546 as que efeti
de Jaraguá do Sul e Gua- vamente usufruem do pro
ramírim, com a presença grame. o mesmo ocorren
do secretário da' Agrícul- do em Guaramirim, que
tura Vilson Kleinübing, o passou a ter 135 novos ca

Programa Olha o Peixe dastrados, elevando para
está atendendo as suas 315 o número de famílias
reais finalidades, propor- que se servem do "Olha
cionando as famílias ca- o Peixe".
rentes destes municípios, A fonte da Cidasc in
alimentos básicos a' pre- formou ao "Correio do Po
ços subsidiados. São cinco vo'' que houve queda
postos prestando atendi- nos preços do feijão, pei
mento às famílias carentes xe e farinha, em função
cadastradas. da safra. Os novos preços
Segundo informações dos alimentos básicos co-

da Escritório da Cidasc de mercializados no Progra
Jaraguá do Sul, estão sen- ma Olha o Peixe são:
do comercializados, em feijão Cr$ 900, peixe Cr$
média, 1.350 quilos sema- 1.200, farinha Cr$ 800,
nais em Jaraguá do. Sul arroz Cr$l.OOO e fubá Cr$
e 1250 quilos em Guara- 600. A Cidasc está, tarn
mirim ,sendo o arroz e o bém, recebendo o feijão
peixe os alimentos mais do Programa Troca-Tro

prçcurados, Após o lança- ca. Este é outro progra
nrento do "Olho o Peixe" ma do governo Esperidi-·
houve um substancial au- ã.o Amin, onde o produ
mento no númeo 'de cadas- tor retira nos Escritórios
trados, onde. somente em da Cidasc sementes sele
Jaraguá 185 novas Iamí- danadas e devolvem no

final da colheíta. A épo
ca agora é da entrega ao

governo, pelos agriculto
res beneficiados ,do feijão.

o Chefe da Divisão de
Apoio Administrativo da
Ucre, Prof. José Alberto
Klitzke, responsável pela
inspeção das obras de re

forma e ampliação de u

nidades'escolares da rede
estadual na microrregião,
informou ao "mais antigo"
as obras concluídas no a

no passado e aquelas
concluídas e a concluir,
conveniadas com . Prefei
turas, APPs, DAE e com
a própria UCRE. Em Co
rupä, foram executados
em 1984 serviços de re

forma, telhado, forro, ins
talação elétrica, hidráuli
ca e pintura, bem como

amplíação de duas salas

I-:==�-:��___=--------------�--------------�d�e�a�u�la�no Colégio'Tere
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá dó Sul

A P feit M"
EDITAL DE CUSTOS N9 03/85 .

. re el ura Ulllclpal de Ja .

d S .
.

.

e Secretaria de Obras e V' r�gua. o ul, atraves da Secretana de Planejamento
as obras de pavimenta ão l:çao, dlvulça pelo presente Edital os custos relativos
que os valores abai

ç
. �araleleplpe�o da R�a 216 - Sem Nome, e esclarece

Tributário Munící a�o esp�cIfIc�d?s con�tItuem tnbutos estabelecidos pelo Código
versa sobre Cont�ibu? !-ei MUllIcIpal.N· 945/83 de 29 de dezembro de 1983, que
de 29 de dezembro d Iç��8:e ��lho�Ia, regulamentada pelo Decreto NQ 907/83
venham a ser beneü �

d
' e e devída por todos os proprietários de imóveis que

)
- ICIa os· por obras públicasa MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO É'CUSTO DAS OBRASAs obras compreendem .

"

especificados:
os segumtes serVIços tecnicos e com os custos abaixo

ELPMENTOS
QUANTIDADE01. Terraplen.: Escavação, carga, transp. 171,50m2

sa Ramos e, ainda, ampli
ação de uma sala de aula
na

.

Escolada Isolada Pe
dra de Amolar. Com' con
clusão prevísta para a

bril, está sendo substituí
da uma sala de aula e de
pendências na E.I.Rio No
vo.

Em Schroeder, estão em

obras a substítuícão da E.
I.Schroeder I e a refor
ma da rede elétrica do
Colégio Miguel Couto. Já
em Massaranduba, no ano

passado ,executou-se ser

viços de reforma da ins
talação sanitária, esqua
drias e esgoto' da E.R.A
raci Duarte e, neste ano,
substítuíção de uma sala
de aula e dependência da
E.I.Sete de janeiro Alto e

substítuíção de duas salas
e dependênoias da E.R.
Maria Konder -Bornhau
sen.

No município de Gua
ramlrim, foram recupera
das as instalações hidráu
licas, . sanitária , elétrica
e forro, além das calhas
e muro dá E.B.Almirante
Tamandaré e ampliada u

ma· sala de aula no Colé
gio Prefeito Lauro Zim
mermann. Outras seis o

bras estão em execução:

construção de uma sala
de aula na E.l.Iaro Hans
ch; substituição de uma
sala e dependência na E.1.
Estrada Guamiranga; am

pliação sanitária e cozinha
na E.I.Poço Grande I; re

forma geral e pintura da
E.I.Estrada Bananal e

substituição da instalação
sanitária, rede elétrica e

hidráulica na E.R.Pe ..Ma
thias Maria Stein.
Em Jaraguá do Sul, o

Governo do Estado, atra
vés da

.

Secretaria da E
ducação, vem também

fazendo investimentos em

melhorias de estabeleci
mentos de ensino. No ano

passado, foi efetuada re

forma e pintura geral no
Ginásio de Esportes Artur
Müller; concluída a am

pliação de uma sala de
aula, dois sanitários e re

forma da cozinha'do Co
légio Holando M. Gonçal
ves; construção de três sa

las de aula .doís banheiros
e dependências (sala dos
professores, sanitário, se

cretaria e gabinete) na E.
B.Julius Karsten e cons

trução de duas salas e do
is banheiros na E.R.João
Romário Moreira.

.

Obras já executadas ou

em ex

prédio
Batista;
ma sala
nítários
nha da
zi; con

dê espo
Domsb
amplia
E.B.Euc
'forma
piso do,
zsch",
as salas
Julius
ção de
Duarte'
ampliaç'
pendênc
dini Le

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

. Pelo. presente, vimos convocar o Conselho
Dch?�rahvD do Gremío Esportivo Juventus, para
p�rtlclpar da Assembléia Geral Ordinária, a re
alízar-ss no dia 11 de março de 1985, às 20 horas,
em sua sede Social, sita à Rua João Carlos Stein
sn,. nesta cidade, para deÍiberarem sobre a se-
gumte ordem do dia: I

1) Aprovação das contas do �xercício findo'
2) Eleição da nova diretoria;-e

'

3) Assuntos Gerais de interesse do Clube.

Jaraguá do Sul, 8 de fevereiro de 1985.

AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã Designada
de Notas e Oficial 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 virem que
se acham neste Cartório para protestos os títulos centra:

Angelo Margute, Rua Bpítäcío Pessoa, l1l,.ap.61
nesta - Alan Roberto Keil, Rua Joínvílle, 181, S.
Bento do Sul - Eliane Modas, Rua Pe. Alberto Ja

cob, sn, nesta - Flávio Sacht, Rua Um, sn, nesta -

Kiliano Decker, Rua Carlos Eggert, sn, Vila La

lau,"nesta - Renato Potapoff, Rua' José Teodoro

Ribeiro, 1277, nesta - Waldir Ristow, Rio Cerro

I, nesta - Auto Posto e Transp, Berchtold Ltda,
a/c Moto Schroeder, nesta - Vllmar Kiekhoefel-

Lat. Fco de Paula, 131, nesta - Sueli Rabello,
Rua Max Nicolau Schmidt, 100, nesta.
E, como os dítos 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 M?Jler, 78, �o
prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou enta?
dar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi

dos títulos protestados na forma da lei, etc.
.

ns/Jarazué do Sul. 14 de fevereiro de 1985j
Aurea Möller Grobba - Tabeliã Designada de Notas e

Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de J.do Sul

COMUNICADO

O Sindicato des Conta
bilistas de Jaraguá do Sul,
lembra os profissionais li
berais e contabilistas de
Jaraguá do Sul que a Con
tribuição' Sindical de 1985,
no valer de Cr$ 26.400
deverá ser recolhida na

CEF ou Banco do Brasil
até o dia 28 de fevereiro.
Formulários pré-impressos
poderão ser obtidos nos se

guintes escritórios de. con

eabílídade: RG Auditores,
Marlian - Ana Buchmann -

Renilda Funka - Adernar
Menegotti ou com Ilário
Bruch na Metalúrgica Er

wino Menegotti,

unha; rp·.
ra e C\O
ia Krut
de du
na E.B.

amplia
na E.B( JOSE SCHMITZ

-Presídents do Cons. Deliberativo

Anúncio nilo é

despesll, é
investiménto

Anuncie aqui e tenha
retorno garantido

CORREIO DO POVO

Fone - 72-0091

As no

nidades
zadas n

pios do
pertenc
blica es

ber dive
ra uso

tas de c

de desíní

jas para
lha de a

papel hi
cristal,
dra, 2 sa

plástico
de sapo
ras sanit'
veis, 1 e

3 folhas
ca. 37 ca

almaço c

sem paut
papel oíi
papel par

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS

E DO MATERIAL ELÉTRICO DE JARAGUÁ
DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÄO·
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indús

trias, Metalúrgicas, Mecânicas e do Material E
létrico de Jaraguá do Sul, por seu Presidente,
1"0p.voca os trabalhadores da Kohlbach SA., In
dústría de Máquinas Elétricas que trabalham
'?fi regime de turnos, sendo das 5:00 às 13:30 hs
: 13:30 às 22:00 hs, para a Assembléia Geral Ex
'n)')rdinária a realiazr-se dia 17 de fevereiro de
1985 às 9:00 horas em primeira convocação ou

'I"('unda convocação uma hora após, em sua sede
social, sita a rua João Planinscheck, 157, nesta

r-idar:1e, isto na forma do que dispõem a legisla-
"in vigente e os Estatutos sociais da El!tidade a

;;:':\0 timbrada, para deliberarem sobre a seguin
e ordem do dia:

a) Leitura, discusão e votação por escrutí
!1.io secreto da proposta de acordo para o

trabalho em turno.

Jaraguá; do Sul, 13 de fevereiro de 1985.
CELSO S. MEDEIROS

Pre-sidente

Imob.Morada do Sol Ltdaespon-
2 pa-

0105 de
2 pasta
em pe-
2 sacos

2 latas
vassou

tra mó
m cabo,
a bran
e papel
a e 19
mas de
sma de

Rua Gumerclndo da Silva, 72

TeL 7l.USO
CRECI N' 740 - J - 1H' Reaiie

VENDE

Terreno de 1.443,66 m2 com urna. ossa de Alvenaria d. 140,00 m2 na rua

Marina Frutuoso esquina com a rua Leopoldo Ma�e.
Terreno de 2.400 m2 de área com urna casa de madeíra de 144,00 m2 e ou-

tra de 70,00 m2, na rua Guilherme Lessmann. ...
,

Terreno de 744,00 m2 de área com ·urna cÍl8Q d. madeirá 105,00 m2 e outra

de 40,00 m2, na rua Acre.
Terreno de 1.423,00 m2 de área com uma case d. Alvenaria de 165,00 m2,
na Av. Mal. Deodoro da Ponseca, .

Terreno com área de 480,00 m2 na rua Francisco Zacaria� Lenzi.
Terreno eom área de 450,00 m2 na nia Par'.

\- Terreno com área de 420,00 m2 na Rua 290 (lot. Centenário).
Terreno com a: área de 420,OOm2, com uma oasa de madeira de 80,00 m2
na rua Alffonso Bartel (Vila Baependi)

-

.

Terreno com a �rea de 499,00 m2 na rua Leopoldo Augusto Gerent.
Terreno com área de 400,00m2 com uma casa de madeira de 90,OOm2' na
Rua Carlos' Mayer. ,

.'. •
.

Terreno com área de 399,00 m2, ,com uma ,casa d� Alvenana de 100,00 m2
na roa Adão Noroschny (Vila Lenzi) ,

Uma ·chácarra;com área :00 112.400,00 m2, com uma casa de madeira, Rio
Da Luz I, Tifa Rapp.

.P. UNIT. " .P. TOTAL
1.220 209.230

02. Pavimentação:
2.1 Regularização e compactação

do sub-leito
'P' •••••••••2.2 Base: Material de areia, aquisiçãode materiais e execução .

2,3R�vestimento: Paralelepípedo, me

.__10_._fiO, transporte e execução ...
03. Galerias· de águas pluviais:,

3.1 Tubulação:- aquisição de materiais
e execução·

.

3.2 Caixas Coletoras: aquisição de
materiais e execução .

COOPERATIVA AGRtCOLA MISTA ITAJARA
LTDA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
171,50m2 270 46.305

111,50m2 1.850 317.275
. De acordo com o Art. 25' do Estatuto Social,
ficam convocados os Srs. Associados em pleno
QOZO de seus direitos. para Assembléia Geral Or
dinária. a ser realizada no dia 23 de fevereiro
de 1985. no Salão São João. sito à Estrada Itapo
cuzinh0. JaraQuá do Sul -SC. em primeira con
vccação com o mínimo de 2/3 (dois tercos) de
seus associados às7b, em seQunda convocação
com o mínimo da metade mais um de seus asso
ciados às 8 horas. em terceira e última convocacão
cem a presenca de no mínimo 10 (dez) associadaS
às 9 h, na qual havendo número legal será dis
cutida a seQuinte Ordem do Dia:

1) Prestação de contas dos órQãos de Adminis-
tração· e Fiscal pelo Relatório da Diretoria.

Parecer do Conselho Fiscal. Paiecer da Audito
ria, Apresentação do Balanco Geral com a De
monstracão das Sobras e Peidas:

2) Destinar as So�s verificadas no exercício
. de 1984:

-

t
3) IDeliberar sobre Q incorporação da Corre-"

cão Monetária do CapitaJ Social realizado:
'4) Autorizar aumento de Capital Social:
5) Eleição do Conselbp Fiscal:
6) Autorizar a posli!ível venda de arroz em AGF:
7) !Autorizar a operar com terceiros: '

8) Autorizacão de financiamento EGF e ou ou

tro fiÍlé}nciamento para Capital de Giro:
9) Autorizar a 'aplicar parcela do FATES:
10) Assuntos Gerais:

AVISO: Avisamos aos associados aue os docu
mentas relativas ao exercício de 1984. referidos
no Art. 5'9. item 1. letra "F" do Estatuto SociaL
encontram-se à disposicão dos associados na sede
da Cooperativa. ,
Para efeito de cálculo de "auorum" a Cooperativa
é composta por 219 associados.

Jara2uá do Sul02 de fevereiro de 1985.

ERMINIO MORETTI
Presidente

171,50nf2 15.000 2.572.500

171,50m2 1.980 339.570

169.785 i111,50m2 990
SUB-TOTAL '

ADMINISTRAÇÃO (50%)
.

..........................
TOTAL

�
04. CUSTO TOTAL: Cr$ 3.831.398 (três (milhões, oitocentos e

trezentos e noventa e oito cruzeiros) ..4.1 Área à pavimentar - 171,50m2
4.2 Custo por m2: Cr$ 3.837.398 : 111,50 m2 _ Cr$ 22.375 ( Vinte e dois mil,

t��zentos e setenta e cinco cruzeiros). '\b ) DELIMITAÇÃO DO TRECHO BENEFICIADO -

�E beneficiado o trecho da Rua 216 - Sem Nome,' desde o ,seu início, no en

troncaI_ll�ntQ d� Rua 61 - Exp. Antônio Carlos Ferreira, até as propriedades doSr. Osono FollIs e do Sr. José Pedro Tabalipa. lc) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
A contribuição de melhoria será co brada, por propriedade, levando-se em
conta a testada dos mesmos.
Fórmula: Testada. do lote multiplicado por 1/3 da largura do leito da rua mul
.triplicando pelo custo do metro quadra do - Custo Total.
O recolhimento do Tributo será diretamente ao Tesouro Municipal.

d) É fixado o prazo de 30 (trinta) dias a çontar da data de publicação deste Edi
taI, para solicitar por escrito pedido de informação, contestação ou impugna
ção .de um ou mais itens deste Edital, cabendo-lhe o ônus_ da prova se neces�
��.

. . .

Cr$
Cr$
Cr$

trinta e

3.654.665
182.733

3.837.398
sete mil,

...� .... --'-.'-:-"--;'_'"

assim que
NOTA:

oreção con
tes da non!l
roms difícil

Por uma

agradeçe,
.

MA

Prefeitura Municipal de
DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

AFONSO PIAZERA NETO
Secretário de Obras e Viação

Jara guá do Sul, 01 de' fevereiro de 1985.
ARISTIDES' PANSTEIN

Secretário de. Planejamento

.. ;....__
...

_-
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MUDANÇAS
Nínzuém pode nezar aue a elei-

ção de Tancredo Neves ia começou a produzir
modificações na correlação de forças dos zrunos
aue compõem a estrutura de poder em nosso país.

De um lado .nela consolidacão do PFL
(Partido da Frente Liberal), uma reprodução mais
bem acabada do extinto pp, criado ao sabor do
acodamento do então todo poderoso Golberv
do Couto e Silva, para servir aos propósitos de
uma alternância "confiável" ao poder,

De outro, pelo acirramento das velhas ri- '

validades rezíonaís, até então amordaçadas pelo
sistema de escolha autoritária. Hoie, volta-se a
.sentír o clima de disputa, consubstanciado em a

firmações do tipo: São Paulo terá tantos minis
tros. Minas não pode abrir mãos da área econó
mica. O Nordeste precisa ser representado etc.
Velhos temnos que estão. voltando.

Nem tudo porém são rosas neste período
de montazem de 12overno. Os setores mais à es

auerda estão comecando q perceber que o verbo,
inflamado e reformista, do candidato Tancredo, ,

não deverá corresponder ao pensamento e a a

ção do presidente Tancredo. Em sua primeira en

trevista coletiva a imprensa, por exemplo, nos

aspectos relativos ao comportamento do futuro
zoverno com relação à dívida externa, Tancredo
foi siznífícatívemente maís brando do que hou
vera sido durante a campanha e, numa fala pau
sada e sezura .praticamente zarentíu à comuni
dade fínanceíra internacional uma condução
muito prudente com relação à delicada questão.

Vale notar ainda. den
tro desta mesma visão, o
teor de entrevista Profe
rida por Dom Aloísio Lors
cheíder, cardeal-arcebis
PO de Fortaleza e uma das
maiores autoridades da
hierarauia católica do
Brasil. Sezundo o .cardeal.
"a escolha de Tancredo

,

,

Neves foi resultado de um
acordo feito entre as eli
tes aue continuam domi
nando o País e não zaran
te a, Imnlantacão de um
rezíme democrático. pois
o povo ainda não pode
assumir o nanel aue lhe
cabe no processo nalítíco".

Sintomático. Os setores
rnaís à esauerda do pacto
aue deu orízem à Alian
ca Democrática, iá estão
auresentando. sensíveis
sintomas de nreocunacão,
Na partilha do' bolo do
poder. a cada dia aue pas
sa, vai ficando mais clara
a nosícão do presidente
eleito, de formar um zo
vemo predominantemente
centrista .ísolando os se
tores mais radicais, tanto
à direita como à esauer
da. Só o cardeal-arcebis
DO de Fortaleza não sabia
disso. (Plana).

)

"

i

ZBEse, Q

Problemas Soelais

Empregados/as ou, serviçais:
cruel dilema'

Evi Sinsval
I 'de uma série de VI

Servir o proxlmo no ambiente doméstico já foi

motivo de.muita indagação sem ter sido resolvido até

hoje.
Mas jâ se fez alguma coisa. O governo, depois

de muito tempo, resistiu aos usos, e costumes, brasilei
ros ,e baixou uma lei, dispondo sobre o assunto.

Quem não se lembra da palavra "cnade", para
designar aquilo que se cria ou a pessoa, paga para
serviços domésticos e o conjunto destas nas grandes
íazendas do Brasil colônia formavam a criadagem, o

pequeno exército que se encarregava da organização
doméstica, vinda de uma longa geração.

Na mesma época existia na área urbana a figura
da empregada, no sentido do substantivo femenino(Bras.)
criada de servir -, um ser submisso, uma espécie de es

c.ravidão cqnsentida, sem horário e dia de descanço e

multo menos com' direito a férias, dos dias atuais, dor
mindo ou não no serviço, sem aposentadoria para o

fina] de sua vida e com salário que vou te contar.

Uma publicidade do governo confessa essa ver

dade ululante, de que o nosso trabalho mudou o país
em que vivemos - Você trabalhou e o Brasll mudou.

E qual a novidade?
A rápida industrialização em certas regiões do

país ,especiallnente os grandes centros e mais especi
ficamente os centros indústriais do Sul, acentuou esta

verdade, para desespero das donas de casa, que não

conseguem maís este elemento auxiliar das tarefas do-

mésticas.
'

E o problema que antes era tão simples Como es

talar os dedos, súbitamente se tornou complexo, Tão
complexo que até seria fáçil de resolver, não fossem
os atrapalhes que aparecem no meio do caminho.

E fica-se a imaginar: como é complexa a mente

humana, quando se trata de conviver com o seu pró
ximo.

Primeiro que detesta tratar do assunto, do qual
nas mais das vezes tudo depende.'Não se diz com
frequência que é nas pequenas coisas que encontramos

as grandes soluções?
Pois é, mas como custa chegar a esta conclusão.

Porque é que os. que precisam de uma serviçal, de
uma empregada ou de uma criada já não pensaram
níssot

A mudança nos nossos comportamentos ajudou a

criar, o ou a serviçal, o adjetivo que dá nova roupagem
ao servíco doméstico, porque o trabalhador passa, a

<er um amigo de prestar serviços, de ser diligente na

f\la ocupação. _.

Nessa história de ocupações entram outros ingre
díentes: o patrão e o "patrão" - e o/a empregado/a e"o

/a empregado/a".
Vero?
Segundo definições recentíssimas ninguém é dono

de ninguém e" por via. de consequências, o problema
é assumir em conjunto as tarefas dentro da organiza
cão doméstica. Com respeito a responsabilidade, de

»arte a parte.
Mas à idéia de proteger a criada, a empregada ou

" servíçal já estava subjacente num grupo de espor
tistas que. em meio a brincadeiras, elegeram um de

seus membros como o Presidente Perpétuo das Empre;
gadas Desempregadas da-cidade. E ele ficou todo en

levado.
Até o. "Pafúncío'"e o "Brededores", velhos perso

nagens e amigos deste semanário já pensaram no as

sunto nestes últimos 65 anos. Verdade é que os per

sonagens já morreram faz tempo, mas o seu espírito
continua vivo através dos anos.

Pois, o Pafúncio e o Brederodes conversavam .so

bTf' problemas domésticos, sentados num canto de bar,
no começo deste promissor 1985, destacando os encan- -

tos (' desencantos das pttmssionaiS" no recente fim-de
ano. Constataram que às, espôsas também dividiam as

suas opiniões ao encarar os serviços das serviçaiS',
.

que uma chamava assim e a outra ora de criada ou

empregada.
:e o que eles vão contar na próxima edição.
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Relojoaria AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

jóias, relÓjios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores a

enerKia solar.

Rua Felipe' Schmidt, 279 - Fone 72-0448

-Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as oeasiões.

LANz'NASTER fica na Mal.Deedoro, 3M-Fone 12-12Ei7

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vista-se bem com a

moda Ver ã o da

CINDERELA

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

TERRAPLENAGEMVARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas as o�ras.

Consulte-nos!

Rua JoinviUe, 1.0:l.(; - Telefone 72-1101

COMERCIAL FLORIANJ
Venda e Assistência Técniea Autorizada Sharp e

Dismac, Máquinas de Escrever Olivetti novas e usadas.
Qfícina de Máquinas de Escrever, Somar, Cale, B

letronicas e Relógios de Ponto Rod-Bel, Acess6rios p/
, Máquina& em Geral.

Rua Venaneio da- Silva Porto, 353 - Fone .. 72!-1492

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão d� Itapocu

, ..HÁ 40 �NOS
O Bngenho Rau Ltda., firma brasi

leira, requerida' � Prefeitura registro
e licenciamento de um caminhão à ga
solina, da marca, Ford, adquirido de Al
tair Lacy Petersen, de Porto Alegre. O

, emplacamento do veiculo estava au

torízado pelo Secretário de Seguran
ça Pública em despacho de 5 de janei
ro de 1945, publicado no Diário Oficial
,n9 2.898. Puxa, como era 'complicado
adquirir um veiculo! Bem, verdade
que- estávamos em período de guerra
e tudo era examínado nos miílínímos
detalhes ... por causo da "Quinta Co
luna".
_ Munieh, o berço do nazismo, pa
recla que estava também destinado pa
ra o seu túmulo. Despachos da Suíssa
afirmavam que os governantes alemã
es estavam de malas prontas para ru

marem para aquela tradiclonal cldade,
caso o avanço russo

'

continuasse no

mesmo ritmo. As tropas da Marechal
Stalin já forçavam o rlo Oder em dí
versos pontos, passando as primeiras
barreiras naturals no outro lado desse
Importente curso de água.

...HA 30 ANOS
_ No começo do ano de 1955 falecia
Eugênio Pradi, cuja personalidade de-

,

veria ser lembrada no munícípío, pe
los serviços que a ele prestou esse pi
oneiro no desbravamento dos nossos
sertões. Aos 80 anos morria o funda
dor da Comunidade de Barra do Rio
Cerro (atenção srs. 'hístortedorest] e

um de seus fervosos defensores. Vindo
para a Barra com a tenra idade, dedi
cou-se à agrimensura, fazendo as medi
ções dos lótes coloniais aJé a atual ci
dade de Jaraguá, delineando nas estra
das que ainda hoje servem' ao tränst
to, num traçado 'fue, melhor não fa
ria' nenhum, engenheiro. A comunida
de daquele bairro de Jaraguá do Sul e
as autoridades bem que poderiam pen-
8. em dar-lhes o devido destaque nu
ma Iutura praça pública, ou nos boní
tos jardins do Parque Malwee.. Esta
ria fazendo hístõría •.• a Escola pesqui
sando em torno do benfeitor da Barra.
_ A Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul publicava os quadros de receita
e despesa, por títulos, até o mês de de
zembro de 1954. Waldir O. Rublní as

sinava como contador e o "visto" era

dado pelo "refeito Artur Müller.
'_ , ..HÁ 20 ANQS

_ Uma comissão Especial da Assem
bléia Legislativa de São Paulo era for
mada e la: a quartel pedir ao Coman
dante do 2'1 Exército para ouvir o Cél.
Ambrósio, comandante do 179 Regi
mento de Cavalaría em Pirassununga.
Os parlamentares desejavam informa
ções do Cél. AmbróMo a respeito do
caso do proíessor de matemática aías-

tado do Instituto de Educação de San
ta Rita, do Passa Quatro, por haver da
do nota zero ao filho do juiz da Co
marca. O barrulho em torno daquele
zero foi tamanho que até intervenção
militar foi solicitada.
_ O Presidente Charles W. Pettenglll,
enviava mensagens aos rotaríanos pela
passagem do 609 anlversárío de Rotary
International, que ocorria a 23 de fe
vereiro de 1965. E a "Coluna Rotary"
patrocinado pelo R.C. de Jaraguá do
Sul, trazia- a informação, sob o lema:
"Pela cooperação à União".
� Na Itália era entregue ao tráfego,
a "Estrada do Sol", que liga Milão à
Salermo. O primeiro ministro italiano
Aldö Moro presidia a inauguração des
ta superestrada que liga o norte ao Sul
da Itália, numa extensão de cerca de.
800 quílõmetros ,em quatro pistas, sem
límlte de velocidade. Depois de emer

gir de uma sangrenta guerra saia em
- busca de atrações turisticas. Ouebom
seria se nös, os vencedores da guerra,
pudéssemos correr "a míl" numa es

'trada de quatro pistas pelos 400 qui
lômeros de praias catarinenses, neste
verão de 85 que promete tudo para ser

o melhor dos últímos tempos. Apesar
dos dois dilúvios, ..

, ..HÁ 10 ANOS

Jairo de Barros era contratado pe
la Rádio Jaraguá, vindo da Bandeiran
tes de São Paulo e Cultura de Joinvllle.
Aqui ficou uma "eternidade", agradan
do a gregos e troianos. Mas toda tarí
nha tem hora de virar mingau e, o

mundo dizia que não iria ficar para
todo o sempre. Era a radíoíonía que se

desenvolvia em Santa Catarina e o

"pessoal" de olho no Jaíro. Até que
a "União", de Blumenau, pinçou o que
rido amigo e sé foi pra riba da Serra
de Jaraguá .para atuar nos 50 quilo
watts da antena da mais poderosa do
Estado. E com aquele "vozerão" que
Deus lhe deu. Um abraço, Jairol
_ A Supervisora de área do Mobral
local, sra. Rosely Maria i Baratto, in
formava à imprensa que

II não exis
tem mais analfabetos" em Jaraguá dó

Sul, não tendo mais metas a ser atingi-
-da, sendo os objetivos alcançados. As
pessoas por ventura não alfabetizadas,
são aquelas residentes em pontos dis

tantes, adotadas ou cuja idade não per
mite que estas pessoas sejam benefi
ciadas com o trabalho do órgão. Quem
bom a gente ler uma noticia dessas
dentro de um Pais que ainda tem mí-

.

lhões de analfabetos... O ministro
Passarinho já uma vez ficou surpreso
quando o nosso diretor, em seu gabine
te, como Vice-Prefeito,· mostrou "o
maís antigo", dizendo que o 1ndice de
alfabetizados andava em torno dos 97%.

Farmácia
Deixe o âvià1lffllto de lUáS �ceitas DM mãoS de quem entende do ramo,

Paraná
Administrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 anos de experiência,
sob a direção de Neila Maria da Silva - CRF-1402/SC, filha de Jaraguâ do Sul.
Aviamento de receitas, medicamentos, perfumarias e os melhores preços da praça
estão aqui. Venha conferirl - Mantemos convênios com Sindicatos.
Av. MaL Deodoro, n9 1.771 (perto da pogte do Vailatti), Fone 72-1689 .. Js/se.
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o de baratear os custos de
diversas obras que a ad
ministração municipal vi-
er a realizar.

'

Outro fator do desta
que do atual governo é
o incentivo que está sen

do dado aos moradores do '

centro da cidade, no que
diz respeito à execução de
calçadas e muros nas su

as respectivas' proprieda
des, dando, assim, maior
embelezamento à sede mu

nícípal. Concluindo as

'ínormacões ao "Correio
do Povo",' o prefeito Ze-:
ferino Kuklinski afirmou

que "mesmo com dificul
dades, acreditamos que
com o apoio do Governo
do Estado e da popula
ção massarandubense, ha
veremos de realiazr uma

grande administração vol
tada aos interesses e de

sejos de todos".

�,------------------------------------------,�----------�--�---------�----------------------------------------------�
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Massaranduba quer indústrias PI o seu ,progressoSOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA
AMIZADE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO,
-Pelo, presente edital de convocação, ficam

convocados todos associados da Sociedade Des
portiva e Recreatlva U Amlzade",a se reunirem
'em Assembléia Geral Ordinária no dia 17 de fe
vereiro de 1985, às 8:00 ou às 8:30 hs em segun
da' convocação, na sede social, sito no Rua Ro
berto Ziemann, nr. 3.174, nesta cidade de Jara
guá do Sul, a fim de deliberarem sobre o seguin
te:

LEITURA DA_ ORDEM DO DIA

1) Discutir e aprovar Ç> relatório da Diretoria
referente ao Balanço Geral encerrado em

31.12.84.
2) Outros' assuntos' de Interesse da Sociedade:
vt/Jaraguá do Sul, fevereiro de 1985.

Udo Voigt
Presidente

Presentes finos para todos os gostos e

para todas as ocasiões, das

melhores procedências, só na

A PérolaJoalheria
Em anexo, a ÓTICA MODERNA. Visite-nos e

comprove.
Rua Reinoldo Rau, 289 - Fone 72-1823

'

Miromaq Equipamentos
Escritório Ltda.

PI

Máquinas de escrever Faclt.OUvettl, Calculadoras Faclt,
Sharp e Dismac, Móveis Esdi e Imalasa, Móveis de aço
Mojiano e Pandin. Assistência técnica e equipe de ven

dedores. Consulte-nos!
Filial: Rua Preso Epitácio Pessoa 723 - Fone 72-1398,
bin :Taraguá e Matriz na Av. D. Pedro II, nl? 166 -

São Bento do Sul - SC.

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.

Beçário
"Bem-Me-Quer"

Maternal

Comunica que atende em novo endereço, na

Rua Pastor Ferdinando Schlünzea. n9 194
Fone 72-1304

'

Atendemos crianças de O a 4 anos, por hora, meio
/período ou período integral. Ambiente aconchegante e

familiar. '..,.�� ,"",\. "-�'I

Venha conversar conosco.
--

Os símulídeos. ou popularmente conhecidos co

mo borrachudos, são causadores de várias doenças
tropicais na África, América Central e região amazô
nica; mas em nosso meio não se tem notícias de ocor

rências destas doenças, a não ser os problemas cau

sados a agricultores, animais e· população em geral
pelas picadas dos insetos". Esta observação partiu do
Coordenador do Programa Estadual de Pesquisa em

Simulídeos ,engenheiro agrônomo Darci Antônio AI
thoff, da Empasc-Empresa Catarinense de Pesquisa
Agropecuária ,por ocasião da reunião de planejamen
to' realizada recentemente na Estação Experimental
'dê Itajaí.

-

Tendo em vista os problemas que os bo{rachudos
vêm causando às comunidades, catarinenses, princi
palmerite as da região do Litoral Norte, a Empasc foi
solicitada pela Secretaria da Agricultura, para pes
quisar uma forma de controle do borrachudo na re

gião de Joínville. Reuniões foram realizadas entre di
versos órgãos e em maio de 1984 foi formada a Coor-

,

denação Geral do Programa Integrado de Controle ao

Borrachudo. A partir de [unho do ano passado toram
iniciados os trabalhos de pesquisa pela Empasc.

Darci- Antônio Althçff explica que o objetivo
principal' de todos os projetos a serem executados pe
la Empasc é o de reduzir. controlar a população de
borrachudos que vem atacando o homem. O técnico
citou, ainda, que a partir de 1980 ,os índices de ata

que do inseto situavam-se em torno de 200 borrachu
dos/hora-homem, acima da faixa considerada incô
moda, ou seja, ao redor de 10 borrachudos/hora-ho-"
mem.

As pesquisas da Empasc constam de três grandes
projetos: Levantamento de Espécie de Simulídeos, A
bundância de Símulídeos e Levantamento de Peixes
Predadores de Larvas de Simulídeos, este último já
iniciado.

JARDIM �ÃO, LUIZ

Conheça os nossos planos de pagamento e compre o seu lote no

-JARDIM SÃO LUIZ a sua opçao rde .morar bem.' ,

Empreend. Imobiliários
Marcatto Ltda.

Creci 093 ._:_ 11 V Regflo
A.v. Mal. Deodo,ro; 1.179 - Fones 72-1136 e 12-1411 - Jaraguá do Sul - SC..

_,----

Massaranduba, munící
do Vale do Itap. essenci
almente agrícola, onde a

cultura do arroz se sobren
sai, está necessitando da
ínstalação de indústrias
para que dê a sua arranca
da para o desenvolvimen
to. O prefeito Kuklins
ki, tem como meta prínci
pal da sua admíntstracão.
a instalação de indústri
as em seu município e,

para tanto, está conceden
do incentivos fiscais e o

bras de infra-estrutura,
estando inclusive já deli
mitada uma área de 2.100.
000m2, instalada nas mar

gens da SC-413 (Rodovia
Guilherme Jensen) para
esta finalidade.
Segundo o Prefeito, a'

sua maior preocupação é
a mão-de-obra ociosa dis

ponível em Massaranduba,
em grande número, cau

sando apreensão, haja vis
ta que além de não ter o

trabalho para oferecer, e

la está deixando o municí

pio a procura de trabalho
em outros municípios da

região, o que é um pre
juízo muito grande pera o

município , afirma Ku
kl1nski.
Por outro lado, há de

certa forma perspectivas
de que num futuro próxi
mo, algumas empresas ve
nham realmente a se ins
talar em Massaranduba.
em função dös contactos

frequentes do Prefeito
com empresários que têm
manifestado interesse em

função das vantagens o

ferecidas.
Ainda sobre a sua ad

ministração, disse Zefe
rino Kuklinski que duran-

_ te os dois anos em, que
está a testa do Poder Exe
cutivo, a par das dificul
dades financeiras, conse

guiu realizar algumas o

bras de interesse dos seus

munícipes. No setor edu-
) caci0nal, construiu em

-

convênio com o Governo
do Estado, as Escolas Reu
nidas "Maria Konder Bor
nhausen", de 19 Braço do
Norte e a Escola Isolada
Sete de Janeiro Alto, am

bas no interior, bem co-

mo, entregou escolas a ou

tras comunidades ,concluí-

das na atual gestão e que
foram iniciadas na admi
nistração de Dávio Leu.,
Além disso, eletrifica

ção em diversas localida
des, apoio ao esporte, a
bertura ,retificação e me

lhoramentos em diversas
estradas municipais, fo
ram destaques no atual go
veno, como também de
ve ser registrado o apoio
do Executivo à área ur

bana da cidade, tendo re

alizado como uma das o

bras maís importantes, a

implantação do Plano DÍ
retor Físico-Territorial, pe
ça fundamental para que
cresça ordenadamente. A
se registrar, ainda, a aber
tura de várias ruas, pavi
mentação a paralelepípe
dos ,aquisição de um· gal
pão onde funciona a fá
brica' de tubos, meio-fio
e lajotas,' cujo objetivo é

Empasc pesquisa
borrachudos

controle dos

..
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DIVISÄO 1: KOHLBÃCH ES

TREIA COM VITÓRIA

O, Campeonato Catarinense de

Automobilismo-Divisão 1, teve

sua, abertura no {inal-de-�e
mana passado, .na cidade de São

Carlos, no Oeste Catarinense,
sllpervisionado pela Federação
de Automobilismo de Santa Ca

'tarina-Fau,esc. A Equipe Kolh

bach, de Jaraguá do Sul, foi ex-
tremamente feliz na estréia,
vencendo nas categorias Força
Livre e 1.600 CC,' através de Sá
via Barreto de Azevedo e Or

lando "Padilha" de Souza. Além

disso,' os pilotos conseguiram a

pole-posiUon e Sávio estabeleceu
o recorde na pista de terra com

pactada, de 2.370' metros. O 2°,

colocado na 1.600cc, foi o gua
ramhense, Rodolfo Jahn Neto,
o Rojinha. Os pilotos voltam às

pistas nos dias 2 e 3 de março,

em Jaraguá do Sul, na inaugu
ração do Autódromo "Artur

Breithatipt"; durante a prova
'extra�oficial. A 2a etapa do

Campeonato está marcada para
17 de março, em S. Bento do Sul.

INAUGURAÇÄO DA PISTA:
PROGRAMA DEFINIDO

As' emoções do automobilis
mo catarinense voltam-sé ago
ra para Jaraguá do Sul. No dia
3 de março será inaugurado ofi
cialmente o Autódromo "Artur

Breithaupt" , em Nereu Ramos.
antes porém, ,no día 2,' haverá,
treino livre de reconhecimento
da pista 'e tomada do tempo. No
domingo (dia 3), às 8h30, início
dos atos cívicos solenes e, às 9
horas abertura oficial das com

petições. A prova de Calhem
beques denominar-se-á' "Djalma
Lopes Reis", presidente da Fau
esc; a 1.600cc "Prefeito Durval
Vasel" e a prova, da classe 5.
000 cc (Força Livre), "Governe
dor Esperidião Amin", que de
verá se fazer presente à inaugu
ração ou, então, mandará um re

presentante. Q custo do ingresso
será de Cr$ 5 mil.

JMC COM MUITAS ATIVIDA
DES ESTE ANO

O Jaraguá Motor Clube, se

gundo a presidente Jeanete Mi-
, riam Piske .inicia 85 com força
total, e promete muitos espeta
culos com momentos de emoção
e lazer. Além da inauguração e

realização da prova extra, dia
3 de março ,no dia 21 de abril,
haverá prova de motociclismo
'Velocidade pelo certame estadu
al; dia 16 de junho, 5a etapa do
Campeonato Estadual de Auto
mobílísrno: día 27 de outubro,
prova-de motocíclísmocross, pe
lo campeonato catarinense e, em

setembro, com data a ser deter
minada pela Federação, nova e

tapa do estadual de motocíclís-

mo velocidade. Paralelamente,
o JMC realízará o 3° Campeona
to Jaraguaense da Bicicross,
com inicio previsto para abril,
dividido' em' oito etapas.
No mês de abril, também, o

Jaraguá Motor Clube elege-a
sua neva diretoria. Inicialmente
o novo Conselho" Deliberativo,
com vinte membros efetivos e

cinco suplentes e este, por seu

turno ,elegerá e dará posse a

Diretor_ia e .eo Conselho Fiscal.
O )MC, segundo Jeanete, teve
os seus estatutos aprovados pela
Federação de Automobilismo de
Sap!a Catarina, estando filiado

.

a entidade desde o dia 11 de ja
neiro passado.
SESI ELEGE CONSELHO DES
PORTIVO DIA 25

O Centro de Atividades do Se
si de Jaraguá do Sul está expe
dindo convites às empresas pa
ra integrarem o Conselho Des
portivo Sesiano de 85, responsá
vel pela elaboração e execução
da programação esportiva volta
da para a lazer de homens e mu-'
lheres ligados a indústria: No

expediente, o Sesi solicita a no

meação de representantes por
parte das empresas locais, 'com
poder de decisão, para que nas

reuniões do Conselho que acon

tecem ás segundes-feiras possam
decidir sobre. os assuntos a se-.
rem abordados, ligados a parti
cipação e regulamentação das

competições, entre outras. No

próximo dia 25 de fevereiro, às
19h30, o Conselho fará ª sua

primeira reunião do ano ,para a

sua. composição, bem como, e

leição da diretoria, formada

pelo presidente .vice-presidente
e

-

secretárío, além da formação
da .Junta Disciplinar Desporti
va, apreciação e aprovação do
calendário de 85 e assuntos ge
rais.

CALENDÁRIO SESIANO JA
ESTÁ DEFINIDO

Segundo o coordenador do Se
si, Ralf Egerland, a empresa que
não solicitar sua inscrição até
o dia 25- e não estiver presente
na reunião, não terá mais con

dições de participar das promo
ções esportivas deste ano. Ralf

divulgou igualmente o calen
dário, que consta de: fevereiro

formação do Conselho Despor
tivo Sesiano; Março - Pesca ao

Caniço e Festival de Velocida
de - 100.200 e 400m (atletismo);
abrll - Festival de Saltos e Ar
remessos e Futebol, de Campo -

Festival; maio - Futebol de Cam
po - Finais e Prova Rústica; ju
nho - 2°s Jogos Sesianos de Sa

lão; julho - Prova Ciclistica Dia
do Sesi (10/7) e Festival Fute
bol Suíço Veterano; agosto
Festival do Folclore (22/8), com
acordeon, musicá sertaneja,
fianças, etc.; setembro - de 07- a
21 -. 4a Olimpíada Sesiana e- 2°
Baile do Operário e encerra
mento da Olimpíada; outubro -

Festival de Bocha para Casais e

Bolão Cego • individual, bola

grande; novembro - la Olimpí
ada de Veteranos e em dezem
bro • encerramento daß atívída-

-des. -:»

CRUZ DE MALTA' GOLEADO
PELO MARCluo: 4 x f :

Na partida festiva que mar

cou a entrega das faixas de bí-
, campeões do Campeonato da 14
Divisão da Liga Jaraguaense de
Futebol, aos jogadores do Cruz
de Malta, a equípe foi, goleada
pelo Marcílío Dias, de Itajaí,
pe lo placar de 4

_ a 1, no Está-
,dia Eurico Duwe, domingo à
tarde. A partida foi de boa mo

vimentação, porém, além dä
derrota previsível,' o Cruz de
Malta teve prejuízos financei
ros em razão da forte tormen
ta que se abateu sobre a região,
momentos antes da partida, a

fugentado o público do estádío.>
Mas a-promoção em si é que
valeu, . segundo dirigentes cruz

maltinos, que nem por isso per
deram a ânimo de trazer novas
equípes da divísão especial a

Jaraguä do Sul. CoU,marcou à
gol solitário do Cruz de Malta,
enquanto Osmarzinho, Silvínho,
Antoninho e Carlinhos construi
ram a goleada marcilista.

JUVENTUS EMPATA. SANTA
LUZIA RECEBE TUPY

O Grêmi.o Esportivo Juven
tus, que está retornando as ati
vidades .esportívas, após longa'
inatividade, jogou amistoso sá
bado à tarde no Estádio do Bo

tafogo, na Barra do Rio Cerro,
com o Bandeirantes, campeão
sãobentense, empatando sem a

bertura de contagem, o mesmo

placar registrado anteriormente
em São Bento do Sul. Na partida
preliminar, o juvenil dó Bota

fogo, tricampeão da Liga Jara

guaense, perdeu por 3 a 1 da e

quipe da Corinthians, da Jara

guá Esque:rtlo. Por outro lado,
às 16 horas deste domingo, 'no
Estádio do Caxias, o Santa Luzia

recepciona a Associação Atlé
tica Tupy, de Joinville, para o

jogo de- entrega de faixas de

bicampeão do Campeonato Mu

nícípal Varzeano de Jaraguá do

SuL Uma grande festa está pro
gramada no simpático.bairro de
Santa Luzia.

CORUPÁ REIVINDICA· MODU-,
LO ESPORTIVO·

O município de Corupä. atra-.

vés do, prefeito Albano Mel
chert, que esteve acompanha
do do Presidente da CME Er- -

nesta Felipe Blunk e do seu Se
cretário Antônio Carlos Blunk,
participou dia '1 passado, em

Joinville, de uma reunião da
Coordenadoria Regional de De
senvolvimento Social ligada ao

setor desportivo, quando foram
.

tratadas questões ligadas, ao es:

porte amador da região _ Norte
Catarinense.

. Cörupá reivíndí
cou ,na oportunidade, material
esportivo a ,preço de custo pa
ra as CMEs \ e clubes, bem co

mo auxilio para melhorias nas

praças de esportes, como fute
bol, tiro ao alvo, tiro real etc e,
também, recursos para a edífí
ca�o de um módulo esportivo

.

junto ao Ginásio de Esportes

Willy Germano Gessner.
Dentro . de cerca de quarenta

dias, uma nova reunião será re

alizáda, oportunidade em que
poderão surgir definições à res

peitb das reivindicações apre
sentadas.

KUÇHENBECKER CON�UA
NA UFS

O desportista Sérgio Kuchen
becker foi reeleito na presidên
cia da Liga Jaraguaense de Fu
tebol de Salão, durante assem

bléia realizada na Arweg. Eh'

_permanece no cargo por .mais
dois anos e na vice-presidência
ficou (Augusto Müller, -diretor
admínístrativo Abel Mosca, di
retor técilico Darci Corrêa, di
retor financeiro Leandro Scha- -

dek, diretor de árbitros Edson
Ewald e conselho fiscal efeti
vos - "Carlito"Ewald, Alvaro E
wald e Renato Franzner e, su

plentes - Alceu Simas, Gélson
Emmendoerfer e Ivo Maser. A

Liga de Futebol' de Salão, que
tem 17 filiados, realiza reunião
dia 25 próximo, para definir o

plano de ação para este ano,

onde espera a participação no

campeonato oficial, de 8 a 1 ()

equipes.
FESTIVAL DE CAIAQUE FOI
UM SUCESSO

O 1° Festival de Caiaques de

. Jaraguá do Sul, realizado do

mingo ,no Parque Malwee, foi
um sucesso. Além de apanhar
um bom público, 32 participan
tes competiram no Festival, i

niciativa das Lojas Hermes Ma
cedo e Divisão Municipal de Es

portes, com apoio do "Correio

do Povo" e demais órgãos de

imprensa da cidade. A c.lassifi�
cação final, por categor;a, . f�)l
a seguinte: Feminina - 1. Cátia

Wille e 2° Iandra Ríbaldí: 11 a

13 anos - Fernando Menel, Ales
sandro Vargas, Jordan Passero
e Sandro Wille; 14 a 117 anos -

Dimas Konell, Jairo Ribaldi,
Márcio Wackerhagen, Marce

lo Silva, Ivan Búsarello, Cátia

Wille e Beno Geffert Jr.; Adul

to - Paulo Rubiní. Wanderlei

Rubini, Angelo Rubini, Sidnei

Garcia Filho, 'Edmundo Wille e

Ilda Vargas; Categoria 40 anos

João Ríbaldí, Edmundo Wille,
Malvino Moreira,' Ilda Vargas,
Wilson Passero e Joãozinho Sa

tler. Dado o sucesso, o Festival
de Caiaque será r�petido _�n';l
almente, entrando no çalendá
rio

.

de promoções esportivas do,

município. '

JUVENTUS ELEGE DIRETORIA
EM MARÇO
Está marcado para o día 11

de março ,a eleição, da _ nova

diretoria do Grêmio Esportivo
Juventus. A assembléia- ordiná
ria iniciará, às 20 horas e da or-

_ dem' do dia
-

consta ..:aprovação
das contas do exercício findo,
eleição da nova diretoria e as

suntos de - interesse geral. A
.

convocação é do presidente do
Conselho Deliberativo, José
Schmitz e até o presente não
se ouviu candidatos pretenden
tes ao cargo de presidente, em

substituição a Alffredo Reeck.
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Primeiro grau' noturno na Heleodoro Borges
I:a=======_. " ,',

\- Na mosca .. N�'última edição de 84, íníormamos qu .

A 1?� U�i�ade �e -Coor-v- ções da �rofa. Ins Bar; Pi-
Jeragué' .do Sul, ganherta uma nove Supervisaria local

..
den�çao Re�lO:flal de E�u- r -azera, dH�tora da 19 U-

, de Educação-quea príncípío seria destinada a Corupá e caçeo autorizou o funsío-> ,��e; , qu� mfonno� tam

que tería jutisdjçã'0 também sóbre atgUJ;na(é.sçolas de ',namenta de ,curs?� notvr- bem a írríplantação, este

Nereu Ramos. -Não deu outra. O Diário Oficial-já pu-
.

nos na Escola Bésíca He-: ano, de :novás' classes de

btícou a sua críação.r E mais: Waldir Gíese e o novo' léodoro Borges,' da Rua pré-escolar, para atendi

Chefe da Divisão .de Educação Física e Desportos da Joínvílle. A partir do dia mento aos insistentes pe-
UCRE.

.

21 .de fevereiro, quando dídos da comunidade.

_ A intervenção no Banco Sulbrasileiro e suas con- iniciam-se as aulas, íun-.

troladas, pelo Banco Central,' pegou multa gente de cíonarão à noite uma sala A Escola Básica Roland

surpresa. Na agência. de Jaraguá .do Sul,' extensas de 7a série e duas de sa Dornbusch, do bairro Vi

filas se formaram ,esta semana, para saques e tomadas séries naquela unidade es- la Nova, a partir deste a-

, de íníermações, pois. segundo' comentários, tem .muí- colar, segundo informa- no passa a Colégio Esta-

� ta gente boa . com dinheiro grosso aplicado e que a L
.

c: ce o' cohcUT'C.",O<,

estas alturas estão com a pulga afrás da oreíhe. Tam- clgue V"li .-0

, bém puderal do Passeio
� No día �1.,. segundo comunicado do BNH, o Sul-:
brasileiro pagará os clientes da caderneta de poupan
ça, 'por outra, as cardernetas serão transferidas a ou

tro . agente financeiro do sistema de poupança e em

r-réstimo, possivelmente a Caixa Econômica FederaL
Outra instituição que está sob intervenção é a. Habita-

,'sul," que iria abrir agência em Jará,guá do Sul. Ficou
- na . saudade,

.,

.
.

I
'_ For dé Cr$ '921.966.661 o retorno do ICM aos mu-.
nldniósc.do Vale 'do Itapocu, em Ianeíro, Barra Velha
'�reêebeu" Cr$ . 25A84.,912, Corupá Cr$ 58,560.6,19. Gua
ramírím e-s 76.929,516; Massaranduba .c-s 68.792.768,
Schroeder Cr$' 25.74-4.444 e Jarazuä do Sul Cr$666.454.
402, Para' fevereiro r- O· retorno deverá ser' ligeiramente
superíor. Jarazuã é o 30 que .maís recebe no Estado.

::2.' O' presidente 'da' Câmara de Vereadores de Massa
randuba, Ademir Sprung, a propósito da nota publi
cada na última edícão, reclamou do termo "ovelha né
grá" utilizado, achando-o demasiadamente "pesado"

; e que "pega mal". _Queria saber quem passou, a imor-'
, mação e prometeu revelar," breve, lances' pitorescos

.

da política massarandubense. Ele foi eleito presidente
com votos do PMDB.

,

_' O Corpo 'de Bombeiros esta mostrando às atlvída-
.

des �de: 1�84..Exatas 100 ocorrências foram atendidas,
,

s=ndo 25 atendimentos às ind6strhis/ 18 a residências,
: .12'2s,matas,

'

8 a, automóveis, 17 a diversos e 25 pres-
. t(\çao de servíço, As viaturas rodaram' 5.005 quílôme

. t:ros, e foram consumidos 826 mil litros de água e 166
" horãs -de serviço,' com a presença de 670' soldados vo
, luntár1os.

'

,
'

"

.:
.

A's ag�ncias bancárias permanecerão com suas'
portas fechadas na segunda, terça e ate quarta-feira
�o . meío-díe, cumprindo expedíente externo das 13.

-

RS 1,6 .horas. Aß. repartições publicas federals também
,
l'ea.'t?rem �s}2. horas d,o dia 20. Ä Prefeitura de Jara-:
zua reabrirá somente as 13h30 de quarta-feira e' ape
nas

..

os serviços essenciais' funcionarão normalmente:
�A Prefeitura adauiriu uma nova área- de

.

3.500 m2,
pa,ra, o ,

novo ceniltério muniCipal, anexa a outra 're
cente�ente comprada. de 23.189 m2, localizada na
Vila Lenzi. O valor da, transação foi de Cr$ 6 milhões.
Esta, semana,__: tainbém" foi iniciada a sondagem da no-

. va po_nte s�br,é o Rio Jaraguá, no'Jàraguá 'Esquerdo,
n�tra. <:ujas. ob�as de-construção duas empresas privadas Irao colaborar.
:- Pelo'menos cinco ônibüs de turistas estão n� cida
d�, sendo quatro' de Sã?, .Paulo e um de BrusqUe. f: o

r�flexo d�.,acertada pohhca de divulgação do munici
Pl? qu: Ja come.ça a ,r,ender dividendos. E na terça
feIra, as 17h05mm, chega na estação ferroviária 48
turistas que" iniCiam o projeto turismo ferreo, agora
oper�do pela Paradiso Turismo, de São Paulo. -

.' - ,

A Fee cadastrou 65· museus em 41 cidades cata
rlnenses.. Jaraguá �gor� que começa a ter' o seu mu
seu municipal,.mas pOSSui um acervo considerável em

. mãos. de J)articlllares, tomo a famflfa Weege, 'os rá
d.ios �o, ,CtlOlendadQr, Heinz �ohlbaçh· (muitos rarfs
�mlOs) 'e. o museu d� moto� elétrlco,- da Weg:.Com u
:ma ampla ;campanha ,muito se, conseguirá: Préservar'
é preciso' '

.

S,·A S S E
e, ha1as

PRODUtO� GOSI:O,SOS'

Udo continua visitas ao interior

Foram entregues na tar

de de quarta-feira" os prê
mios referentes ao Con
curso Público de Eiabo
ração do Anteprojeto do,
Passeio Público Munici

pai, durante ato no gabi
nete do Prefeito. O pri-
-rneíro lugar (Cr$ 1 mi
lhão), coube ao' enge
nheíro e arquitetos Luiz

, Alberto Leigue Gutierrez,
Lídia Maria Penna Bas
tos e José Femarido Mar

ques da Fonseca, de Ja

raguá .do Sul; o segundo
lugar foi pára Floríanópo
lís (Cr$500 mil) pará Ed
son Luiz Boldo, Alcemir
Medeiros da Silva � Jose
Otávio Sorato e o tercei
ro colocado foi Sílvio Pa
rucker, de Joínvílle, que

O Superintendente da

Fundação Catarinense de
Cultura, Udo Wagner, a

traves do trabalho dinâ-
mico e da administração
empresartal

"

implantada,
continua o seu programa

.

de visitas e contactos em

munlclplOS do Norte do
Estado e outros do inte-
rior catarinense, indo de
encontro aos' problemas
li.p,ados a cultura, espor
te e turismo, e buscando
soluções, Ele tem manti
do contactos frequentes
com administradores mu

nicipais, vereadores e ou

tras ·lideranças, pois con

sidera importante um go
verno de não-gabinete, a
companhando "in loco" as

aspirações das comunida-
'des.

Ainda na quinta�fejra,
Udo esteve em Indaial on
de acertou uma a,presen '\

tação folclórica'·· em' mar�'
ÇQ, e, posteriormente, foi
a Ituporanga, na Festa
Nacional da Cebola, onde
entregou Cr$ 8.931 mil pl
a continuidade das obras
de restauração da Casa da
Cultura e, ein: Tai6, acom-'
panho'U o governador Es
peridião Amin, na soleni
dac{� Q�"�ntrega. â�· Cr$

, dual, com o funcionamen
to do ensino de 2° grau,
curso sem habilitação
profissional voltado 'pata
a área têxtil, No Colégio
Abdon Batista, a habili
tação básica em constru �

ção cicil, extinta pela .leí
n" 7042, passou para curso

sem habilitação profissio
nal -voltado para a área
índustríel. O curso de au

xiliar de enfermagem per-
'., manece,

•. '",,� .1, ,. .• ,. ,_,.,.__� "�_ ••

.
Por .outro lado, a par

,.,
tir do corrente ano 'leti,-

recebeu Cr$ 150 mil . vo, vai funcionar uma no

va escola básica (sem no

me definido), com apro
ximadamente 300 alunos,
a princípio em instalações
do Colégio São, Luís, lo
cadas à Secretaria da Edu

cação. A nova unidade es

colar será construída nas

imediações do Beira Rio
Clube de Campo, porém
não existe ainda área ad

quirida para tal.

Ao concurso, houve no

ve Inscrições e apenas
quatro entregaram o an

teprojeto na data apraza
da. Em razão da pouca
participação, o' secretárío
de Planejamento da Pre
feitura, Aristides Panstein,
lamentou" a falta de ínte
resse por parte dos pro
fissionais de Jareguá , do
Sul e da própria Associa-
-ção, afirmando que lia par As escolas estaduais, dedas dificuldades por que ...

modo geral .estão enfren
vive a classe e pela 0- tando problemas de es-
portunidade oferecida, os d d d
proâsionaís se omitiram' paço, a o o aumento as

matrículas, o que vem
de participar, atitude es- preocupando as autorida
sä que nos causou surpre- des educacionais da regi
sa, pois esperávamos a ão. Essa preocupação foi
participação maciça dos manlfestada nela direto
mesmos". ra da 19a UCRE, acresci-

da da informacão de que
o ano letivo da rede es

tadual será iniciado no

dia 21 de fevereiro, em
35.431 mil, destinados' todas as 95 unidades es
também á Casa da Cultu- colaras do Estado dos mu
ra. Ontem, o Superínten- mcipios de Jaraeué do
dente da FCC esteve em Sul, Schroeder, Corupá,
Joaçaba, onde. .entregou ; Massaranduba e Cua.ra-·
cheque a -Scajho, de Cr$' mirim: '

.

96.364 mil, para a conti-
nnídade das obras do tea-

tro, em construção há re

te anos � onde" tambén',
o governo do Estado in
vestirá' Cr$ 500 milhões.
E neste sábado, novam�n' Venha conversar conosco
te em Itúporanga, apre
senta o boi-de-mamão do
Itacorubi, um dos pontos Rua Cei. Pracópio Gomes•.
altos da Festa, da Cebola. 290 _ Fone 72-0091

Não se enconda.
Anuncie e vendà o

seu produto.,

"Correio do Povo"

AGRADECIMENTO E'

CONVITE PARA CULTO

A família enlutada de Armln, Wernlnghaus,
ainda'consternada com seu falecimento ocorrido

,.'

no dia 9 do corrente, agradece as malüfestações
dê pesar e solidariedade dos par�ntes, amigos e

, :r:onhecidos, aós que enviaram flores e telegrq_mas,
� :dirige um agradecimento' especial aàs médic6s
\braham Marcovici e NiltoIi Dutra 'Bastollai r:!')

hospital de Barra Velha, bem como aos demais
"nncionários daquela casa de saúde.

A família convida aind� a todos para culto'a sei'
tealizado neste domingo (dia 17) às 8 horas em

Taraguá do
.
Sul, na Igreja Evang�liça Luterana

1"0 centro da cidade.
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