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PALESTRA NO
CEJAS
A Associação dos Ad�

mínlstradores dp Pesso

,al de Jaraguá do Sul
está convidando emnrp
säríos, admlnístradores

gerentes' ,chefj;:as e ou

tras pessoas Interessa

das a assistirem no

nröxímo día 2!1. ",,"pun-

da-feira, às Hlh30mJn.
no auditório' ,.lI) Cen
tro Empresarial til?! Ja

razuä do Sul, nalestra
sobre o tema' Circulo
de Controle de Oualí
dade fCCOl, ;l ser nro

ferida pelo �p.nhor 'Jai
me Richert, DIretor Jn

-íustríal da FJetromo
'ores W�g SA.
Por outro Jar1o. rei-,

nícíam no día. 25. tam
bém, as reUllt?les BP

manals da .Assocíacão
Comercial e' Jndllstrj;:a'
de Jaraguä do Sul, se

�undo o presidente da:
entidade,' Oswaldo Pe-'
reíra.
SENAC OFERECE
CURSOS'
A. Agência de Forma

ção Profissional <lo Ser

viço' Nacional de A

orendizagem Comercíal

Senac, de Jarazuá do

Sul, tem vagas para.vä
rios cursos, cujas ma

triculas acham-se aber
tas na A.gência, loca
lizada .na Av. Getúlio

Vargas, 621, anexa ao

Centro Empresarial. Os
cursos oferecidos são
os de Relações Huma
nas no Trabalho. Po'"

uguês Básico, Recep
cíonlsta - Técnicas do?

.Comunícação, Serviços
de Escritório, Congela
mento de Alimentos.Em
pacotador Ornamental

, Vítrtnísta, Vendedon
Lojista, Técnicas' de

-Vendas, Operador de

Computador (Basic, I).
diversos cursos por cor

respondência e Psico

logia Aplicada à Venda

RESULTADO DA LOTO
Em função do carna

val, não houve sorteio,
esta semana, da Loto.
O concurso 221 ficou
transferido para a prö
xlma sexta-ferre, día
19 de março,

Réceita
sociação Assistencial pa
ra Idosos "Lar das Flores".

Segundo informações
da diretora da Ferj, pro
íessora Carla Schneider,
o lote dispõe de merca

dorias de melhor -qualída
de com relação ao recebi
do no ano passado e .que
rendeu a importância de

'Cr$ 17 milhões, dividi
cjos equitativamente en

tre as entidades benefici
aâas. Existem teleíones
sem fio, etarí. rádíos-rc-

Corupá adquire
caminhões

de mercadorias
lógios, fitas para video
'cassete, tênis, cqlças,' re
lógios, japonas e outros

artigos' que irão a leilão
e que também serão ven

didos durante um bazar
a ser realizado na própri
a Ferj, 'tudo no início de

março, conforme as in

formações.

CONSTRUÇÃO

Carla Schreiner acres

centou que as aulas 'co-

meçam no dia 04 de mar

ço, na instituição de en

sino superior que dirige.
A Ferj está também ven

dendo rifas de um video
cassete, ao preço de Cr$
5 mil (o custo do video
cassete é de aproximada
mente Cr$ 6 milhões' ,

cujo produto da arrecada
ção reverterá para as o

bras de construção do se

gundo bloco, que .teré du
as novas salas de aula.' a
lém de outras dependên
cias.

Recomeçam as

aulas na região
Na quinta-feira, dia 21,

todas as escolas da rede
estadual de erNno inici
aram. o ano letivo, no Va
le do Itapocu, O calendá
rio escolar -da Secretaria
da Educação determinou
a data mínima para o iní
cio das aulas a de 21 de
fevereiro, 'com data máxi
má para o término do pri
meiro .semestre sendo de
20 de julho. O se-gundo
semestre terá, como data
minima para .seu início,
5 de agosto e a data má
xima para o término em

'20 de dezembro.' No to

tal ,são 180 dias letivos
ou 720 horas, entenden
do-se como dia letivo to

da atívídade curricular di
ária executada dentro e

fora da escola e que, ne
cessariamente, envolva
seu corpo docente e dis
cente.

Quanto ao uniforme, é
constituído de blusa ou

camisa branca e saia ou

calça azul marinho, abri

go ou agasalho, recomen

dando-se para a prática
de educação física, o uso

ele calção meto e camise
ta branca. Com relação ao

material. a' Secretaria da

Fducacão de Santa Cata

rina, depois de considerar

que a situação econômica
atual' impõe o esforço

conjunto da escola e da
comunidade para o apro
veitamento máximo do
patrimônio escolar, deter
minou às escolas que man

tém o ensíno de 10 grau -

1 a a 4a séries - a utiliza
ção dos livros didáticos
doados às escolas, seja co

mo -livro-texto ou como,

fonte de pesquisa vedan-
. do a compra de outros tí
tulos didáticos para utili
zação, pelo aluno, como

livro-texto.

Para o ano letivo de
1985 o matenal básico na

reide estadual de ensino
será caneta, lápis preto,
caderno, borracha, régua,
lápis de cor, bloco de de
senho e papel almaço sI
pauta. Nenhum outro ma

terial será exigido e nin

.guém será impedido de
participar das atividades
escolares por não ter es
se material ou o livro di
dático.

Por seu turno, a rede

municipal de ensino de

Jaraguá do Sul, inicia dia

25, segunda-feira, o ano

letivo, assim como o pré
escoÍar da rede 'estadual.
Já as aulas junto a Fun-

,

dação Educacional Regio
nal Jaraguaense irão co

mecar somente no dia 04'
de março.

AReceita Federal, atra
vés do superintendente da
nona região, Dr. Massad
Deud Filho, destinou um

novo lote de mercadorias
a Jaraguá do Sul, pava
serem leiloadas e vendi
das. Os recursos reverte
'rão para a União das En-
tidades Filantrópicas de

Jaraguá do Sul, que é for
mada pela Fundação Edu
cacional Regional Ja
raguaense, Associação de
Pais e Amigos dos Excep
cionais, Ação Social e As-

O prefeito Albano .Mel- ,

chert ,de Corupá, �vi
ou à Cêmaia de, Vereado-

=res, um projetode-lei so

licitando autorização pa
ra a compra de quatro ca

minhões novos e alínea

ção de
-

quatro .

outros ca

minhões da frota munící

pal, praticamente ínser

viveis e que díspendem
muitos recursos para o

conserto. A concorrên
cia. pública está sendo

lançada e o custo dos no

vos caminhões deverá a - .

tingir cerca ele Cr$ 300

,milhões.

Melchert remeteu tam

bém pro teto destinado

subvenções para várias

entidades, como a Feri.

Seminário, APPs, Colér-io
Teresa Ré'n1M. GrUDO

Sã'o José, Escoteiros, A

cão Social, Movimento
Bandeirante e outras.

num 'total aproximado
de 25'milhões. O Legis-.
lativo corupaense está
discutindo, igualmente, o

novo CÓdigo de Obras, Có

digo de Posturas e a Lei

do Parcelamento do Solo

Urbano, integrantes do
Plano Diretor Físico-Ter
ritorial; concluido em de

zembro ,e que foi entre

gue pelo prefeito Albano
Melchert para aGaplan,
Plano este .que será entre

gue oficialmente ao mu

nicípio, oportunamente.

De Corup'á ainda,' a in-

novos

formação do pedido do ve

reador líder do governo
e de bancada Ernesto' F.
Blunk, para que o Prefei
to Municipal interceda.

junto a LBA e Fucabem,
auxilio, financeiro' para o

transporte diário das cri

anças excepcionais de Co

rupá para APAE de Ja

raguá do Sul, haja vísta

que os pais dispendem
muito dinheiro para a 10-

"cômoção. A municipalí-."
dáde ccrupaense vai au

xiliar também- os pais, se

gundo Blunk, que reivin
dicou ainda a intercessão
do Executivo 'junto ao

Finsocíal, para a oMen-·
f;ão de vérba' éspecífica
para a aquisição de ma

teriais permanentes para
as escolas municipais.

A Associação de Pais e

Professores do Grupo Es
colar São .José. solicitou
auxílio a Prefeitura. para
a conclusão, das obras' de
construção de duaS' no

vas salas de aula daque
le estabelecimento. E na

próxima semana, na. Ca
nital do Estado, o Grupo
"Escoteiro "Leon Dehon",
de Corupá, vai receber
oficialmente, através do

prefeito Albano Melcbert,
da União (Receita Fede
ral), uma área de 1.200'
m2, localizada na rua: rua

DUo' Hilbrecht. onde. será
edificada a sede própria

,

do' grupo. e�ot�i�o: .

,
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o apetite; o llvro, mas

não .a Inteligência; .0 luxo
mas não .a 'béleza; uma

"

casa, mas não um lar; o

Napoleão dizia:' 0 melhor remédio, porém 'não a - O carnaval, enfim, se mento do bloco Tutí Fru-
.

la brilhante conquista.
embaixador 'é o dinhei- saúde; a oonvivência, mas foi. Muita alegria, samba et. A Escola de Samba da - Jaraguá do .Sul vai se

ro , ..Com ele tudo (ou -não
_

o amor; a díversão, e descontração nos salões Arsepum agradou,
.

mas díar nos dias 30 e 31 de

quase tudo) se féi�: Exis- mas não a ,felicidade; o e nas ruas, desde sexta- quem melhor se apresen- .março a Reunião :dos:::Pre-
.. tem alguns poréns. -orucítíxo. mas não a fé; _ ��,tra às primeiras horas tou foi a Ünídos dá Bra- sidentes e.Secretários (Re-

Por exemplo, podemos um lugar no <;em:ltér.� dê quarta-feira de cinzas, silia, entrando ai a vivêri-
- 'preset dos Rotaracts-Ctubs

�q!l?-E!2!.:_A_��L.��ê não maís luxuoso .mas não ó
" Em 'Jaraguá do Sul, a ani- cia carnavalesca dos seus do Distrito 465, escolhida

o sono; a comida, mas ri.ãõ' ·céu.
.-- -, .•'. --

';�:maçãp ficou por conta dos integrantes. Fio, o .reí-mo- que foLdurante a.Coníe-
'.

- "salões, que estiveram 10- mo, foi um show à parte, rêncía Nacional,' 'realíza-

� __,... � .....;c'-.", fãdos de foliões/'a,serm co- assim como o bloco gay. da: em Chapecó, O Rota-

C lo C t, '1
.

o o' mo a Reinoldo Rau, uue Valeu o esforço de todos. ract local elegeu .o novo
e ma aJ:J.e erreiros

-
- C- Ih D-v npanhou 'excelente púbii- ·_0 bloco "ENergia Radi- onse o íretor, .com

Fàzemo� 'ós maís modernos cortes como ,pul'ik, co que foi assistir os des ante"', da Celesc, desfilou mandato até jUlh0/86, Ii-

new wave, John wave, cortes a navalha, pentea- files de sábado e terça -fcl- no carnaval em Florianó- cando na presidência Sig-
dos coloridos, lançamento de novas cores, per- ra à noite. Apesar da chu- polis mostrando o enredo mar Raeder. ..

manentes e manicure, com uma bem montada val Festa da Natureza e tra- - A artista plástica -Thaís

equípe formada pelo Dr. Raul (estetlcista), Ro- _ Juventus, Baependi, zendo a apotese da Esta- de Oliveira, que exerce
seeler, Márcia e Sergio.

.

Beira Rio, Coliseu, Vltó- ção Ecológica do Brací- atividades no Senai de -Ja-

RUÇl Gumercindo da Silva, 119 (ao lado da Caixa]. ria e outros salões maís, nho ,implantada em setem- raguá do Sul, esta parti-
Fone _ '11;-2165 estiveram apinhados de bro do ano passado pelo' "'Cipando -com trabalhos; ao

tolíões ,de todas as elas- governador Amin, toman- lado de outros 28' expres
ses e onde não faltaram do parte dos territórios sívosartístas plás_tlvos 'ca
samba ,bebida, suor e mu- municipais de Schroeder, tarínenses, dá exposição
Iher bonita. Um visual Jaraguá do Sul, Joinvil-' itinerante "Panorama Ca
deslumbrante para todos le e Corupá, tarinense de Arte/Pintu
os gostos e' para ninguém _ No día 25, segunda-fei- ra-84", em São Chico, que
botar defeito. O reinado ra, o Lions Industrial, pre- ficará aberta ate 3 de mar

de momo foi bastante 'co-' sídldo por José Henrique ço. Jaraguá deverá tam

.

memorado, a nosso modo, Pereira, realiza reunião bém receber a exposição.
é bem verdade. Mas a festiva, quando se despe- - Toques.. A S.D.Acél.raí,
galera festou prá valer. dirá o Leão Alcir Bitten- acertando detalhes para
_ O Juventus, semdúví- court, que já se encontra a breve inauguração da

das, como tradicionalmen- em Joínvtlíe, na matriz sua .píscína infantil.//{ O.
te ocorre, mais uma 'vez das Lojas May, promovi- calendário marca pata es

promoveu o mais animado do que foi. Através da co- te data, o "Dia .do Rotari
carnaval de salão. No sé- luna, ele agradece aos a- .

ano". Dia 21, comemorou
bado, houve concurso de migos e clientes e se colo-

.

se o A09 aniversário da to

blocos, vencendo-o o "Ba- ca . à dispOSição de todos 'm�da de Monte Castelo
finho", 'com a alegoria A- na Cidade dos Princlpes. pela FEB, na ltália.///iI'ro
legria-Alegria, vindo em ., No Cine Jaraguá, a par-

ca de idade dia 25, o depu
seguida o "Democratas do ttr rieste sábado, até ter- tado .Octacilío Ramos, Já
Samba" e "Os Pharrapos". ça-feira, sempre às 20h15 no dia 15, quem. anívérsa
A melhor fantaste indivi- m+n . "YOR, O CAÇADOR riou foi o vereador Mari-
dual foi a de .Talete Hardt no FUTURO", um filme no Lenzi.

. '

(Miss Jaraguá/84) e o Sl.:;- de ficção cientifica premi- - � Kohbach SA. (esta
gunda, César Silva. ado pela crítica especia- .a nova_ razão social), com
_ No Beira Rio, também, lizeda; � pletou quarta-feira, • dia
com a parttcípacão de se- _.De casamento marca- 20, quarenta anos de �fun
te blocos. Cl vencedor do do para o dia 20 de abrlJ, dação. Ii 'o seu (Ür�tor
concurso fOl também I) às 17h30mJn, na Capela presidente o Comendador

"Bafinho", "Democratas Nossa Senhora, das Gra- Heinz Kohlbach, více-pre
do Samoa" em 'segundo e cas, da Barra do Rio Cer-' sidente ,Ilse Kohlbach, di
"KI Kaska", de Guaraml- ro, o engenheiro Roberto retor admiIlistraitvo WH
rim, em ,terceiro. No rlo- Tadeu Lazzari, com a bo- son "Bibe" Kohlbach, di

mingo à tarde, o ßeird nita enfermelra Eliane' retor técnico Milton "Nê

promovcu o carnaval in- NataIi FodJ, filha dos nos- co" Kohlbach e diretor
, fantil, multo animado por sos amigos Pedro Caris financeiro Ädelmar, Eg-
sinal, onde famhél11 111:U- (Neida Dunker) Fodi. gell. Nossos parabéns' e
ve concun� ,Ie fanlà.. ld!:o, _-Dia 19 de março, pró- votôs de' érescente pros
observando-se· (I<; Htms o· xima sexta-feira, reunem- peridade.
riginalld iria EI! luxo -se senhoras de todo o - A comunidade evahgé
_ Na categoria originali� mundo para o Dia Mun- lica realiza dia 2 de mar
dade, o primeiro lugar foi dial da Oração das Senho- ço, curso de batismo, às

para "Baianas", com Kelly ras. Aqui em Jaraguá do 15 horas e tem inscrições
Koprowski, Ana Laura La· Sul, teremos o momento abertas na secretaria. Por

gedo e André Luís Lage- da oração na Igreja e no outro lado; as comunida
do e o segundo lugar "Pa- Sa.lãn da Comunidade E- des de Três Rios do Nor

lhaços", dos. irmãos Edu- vanl!élica-Luterana, às 16 té e João Pessoa realizam
ardo e Sílvia Oppermann. horaf', f'm língua -alemã é assembléia amanhã,dia 24;
Na categoria luxo, primei.. portuguesa. � 'em Santa Luzia-no dia 27
ro lugar para "Odalisc'a", _ A jovem Cristlane Mar- 'e no centro, no dia 1,0 de
com Estela Baratta, Flá- quardt, filha do casal Ar� março, após o culto ..
via Araújo', LeHa MeeI' I) m!njo 'e Edir' Marquardt,

'

e Débora Barros e o se- nossos leitores em Join..

gunda, :JIChacretes", foi' viIle ,foi aprovada recen

para Gabriela e Fernanda 'temente em dois vestibu-
. Costa. lares: de Comércio 'Exte
_ Na passarela da Reinol- rior em-Curitiba e de Di
do Rau, os blQCOS mostra- .. reito, em Joinville. A
ram multa anlmaçlo e a Crlstlane e a seus pais, os
.ov�a�e foi o apareci'; nossos' .cumprlmentos pe-

PARA ANOTAR,

Helojoaria 'AVENIDA
&'_m�is' finas .sugestões para presentes,

�.

.u:: 1 � -jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA
:.;--�. '._

"'�I
Na Marechal e na Getúlio Variasc

A DOR QUE PERSISTE

'Meu velho confrade Schmöckel.
Os dias passam.. .

.

Mas a dor persiste. . . P-

E a pergunta' cruel insiste:
Por que?
-Porquê o atroz golpe que feriu sua famílla.
a todos os amigos e conhecidos, a Yvonne e seus

filhos, em particular, porquê?
A sabedoria não nos satisfaz;
A filorofía não nos consola.

Re�ta-nos a pergunta a Deus: Por que ?
Estivemos e estamos com V. Ei os seus·
Queridos nessa tragédia cruel que vitimou
o genro, o marido, o pai.
Sempre seu velho confrade, sempre o

Augusto Sylvio 'P�odoehl

Jaraguá do Sul, fevereiro 1985.

--..",_------_._----------:-----------,-

CANTO DA PAZ

Canto que não é canto, mas é canto.
Canto onde, no filamento de chorar, fazemos me

d�t�ções. Depois deste canto, que não é canto,
VIra outro canto que é de- alegcia, porque a má-
goa passou.

'

.

Canto que..é recanto. onde· a alma machucada pro
cura o consolo de SI mesma, descobrindo o Cria
dor. Cinto de jorn�l onde certas palavras não
cabem, porque fala de paz, embora de paz não
há conveniência em falar, mas sim viver.
Canto de paz que todos conhecem, poucos can

tam por. falsa crença de que paz se éonquista,
quando e graça de graça.
Murmure o canto da paz e tenha paz contigo e

a terás co.m os outros. '"

Cante no canto da· paz.

CORREio DO POVO PÁGINA 02

Gente & Informações

_ Troca de idade no pró
ximo dia 25, segunda-fei
rà� o ex-prefeito de M�s
saranduba e secretário "e
xecutivo da Amvali, Dá
vio Leu. Ao amigo Dávio,
um feliz aniversário e

muitos anos de vida.· .4.�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Encerra-se no próximo dia 28, o prazo de inscrição
junto ao Centro de Atividades do Sesi, para participar
do Concurso "Prêmio Talento Brasileiro", destinado
a operários brasileiros que tenham se destacado pelo
.seu espírito criativo' com invenções de aplicabilidade
à realidade industrial brasíleíra.. A premiação será

diplomas, . troféus, medalhas e dinheiro.
.; A isenção do ICM sobre o leite foi prorrogada até
30 de junho, segundo anunciou o governador Bsperí
dião

.

Amin, lembrando que Santa Catarina foi o pri
meiro Estado a introduzir esta sistemática, a partir
de 1" de janeiro de 1984. Ele anunciou também alte

rações no sistema de concesão de crédito presumido
para os produtores de banana, batata e cebola.
_ Segundo o Banco Central, o número de agências
bancárias espalhadas pelo Brasil é de 17.206, das quais
52% dos bancos privados e 48% das instituições estadu
ais. Em operação no país existem 28 bancos estalais
e 82 privados. No primeiro bloco, 24 estaduais e 4
federais. No segundo, 64 nacionais e 18 estrangeiros.
Os cinco mais em número de agências são: 1. Banco

, do Brasil 2.242, 2. Banco do Nordeste 1.979,-3. Brades
co 1.706, ,4. Itaú 960 e 5. Bameríndus 913.

O Mobral de Santa Catarina está se mobilizando

junto aos contabilistas, buscando uma conscientização
geral em favor da educação pré-escolar, desenvolvi
mento cultural e educação IMipletiva, Unhas básicas
de sua atuação no Estado, no sentido de que continu
em a indicar a Fundação Mobral como beneficiária da
parcela de 2 por cento do Imposto de Renda devido,
até 1985, sem Ônus. Os recursos do IR 'representam
97 por cento do orçamento do Mobral.
_ O arquivo Público do Estado, que funciona na Rua
Felipe Schmídt, 119, está promovendo este mês sua

primeira exposição de obras impressas, sob o tema
"Histórias dos Municípios Catarinenses", com publi
cações do acervo de sua biblioteca-apoio. A exposi-
'ção é constituída por mais de 50 títulos versando so

bre a vida de nossas comunidades, com revelação de
obras curiosas e raras, algumas delas constituindo-se
em autênticas preciosidades bibliográficas.
_ O Tribunal Superior Eleitoral marcou para o dia
1" de setembro as eleições para prefeito de munící
pios que foram "descaracterfzados" como área de se

gurança nacional e determinou o envio de telex para
os TRES de 12 Estados, dentre eles Santa Catarina,
onde estão situadas as cidades beneficiadas. Descan
so, Itapiranga, São José do Cedro, São Miguel do o
este e Guaraciaba são os munícípíos catarlnenses on

de haverá' eleições.
'

_ O papa João Paulo II lançou quarta-feira a C�m
panha. da Fraternidade de '85, que tem ÇOIDO tema es

colhido pela CNBB, "Pão para quem tem fome". O
texto-base da campanha, distribuído pela CNBB, pede
medidas urgentes para mínízar o problema da fome
no país. A campanha da fraternidade, como todos os

anos, é realizada durante o período quaresmal e ini-
ciou-se na quarta-feira de 'cinzas. ,

_ Segundo a Secretaria da Indústria e Comércio de
Santa Catarina, com base em dados oficiais da Cacex,
as exportações catarlnenses de janeiro a outubro/84
atingiram a importância de 978 milhões e 813 mil dó
lares. -O destino dos produtos catarinenses alcançou
135 paises. Computadós os meses de novembro e de-

zembro, cujos dados ainda não foram divulgados, SC.
ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em expor-
t Õ

'

, '�"�-_"""I....�d�,.��!'*v;;l�1aç es. . ... "'IW'Wl1l1i1!tV.H,,�i ��.�, ','

_ O porto de São Fran
cisco do Sul movimentou
no ano passado 1 milhão
252 toneladas, sendo 97f1.

; 954 de granéis e 275.73()
.de ,carga total. Em rela
ção a 1983, o aumento

percentual na carga to
tal foi de 18%. A previ
são para este ano é man-

,

ter 'esta marca. Do total
da carga, 1 milhão e 11 I)
mil toneladas foram ex

portadas para portos es

trangeíros.

_ Dentro de seu progra
ma de ampliação dos ser

viços que- p'_esta à comu

nidade catartnense, a Se-
.cretaría de Segurança Pú
blica, até o Iínal de mar

ço, estará entregando via
turas policiais; a mais 15
munic1pios, quando, entãç,
a totalidade dos munleí
pios passarão á contar
com esse equipamento,
poís as viaturas se destí
nam exatamente àquelas
unidades que não dispu
nham de veículos em seu

serviço de segurança pú
blica.

'- Cerca de 20 mil técní
cos de nível médio das á
reas agrícola e industrial

,

(são 600 mil no Brasil) sai
rão beneficiados em Santa
r::atarina com o decreto
n" 90.922, baixado pelo
presidente Pigueíredo, que
regulamenta a lei na 5524,
de 1968, que disciplina, o
exercício profissional des
tes técnicos. - Agora esses
técnicos podem assumir
responsa,bilidade por seus

atos profissionais, não ne

cessitando da dependên
cia dos diplomados .por
curso superíor.

_ O padre Murllo Sebas
tião Ramos Krieger, natu-'
ral de Brusque, foi nomea
do bispo auxillar de Flo

rianópolis pelo papa Jo
ão' Paulo II e a sagração
está prevista para ó dia
28 de abril. Ele pertence
a Congregação do Sagra
do oCração de Jesus 'e 1-
ínícíou seus estudos no Se
minário de Corupá, fa
zendo o noviciado na Bar
ra do Rio Cerro, em Jara

guá do Sul. Sagrou-se sa

cerdote no ano de 1969.

.•
's'"

SPC mostra movimento de 84
o Serviço de Proteção ,em 1984 .um acréscimo de

ao Crédito de Jaraguá do 578 fichas (1_1,16%) e o va

Sul, que no dia 8 comple-, Jor acresceu Cr$ 208.054
"ou 19 anos de implanta- 993 (98,05%). Dos usuári-
.ção, divulgou ontem o os também foram recebi
movimento estatístico da, das 3.182 fichas reabilita
período de janeiro-dezem- das, totalizando Cr$ 10'9,
l-J'ro do ano passado e de :353:731 e em 1984, 3.578
igual período do ano an- fichas reabífítadas, num

terior. No relatório ob- iCiital 'dé 'Cr$ 279.306.421.
serva-se que em t983 Io- representando um acrésci
�am prestadas 115.333 in- mo de '396 fichas de rea

formações, contra 126.711 l-iílitã'ÇõéS (12,44%) ,e o va

em 1984, portanto, 11.438 lar acresceu Cr$ 169.952.
informações a mais do que 690 (155,42%')..
em 83, com índice posítí
vo de 9,92%. Nestas ínfor
mações prestadas, obser
va-se que o número de
'eabilitádos caiu de 2.951
para 2.559 no ano passa
do, uma variação negati
va de 15,32%,
O SPC recebeu dos usu

ários, em 1983, 5.179 fi
chas negativas, totalizan
do Cr$ 212.189.506 e no

ano passado 5.725 fichas
negativas, num total de
Cr$ 420.244.493. Houve

Através do intercâmbío
com outros SPCs, toraín
recebtdastem 83, 55' fichas
negativas '(Cr$ 38.251.703)
� no ano 'pasado 504 fichas
(Cr$ 58,643.482). Da mes

ma forma, em 1983, o SPC
recebeu 273 reabilitações
totalizando Cr$ 13.407.414
.e em 84, 1.422 reabilitações
(aumento de 420%), num
total de Cr$ 26.609.259, o

que representa 98,46% de
aumento.

.

) POUPANÇA DO SULBRASILEIRO VAI
AO BESC

Todas as 26 mil contas de poupança da Ca
derneta Habitasul e Sulbrasileiro, em Santa Ca
tarina, estão sendo transferidas para as agências
do Bescri-Besc S.A. Crédito Imobiliário, E já no

, día 21, quinta-feira, os saques começaram a ser
liberados. A transferência de todas estas contas
envolve a importância de Cr$ 160 bilhões, sendo
Cr$ 108 bilhões referente ao Sulbresileiro e Cr$
52 bilhões à Habitasul.

,

Segundo o presidente da Bescri, Antônio.
Carlos Vieira, os clientes da caderneta de pou
pança não perderão nada, apesar da intervenção
nas' cadernetas do Sulbrasileiro e Habitasul. Es
ta medida dá' garantia' maior ainda, além daque
la firmada pelo Governo Federal., ou seja, sendo
a Bescri uma empresa estatal tem a garantia do
Tesouro do Estado.

Com relação aos quase duzentos funcioná
rios, ele disse que a Bescri vai absorvê-los em
sua rede de agências, em todo o Estado. E final
mente, com _relpção à liberação dos Cr$ 160 bi
lhões, eles serão repassados gradativamente pe
lo BNH à Bescri. E ressaltou: "Agora a poupan
ça .captada em Santa Catarina ficará realmente
investida no Estado",

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

guintes escritórios de con
tabílídade: 'RO Auditores,
Marlían '-,Ana Buchmann -

Renilda Funka - Adernar
Menegotti ou com Ilärío
Bruch na Metalúrgica Er
wino Menegotti.

o Sindicato dos Conta
bilistas de Jaraguã do Sul,
lembra os profissionais li
berais e contabilistas de
Jaraguâ do Sul que a Con
tribuição Sindical de 1985,
no valor de Cr$ 26.400
deverá ser recolhida na

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul _ Semana de 23/02 a 01/03/1985.

Proclamas de Casamento

CORREIO DO POVO

.�,--....--....----..-

PÁGINA 04
-----�--�----------------------------------------------------------------------�����

Dia 13 de janeiro
Fazem anos hoje: 23 Johnny, filho de Jaime(Ro-
Sra. Angelina Pedri Pe- selena) Correia.
ters, Mário Haffermann, Dia 05 de fevereiro
Sra. Ida Müller em Coru- Tatiane Francíals. filha de
pá, Sr. Dagoberto Soares, . Ildemar (Márcia) Bartel.
Sra. Elfride Strebe Siefert, Fabiane Femanda. fílha
Mara Anacleto, Silvana· de Antônio (Maria) Mate
Tecilla, Srta. Nara Regi- us,
na Beltramím. Paber

'

Lu- Dia 07 de fevereiro
ciano, filho .de LlÍéiö (1- Ademir, filho de Lauro
vone) Machado. (Ivone) Taschek.
Fazem anos domingo

. Dia 08 de fevereiro
Sr. Altair Luciano, Ro- Rafael, filho de Ivo (Ode-
senei Aparecida Gretter, te) Krause, Ébertpn, filho
Ângela Célia

_
Stinghen, de Rolf (Eliane) Mathias.

Olavo Martins, Maria Kle- Dia 09 de fevereiro

in, Irene Zapella Borges. Elaine Kristina, filha de

Dia 25 de fevereiro
Reneu (Lourdes) Stein.
Dia lOde fevereiro

Deputado Octacílio Pedro Débora Luíza, filha de An
Ramos, Sr. Lauro César dré (Ineide) Volpi, Paulo
Radtke Braga, Sr. Nestor Alexandre: filho de Val-

,Pedri, Sra. Edit Gerent
Sra. He.rtha Piske Gosch.

mor (Olívía) Nicholetti.
Dia 12 de fevereiro

Waldir Maas, Sra. Clar� Marcelo Rodrigo, filho de
Moretti Floríaní, Sr. Al- Antônio (Isolde) Righi.ceu Simas, Sr. Venâncio Jackson, André, filho de
Darem, Sr. Horts Erdmann. A!onso (Ursula) Floriano.
Dia 26 de feverei�o Rafael, filho de Fernando
Sra. Darli da Costa em (Roselí) Fischer. Tatlane.
Joinville, Sra. _Ursula Kra- filha de Ingo (Edite) Ha
use .Radünz em Jlle, Srta. eft. Sérgio, filho de Vir
Mansa Pavanello, Srta. gilio (Alvina) I uca.

S?lange Doster, Carmem Dia 13 de fevereiro
SIlva Schiochet, Lrene E- Sandro Sidney, filho de
ger, Ema Trapp. Rudi(Esmarina) Kanis. A-

Dia 21 de fevereiro driana Rodrigues, fade Ci-

Sra. Elsa Koehle� Víeíra,
reneu (Maria Aparecida)

Sra. Erica Reif Hort B
Sanches.

no. Fischer, Sra. Ro:� R�� '"

�ia 14 de. fevereiro

beiro Kachella, Leonida (�n�ss)a, foliha hde Wilson

Kniss, Sra. Elí de Barros
ana esc ler. Daya-

em Blumenau, Sra. Clau-' n�, filh� de Charles (Sil-
dina Mendonça, Sra. Lú- v�l_allÍl).K..h_tz_.k_e_. _

cia Chaves, Sra. Verôní- MATRICULAS ABERT AS
ca Pevanello. Sra. Maria O Jardim de Infância Emanuel' informa que
Luísa Roumeliottis, Giova- está com matrículas abertas para o jardim de in-
na Patrícia, filha de Valé- fância e pré-escolar, cujo início' do' ano letivo
rio (Edeltraud) Kazmiers- dar-se-á segunda-feira, dia 25. No período da ma-
ki. nhã as aulas começam às 8 horas e à tarde, as
Dia 28 de fevereiro ,13h30. Comunica também o oferecimento de bol-
Srta. Adelina Laube, Sra. sas de estudo às famílias menos favorecidas fi-
Fritzi Fiedler, Sr. Martinho nanceiramente e maiores informações poderão
José Henn, Sra. Ingrid Ra:' ser obtidas na secretaria, na Rua Guilherme He-
dünz Hamburg, Fernan- ring, 63, imediações do Bar do Capilé.
da

. Bmmeãdoeríar, Sra.
. Iris Krause Bartel. Sr.Cláu
dío MaffezzoIli, Tereza
Lennert Franceschi Ivete
Cecília Franceschi.'
Dia 19 de março
Sra. Leonizia Císz Losí, Sr.
Victor Bernardes Emmen
doerfer, Sra. Paula Bae
umle, Sr. Osórío-Josó Sch
reiner, Sr.Ronivaldo Hoff
"mann, Sr. Alfredo Blank

. Sr. Edson Orlando' C. Miil�
ler, Sr. Waldemar Reeck
Sra. Janete Gi-amko�
Franzner, Sra. Ana Maria
Rozza.

REINALDO SOARES
NETO

Lemos na Tribuna de
Cianorte que lá tam
bém o ano de 1985 co

meçou negro para os

seus moradores, "dan
do a impresão de que
a bruxa andou solta
no trânsito", com vá
rios acidentes graves e

a perda de três vidas

preciosas.
Num deles houve um

vultuosos prejuízos e·

acidente de moto em

que o condutor Reínal-.
do Soares Neto, funcio
nário de "A Tribuna"
e filho do diretor ge
rente desse jornal, de

pois de perder o contro
le da moto que pilota
va, foi colidir frontal

mente contra uma ár

vore defronte a Mer

cantil Gaio.
O inditoso jovem e

ra' filho de Reinaldo
Soares Júnior, catar!-.
nense de Jaraguá do.
Sul, prestando seus re

levantes serviços à Im

prensa . paranaense, e,

por ocasião da passa
gem do 609 ano de exis

tência do' nosso sema

närío, aqui compareceu
para as solenidades co

memorativas.
Ao Reinaldo Soares

Júnior, nosso querido
confrade ,as nossas ex

pressões de pesar pelo
lutuoso acontecimento.'

ANIVERSARIANTES NASCIMENTOS
��=---....----....--

GREMIO ESPORTIVO jUVENTUS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO'

F A .L E C I M E N TOS

I JOSE SCHMITZ
Presidente do Cons. Delíberatívop6.02.85 - SUma.Mantau

Siewerdt.

Áurea Müller Grubba, Oficial do R8Jistro Civil do

1'1 'Distrito da Comarca de Jara,uá do Sul, Estado d. Stuita

Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Cartório,
exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se habili-
tarem para casar, os seguintes: _

Clínica de Olhos Jaraguá
DR. WALTER CORAL
OFfALMOJ.OGISTA·

Atcrndimento: 2\1, 4\1 e 6\1 feiras, das 8/12 horas e das
14/20 horas. Atende-se também com hora

marcada.

Rua Guí'hermc Weege, 72 (próximo ao Café Bauer)
Telefone: 72-1368

Edital 14.147 de 14.02.85.
Alcir Lanquevícz e Marli
Grützmacher - Ele, brasi

leiro, solteiro, lavrador,
natural de Corupá. neste
Estado ,residente e domi
ciliado em Poço Danta,
em Corupá, neste Estado,
filho de Osvaldo Lanque
vícz e de Cecilia Lanque
vicz. Ela .brasileira, sol
teira. operária, nascida
em Jaraguá do Sul. domi
ciliada e residente em

Três Rios do Sul, neste

distrito, filha de Werner
Grützmacher e de Cilly
Grützmacher.

Edital 14.148 de 14.02.'85.

Vilson Krüger e Lorena
Rux - Ele, brasileiro, sol
teiro, natural de Pomero
de .neste Estado, domici-
liado .e residente em Rio

Cêrro II, neste distrito. fi
lho de Peínwaldo Krücer
e de Raúlína Krüger. Ela,
brasileira, solteira, costu
reira .natural de : Jaraguá
cIo suí, neste Estado, do
miciliada e residente em

Rio Cêrro II, neste distri
lo ,filha de Arno Rux e

de . Edla Borchardt Rux,

residente em Três Rios elo.
Norte, neste distrito, filho
de Osvaldo Gadotti e de
Irma Gobbi Gadotti. Ela,
brasileira, solteira, aperá- .

ria, natural de Jaraguá
do Sul, neste Estado, do
miciliada e residente em

Três Rios do Norte, nes

te distrito, filha de Edu
ardo Arbeit e de Rosa
Erdmann Arbeit.

Edital 14.150 de 15.02.85.

Cópia Recebida do Cor"
tório de Registro Civil de
Guaramirim ,neste Estado.
Raimundo Jungton e Clau

dele Werlang - Ele, bra

sileiro, solteiro, torneiro,

natural de Jaraguá. do Sul

domiciliado e residente
em Guaramirim, neste Es

tado .filho de Eugênio
Jungton e de Ema Krut

sch Jungton. Ela, brasilei
ra .solteíra. secretária,
natural de Itapiranga, nes
te Estado, domiciliada e

residente em Nereu Ra

mos ,neste distrito, filha

de Rafael Estilnislau Wer

lang e de Maria Magdale
na Werlang.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, man
dei passar o presente edi

tal, que será publicado
pela imprensa e em cartó

rio, onde será afixado du
rante 15 dias.

Pelo presente, vimos convocar o Conselho
Delíberatívo do Gremio Esportivo Juventus, para
participar da Assembléia Geral Ordinária, 'a re

alizar-se no dia 11 de março de 1985, às 20 horas,
,

=m sua sede Social, sita à Rua João Carlos Stein
sn, nesta cidade, para deliberarem sobre a se-

�üinte�ordem do dia: 1

1) Aprovação das contas do exercícío findo;
2) Eleição da nova diretoria; e

3) Assuntos Gerais de interesse do Clube. ,

Jaraguá do Sul., 8 de fevereiro de 1985.

Edital· 14.149 de 15.02.85

Osnir Gadotti e Marlene
.

Arbeit - Ele, brasileiro,
solteiro, operário, natural
de Barra Velha, neste Es

tado, domiciliado e

TERRENO EM
GARIBALDI

Vende-se um terre
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, n" 706.

Não se enconda.

Anuncie e venda o

seu nroduto,

Venha cönversar conosco

"Correio do Povo"

Rua CeI. Procép'o G"'�es,
290 � Fone 12-0091

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Campanha
fom e
"A Campanha da Fra

ternidade deste ano, ini
ciada na Ouarta-Feira de
Cinzas, coloca-nos diante
de uma realidade da fo
me que martiriza milhões
de brasileiros, marcando
os, desde os primeiros a

nos, com os efeitos ne

fastos da destruição", diz
a CNBB(Conferência Na
cional dos Bispos do Bra

sil) no documente-base da
Campanha da Fraternida
de a ser realizada a par
tir desta semana e que vai
mobilizar todos os seto
res da Igreja no Brasil.

. As doações feitas duran
te a Campanha serão des
tinadas à Região Nordes"

te, através de um progra
ma de ínterajuda, coor

denado pela CNBB e vol
tado para a construção
de açudes, irrigação, a

bertura de poços, compra
de sementes e de remé
dios.

da Fraternidade alerta
timos anos para os mais
pobres, agravou-se pela
crise forte que prova o

País"
.

e reitera' que lia so

lução está no recurso a

Deus' e no compromisso
sincero de conversão pes
soal e transformação da
sociedade".

'

Afirmando que lia fome
demonstra a nossa falta
de solidariedade frater
nal", a CNBB anuncia a

"valorização dos dias de

jejum e penitência" e in
forma que, além do jejum
da Quarta-Feira de Cinzas
e da Sexta-Feira da Pai
xão' um outro dia nacio
nal de jejum será reali
zado nó dia 29 de março,
sexta-feira que precede a

Semana Santa. E destaca

que a Campanha da Fra
ternidade está ligada ao

Congresso Eucarístico Na
cíonal que será realizado
de 16 a 21 de julho pró
ximo, em Aparecida do
Norte (SP), com .o mes

mo lema: "Pão para quem
tem fome".

tem uma dimensão social
e esse aspecto da questão
tem que' ser enfrentado.
E necessário, como fez

Jesus, levantar os olhos
e ver a fome em sua ver"

dadeira realidade: a fome

PÁGINA OS

contra a

lhão de árvores. O presi
dente da Refloresc afir
ma ainda que para todo
o Estado - nas regiões
maís

-

atigidas como a re-

�ião carbonífera, o Vale
do Rio 'do Peixe e o Oes-
te catarinense - seriam

no Brasil é um escânda- pertar os sentímentos de
lo. Vista, como escênda- vergonha e de indigna
lo, em um país como ação, d? exigir medidas
Brasil que tem condições concretas \! radícaís, ca
de alimentar fartamente pazes de atingir as verda
sua população, a fome deiras causas da situação
talvez seja capaz de des- hoje vívída por tantos".

Desmatamento poderá transformar se em deserto
. E difícil. Quase impos

sível imaginar o exube
rante e fértil Estado de
Santa Catarina transfor
mado num grande deser-,
to. Mas é exatamente is

so que vai acontecer da

qui a_16 anos, aproxima
damente, . se o ritmo de
desmatamento continuar
violento. De acordo com

dados da Refloresc - ór-
.

gão reflorestador do Go
verno do Estado - hoje em

Santa Catarina, são der
rubados 80 mil hectares
de árvores por ano en

quanto apenas 30 mil hec
tares são replantados, o

que significa que existe
um déficit de Cobertura
florestal de 50 mil hecta
res por ano.

necessários mais dois bi-'
lhões, de árvores. O custo,
porém, é proibitivo e se

não for, encontrada algu
ma solução rapidamente,
os 17% da cobertura ve

getal que ainda restam no

Estado também vão desa
parecer.

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

-4 ,�f,� .:'-"__�
,

v

�

Diante desse quadro as

sustador, o presidente da

Refloresc acredita que só
há uma maneira de tentar Normalmente as gr�ndes
minimizar o efeito devas- empresas fazem isso para
tador da derrubada de ár- o seu próprio beneíícía-

De acordo com o dacu- "À fome de milhões - Em quatro anos, a Re- vores: HÉ necessário que . mente e porque os fiscais
mento, lia fome de alímen- diz o texto - já não pode floresc plantou 13 milhões o Governo do Estado con-. do IBDF estão em cima
to é a imagem da fome ser atendida somente com de árvores. Uma gota no signe no seu orçamento delas. Só que existem.
espiritual de verdade e a- esmola. O fenômeno, no oceano. Somente no Alto anual um fundo especial poucos fiscais no Instituto
mor, saciada somente pe- Brasil e no mundo, chega Vale do Itajaí os técnicos para reflorestamento. Se e aí vem o grande problelo próprio Deus". O tex-

/'

a tal amplitude que já do Projeto Radam avalia- o fundo fosse criado as ma: é difícil realízar um
to observa q�le lia situa- não pode ser objeto de a- ram que é necessário um prefeituras municipais po- controle dos pequenosção, já tão pesada nos úl- judas ocasionais. A fome reflorestamento de um bi- deriam colocar ízuel- proprietários, que são na

....................................Ii...................................................... verdade. os grandes des-
matadores. São pequenas
serrarias e indústrias que
retiram madeíra' sern se

preocuparem com �eflo
reatamento e não há: nin
guém que vá inspecionar
sua área de atuação, mui
tas vezes nem se sab� on
de se locelízam exatamen

te, diz a fonte da Reflo
resc, que. certa fejta elo

giou o projeto de reflo
restamento à base de eu

caliptos, desenvolvido pe
la Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, na ad
ministração Bauer/Schün
ke, com o apoio técnico
da Acaresc.

-

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

---------------- Foi um trabalho isolado
e esparso. Dai a necessi
dade da incrementação do
programa de refloresta
mento na região, de várí-

.

Quem tem Diplomata, sabe o gue é categoria única, Isto
ê

tão automático quanto a

Ve ha
••. as essências nativas, com

trm�queoDiplolIl2tatem.AlW.e1ete�JllaJS.doque1SSO.MultomaJS. -' n ser' o· pnDlro.- '1 b
.

ã da ínícíeo OilltolIl2ta tem conforto, multo luxo e e pröprio das�.que gostam de estar a frente.
"!

. a co a oraç o -

Como você. Esabe de UIIl2 coisa? ODiplomata. além domotor 4 cilindros, também tem aoova. • tíva pública, para que se
0P9lo do moeor de 6 ciliCldros a álcool. O mais potente do Brasil, Mas, se ele é possante. também

COnSI'ga, .além do plantio'é sofisticado. Muito sofisticado, Por exemplo: o banco traseiro vem com apolO� cabeça e -..:_

descansa-braço central. Tern luz de leirura de duplófoco. Sombreiracom espelho iluminado. Emmendõrfer Com. Vel·c. Ltda. de maior número de ár-Revestimento dos bancos em veludo cotelê. Console com extensão, dotado de cmzeiro e acendedor 11
para compartimento traseiro. lu condicionado e direção hidráulica oormal e de linha complementam vores, tainbem a consci_

.

!D'taSOflSucaçãocommuiroconf<?no.MasislOsãoapeß8Salgunsdetalhes. Av. Mal. Deodoro 5$7 - Fon.. 72-0655 72.Q06Q. 72-498
.

entização da comunidadeo melhor mesmo você preasa ver de pc:no. Pertanro, reserve um espaço -aiIWliilraW .
'. s >»:>, ,

nasu�agendaevenhaconhecerollQvoDlplom�ta. •
.

. .._�.. li
- laraguá do Sul-� "

e daqueles que exploramVocêvaiganhar�mIÍlXo.cOnfono.potêllClaemultaoategoC1a. ........ - ,

a atívídede, índustríal e
comercialmente.

mente uma pequena im
portância dos seus orça
mentes para que elas tam
bém pudessem realizar

pequenos reflorestamen
tos".

Para se
. plantar, nos

próximos 20 anos, dois bi
lhões de árvores, seriam
necessários. Cr$ 600 bi-
1hões, o que representaria
25% do orçamento do Es
tado para 85, que é de Cr$
2 trilhões e 400 bilhões.
A lei obriga que, para
cada metro cúbico de ma

deira eortada, devem ser.
plantadas quatro árvores.
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Estado de Santa Catarina .

2refeitura Municipal de Jaraguá 'do Sul

LEI N9 1,008/85
Concede subvenção .à A,:,;secreção
Recreativa dos Servidores Públicos
Municipais - ARSEPUM e a diversos
Blocos Carnavalescos,

O Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, no uso das atribuições quelhe são conferidas;

FAZ SABER a todos os habitantes des
te Município qúe a Câmara de Vereadores apro

" vou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 19 _ Fica o Chefe ..
do Executivo Muni

cipal autorízado a conceder subvenção no valor
de Cr$ 3.80Q.000 (Três milhões e oitocentos mil

,

cruzeiros) aos Blocos Carnavalescos abaixo rela-
cionados:

'

SUBVENÇÖES
,_, ",',-

VALOR CR$
.

-Bloco Carnavalesco da ARSEPUM 800.000
Bloco Carnavalesco- da Soc.Esp.União 500.000
Bloco.' Carnavalesco OS 'P;HARRAPOS 500,000
Bloco. Carnavalesco BAFINHO' 500.000
Bloco Carnavalesco Marujos Do ITAÚ 500,000
Bloco .Camavalesco ULA ULA 500,000

, Bloco CarnavaL Democratas do Samba 500,000
,TOTAL ,

'

'CR$ 3,800.000
"

Art. 29 ..:... As despesas decorrentes do artigo.
onterlor, correrão por conta, de dotações própri
as' constantes dó Orçamento vigente:

Art 39 _ Esta Lei entrará em vígor na data
,

de .sua publicação, revogadas as disposições em
, 'contrário:

Jaraguá do Sul, 15 de fevéreiro de 1985.

,Durval Vasel
, Prefeito Municipal

Ivo Konell
Sec, de Adm. e Fín.

, .Preíeítura Municipal deeJaragná. do Sul
Estado de Santa Catarína-

,00
, ,

DECRETO NC? 1.077/85
Declara 'de Utilidade Pública, para fins
de desapropriação

'

amigável ou judí- o

eiaI, o imóvel que especifica.

F c:

c: ,.

o Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, no úso 'de- suas atribuições legals e nos ter
mos do Art: 6C? do Decreto-Lei N° 3,365, de 21 de

Junho de 1941;
o
,

..DEÇRET�; ...

�.

o' ,Art. 1 C? .: FicS!- declarada de Utilidade Públi
o

ca 'para, fins de desapropriação, per via amigá-
,Yel ou judicial, a área de 2,075,30 m2 do imóvel

,

depropríedade ,d'e JARMIR JOSb R!'CK, confor
me registro NC? R,1-3,589, ficha 01, Livro N° 2-
Registro ,Geral, registrado no Cartório de Regis
tro. de Imóveis da Comarca de Jaraguä do Sul,
pará im.pl,an!ac�o de Cer=ttérío (1 494,30m2), e

arruamento da Rp,a 102 - Goiás (581,00 mã).
Art. 2C? _ As despesasdecorrentes do presen

,'". c�e.: Decreto .correrão por conta. de dotação pró-
__ prl,� do, Orçamento vigente. ,

� � ...

> "Art. ',3C? .:.. -Esté -Decreto entrarä em vígor na
:'1.e."o: de sua publreação ,revogadas as disposições

"

''2r1'1' contrário; -

c..,

,'",,' >,Jar'ägl,lá dó'ßlII;)4 de fevereiro de 1985. '

.- �I "", DURVAL VASEL IVO KONELL,
" ":' Prefeito Municipar Sec. de Adm. e Fin.

�

CL1NIC ,"
L, , .. _L • ,�\ , ,',

, .. ,c,
:
,A D�E,,:YARIZES c, ,

:,:' .: <','�.·C�LS9,:ÖR�ANDO STORRER DA: SILVA
J{l;a "Gl;iíhê[Il1ê;We�ge, �9 '34 - 19 andar
Fone 72-2500 - Jaraguá do Sul -sC.

-,

'SINDICATO DOS, TRABALHADORES NAS IN
DÚSTRIAS DE ALlMFNTAÇÃO DE JARAGUA'

DO SUL

"EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRÀORDINÁRIA
Pelo presente Edital o Sindicato dos Traba

lhadores de Jaraguá do Sul, com extenção de ba
se para os municípios de Guaramírim e Massa
"renduba, sito a Rua João Planinscheck, 157, nes
te município de Jaraguá do Sul, estado de Santa
Catarina, convoca a todos os associados ou não,
das' empresas Industrias Reunidas Jaraguá SA,
Campal SA Concen+rsdos nara Alimentos e Duas

'Rodas Agro Industrial Ltda. para uma' Assem
bléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia .

23 de fevereiro do corrente ano, em sua sede so

-iaL às 16,00 horas em primeira convocação 011

;'Js 16:30 horas em segunda convocação, para deli
herarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Discussão e votação por escrutínío secreto

outorga de poderes a Diretoria do Sindicato
para promover ação de Insalubri.dade, repre
pE'T'tando os trabalhadores sindicalizados Oll

não e em juizo.

Jaraguá do Sul" 19 de fevereiro de 1�85
HANZ EGON BUROW

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS JN
DÚSTRIAS DE ALIMFNTACÃO DE JARAGUÁ

DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
Pelo presente Edital o Sindicato dos Traba

lhadores nas Indústrias de Alimentação de Jars
f'Juá do Sul, com extenção de base para os muní
cípíos de C:uaramirim e Massaranduba, sito à Rua
João Plantnscheck. 157, peste município de Ja
razuá do Sul, estado de �anta Catarina convoca

Lodos os seus associados, para uma Assembléia
Geral Extraordinária,' a realizar-se no dia 23 de
rpvereiro do corrente ano, em SUfi sede SOCi",l. F.�

17,00 horas em primeira rnnvOCé'lrfí() ou às 17:30
horas em segunda convocação, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:

_ Mensalidades e Assístêncía Social.

Jaraguá do Sul, 19 de fevereiro- de 1985,
HANZ EGON BUROW

Presidente

COMUNIDADE EVANd-';:UcA lUTERANA DE
lARAGUÁ DO SUL
CONVOCAÇÃO

OS presidentes das Paróquias Apóstolo Pe

dro, Paulo e Tiago, da Comunidade Evangélí
ca Luterana de Jaracuá (lf) Sul. convocam todos
., membros votantes para reunirem-se em Â c::

"embléia Geral Ordinária, que terá lugar na T

greja da Comunidade F"-">noplic? Luterana de
Jaraguá do Sul, à Rua Esthéria Lenzí Priedrir-b.
nC?18, nesta cidade, no dia 10 de março de HI8S,
com início às 8 horas em primeira e às 8:30 ho
-as. em segunda convocação, para, delíbejarem so-

�re a seguinte:
'

ORDEM DO DIA -

1) -Leitura é apreciação do relatório do Presbi

tério;
2) -Leítura. discussão e anrO"i"r�o das contas

, relativas ao exercício de 1984'
3) -Eleição para os cargos vagos no Presbitério;'
4) -Alteração do Art ,7C? dos Estatutos, em de- '

- corrência da fusão Escola Particular "Jara- -

g_uá',_}c;trdI!ri de Infância "Pestalozzi", obras as

sistenciaís mentidas: pela Comunidade Luterana
"de Jaragiié do Sul;'
5) -Assuntos diversos.

Jeragué do Sul, fevereiro de 1985',

Ingomar Schunke - Pres, P,APaulo

..

Sido Döring'- Pres.. P,ATiago
Ivo Oeschler Pres. P,A,Pedro

FORMAÇÃO DE SACER
DOTES E A VIDA RELI-,
GlOSA PREOCUPA
çÃO DE TODA A COMU-
NIDADE

'

O problema vocacional,
de promoção e de amadu
recimento de todas as vo

cações, príncípalmente'
das vocações ao ministé
rio 'sacerdotal e à' vida

religiosa, é responsabíli
dade de todos, O Concílio
Vaticano II, vem confir
mar esta perspectiva: irE
tarefa de todo o povo
cristão cooperar -de diver
sos modos, pela oração
insistente, como ainda por
outros meios a seu dispor,
a fim de que a Igreja te

nha sempre aqueles sa

cerdotes e religiosos que
são necessários ao cum

primento de sua missão
divina" (PO 11).
Fazendo eco aos insis

tentes apelos da Igreja, a

comunidade de Jaraguá
do Sul está experirnen-

. tando nestes últimos a

nos um forte ' refloresci
mento vocacional, acolhen
do com' o coração aber

to as orientações que vêm '

sendo apresentadas pela
equipe de Pastoral Voca
cional. Jaraguá do Sul
conta com mais de 45 vo

cacionados em várias con

gregações, a saber: Irmãs
da Divina Providência. Ir
mãs Catequistas de São
José e Franciscanas, Ir

mãos
'

Maristas, Padres '

Fré'lndscanos, Salesianos,
da Consolata, Sagrado
Coração. de Jesus e outros,

Em vista dos graves

problemas econômicos pe
lo qual está passando a

fodedade brasileira ,está
se tornando cada vez ma

is difícil a manutenção
dos vocacionados nas ca

sas de formação, isto sem

contar que' a maioria dos

vocacionados são prove
n.cntes de famílias de me-

/

nor poder aquisitivo. Por

isso vimo-nos no dever de

fazer um apelo a todos

que puderem, para que a

[udem financeiramente a

um vocacionado mais ne

cessitado ,aderindo assim

à campanha de benfeito

res que a squíne de pasto
ral vocacional da paró
quia lançou. ' Lembramos

que fica a critério de ca

da benfeitor escolher a

maneira de contribuir. A

contribuição pode ser

mensal, trimestral, semes

tral ou anual.
Amigo paroquiano:' vo

cê tem, o compromisso de

ajudar a formar um deres,
através da oração ou a+u
da financeira. Mais infor
mações com o Pe. João
Selhorst - Iones 72,'0321
ou 72.0678.
Pe. João Selhorst - pela
Equipe de Pastoral Voca
cional.

'
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Beto critica
- EDITAL

O empresário Orlando
Gilberto Gonçalves (Beta),
organizador do carnaval
de salão do Juventus e

.
há oito anos fazendo pro
moções em Jaraguá do
Sul, confessa-se satisfeito

.
com a grande acolhida dos

J.()lJQ�§",e. considera o car

navel deste ano como um

dos melhores já havidos.
Ele 'destaca o concurso
de blocos e de fantasia
individual. que já tornou
-se tradição, e observa
que para a comissão jul
gadora, diversas persona
lidades foram-convidadas,
porém, algumas, como o

Superintendente da Fun
dação Catarinense de Cul-

.' tura, Udo Wagner e o de

putado Octacílío Ramos.
não compareceram, tam

pouco se dignaram man

dar representantes.
Beta elogiou o apoio do

prefeito Durval Vasel às
escolas de samba e blo
cos carnavalescos e Ia-

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 vírem que
se acham neste Cartório para protestos os títulos centra:

Alvino Persike - -Estrada Bananal do Sul - Guara
mirim _ Carmelo Ramos - Rua Joinville, 347 -

.

nesta _ Comércio e Repres, Magiar Ltda. -. Rua
CeI. Proc. Gomes de Oliveira, 150 - nesta _ Foto
Schewlnsky Klein' Ltda. - Av. Mal, Deodoro, 64 -

nesta _ Jurema'Terezinha Paoletto - Rua' Lateral
Francisco de Paula, 192 - nesta _ Karim Thom-
sem - Rua Afonso Bartel. .280 - nesta.

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

i1areçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

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

ns/Jaraguá do Sul, 21 de fevereiro de 1985.

Aurea MilIler Grubba - Tabeliã Designada de Notas e

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

Imob.Morada do Sol Ltda
Rua Gumercindo da SUva, 71-

Tel. 72.1250
.

CRECI N� 740 - J - 11'.' Região
VENDE

Terreno de 1.443;66 mz- com uma casa de Alvenaria de 140,00 m2 na rua

Marina Fru'uoso esquina com a rua Leopoldo Manh�e.
Terreno de 2.400 m2 de área com uma casa de madeira de 144,00 m2 e ou
tra de 70 00 m2 na rua Guilherme Leesmann.

- Terreno d� 1.423:00 m2 de área com uma case de Alvenaria de 165,00 m2,
na Av. Mal. Deodoro da Fonseca.

.

Terreno com área de 480,00 mi na rua Francisco Zacarias Lenzí,
Terreno com área de 450,00 m2 na rua Pará.
Terreno com área de 420,00 m2 na Rua 290 (lot, Centenário).
Terreno com a área de 499,00 m2 na rua Leopoldo Augusto Gereut.
Terreno com área de 400,00m2 com uma casa de madeira de 90,00m2 na
Rua Carlos Mayer.
Terreno com área de 399,00 m2, com uma casa de Alvenaria de 100,00 m2
na rua Adão Noroschny (Vila Lenzí)
Uma chácarra com área de 112.400,00 -m2, com uma casa de madeira, Rio
Da Luz I, Tifa Rapp.
Uma chácara em Ribeirão Cacilda, na divisa Corupá-Jaraguá do Sul, cOIIJ
luz, água' e uma casa para morada, com 95.000 m2.

A-ssine "Correio do -Povo"

Udo e Octacílio carnaval
mentou a não presença
dos dois, políticos e o não

cumprimento da promessa
por parte de Udo Wag
ner, feita no ano passado,
em alto e bom som. Para
Gonçalves, Udo deveria
justificar o seu cargo na

Capital, príncipalrr-vi'e à

queles jovens que espe
ravam o cumprimento da
sua promessa. "Ele que
pelo menos comparecesse
e fizesse nova promessa
de político", desabafa Be
ta, acrescentando que em

bora pertencendo ao par
tido "sempre fomos pre
judicados pelo PDS por
pertencermos ao Juventus,
que era considerado um

clube da oposição".
Ele observa que o seu

falecido irmão Antônio

fora presidente do' Juven
tus durante quatro anos

e que não foi eleito verea

dor, em 1982, pelo PDS,
em -vísta do boicote ha
vido- pelos próprios líde
res do partido. Com rela
-cão as críticas ao Supe

. rintendente da FCC, ex-

plica Beta Gonçalves que
a premiação (troféus), não
era para sí. mas sim, para
os blocos, que com isso

, ganhariam incentivo a ca

da vez melhorar o seu de

sempenho.

"Mas infelizmente estas

coisas. acontecem e espero
que estas revelações não
venham prejudicar minha
família, pois têm caráter
estritamente pessoal".
conclui o empresário.

Vasel dará rnais apoio em 86
A experiência foi váli- le na Reinaldo Rau.

da, o povo acorreu em O Prefeito parabenizou
massa e no próximo ano -se com' as escolas. � os

deverá sér melhor. A opi- blocos pelo espetaculo
nião é do prefeito Durval proporcionado, além da

Vasel, acerca' do carnaval' ordem mantida. Por seu

de rua, o qual ii municí- turno, o delegado regional
palidade colaborou fínan- de polícia, Dr. Adhemar
ceiramente com as esco- Grubba, informou que na

las e os blocos na impor- área" policial, o carnaval
tâncía de Cr$ 3.800 mil. foi bastante tranquilo, ha
Ele anunciou também a- vendo apenas intervenções
paio no próximo carna- por parte da polícia em

val, talvez maior, quando casos de embriaguês e de
se pretende realizar um sordens. "No mais, tudo
concurso durante o desfi- tranquilo", diz Grubba.

CÂMARAS COM NOVAS MESAS
As Cámaras de Verea- lino Iwamoto. Em Schroe

dores de Massaranduba, der,. Gregório Alais Tietz
Schroeder e Barra Velha, foi confirmado na presi
a exemplo das demals Ca- dência do Legislativo, Ni
sas Legislativas do País, valdo Lombardi é o. vice

elegeram \{la dia 10 de fe- presidente, 10 secretário
vereiro as novas mesas Ademir Fischer e 20 se

diretoras, para mandato cretário Paulo Schvinski.
de dois anos. Em Massa
randuba, compondo-se
com o PMDB, o pedessis
ta Ademir Sprung assu

miu a presidência, fican
do na vice Olávio Deret
ti, 10 secretário Carmelino
Dolsan, 20 secretário Pau-

Em Barra Velha, o pre
sidente eleito foi Walter
Zimmermann, vice-presi
dente José João Patrício,
10 secretário Waldir Ta
vares e 20 secretário Mar
lene da Costa Reinert.
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Tempos m o d e r n o s

M.Vallin
- Pobre da Ana. Bem aue ela se es�

forcoul
A Ana é uma amica minha, mora

no médio ao lado, auinta ianela a con
tar da esauerda. Os amízos de seus ü
lhos achavam aue ela era "um barato".
Não era nara menos!

Desde o temno em aue ela nreza
va o retrato do Elvis Preslev com du
rex na cabeceira da cama, a Ana íura
va aue não iria ficar "careta". Ou "bo
lha". como se dizia então.

As tentacões foram zrandes. Ve
ia bem, ela adorava, um chazinho, Dor
exemplo, Ela tem lindos tocos de Dor

celana. presente de casamento! Mas ia
mesmo é de Coca Cola. Chá, só ouan
do as criancas estavam na escola e a
emorevada de férias. Na moita.

. Talvez você a conheca da televi
são. Em abril. a Ana estava lá na Pra
ca da Sé, de bandeira na mão. Bandei
ra vermelha! A zerotada vibrou. Foi
eleita na escola a "mãe do ano", Dor

unanimidade. Lá na maca, bem cue o

emnurra-emnurra não era muito con
fortável: aliás, até choveu - mas ela
voltou de alma lavada, nronta nara um

banho de sais.
.

Rock? Ela tirava-de letra, Achava
até aue acúele comedor de morcevos .

não era tão mau assim. E verdade aue

-ela dava um ieito nara os filhos lerem
as renortazens aue _diziam aue na ver-

dade esses cantores todos são. em casa.
maridos e Dais exemnlares. Mas tudo
muito de leve. Ela "curtia um som"
iunto com os rebentos, sabia sempre
a diferenca entre "heavv metal", "new
wave": "rock nrosressívo". Os seus
Rav Conníff ficavam bem escondídí
nhos no fundo do armário.

E as roupas, então? A zarotada
aue freauentava a casa morria de in
veia. Ela acabou emprestando um

brínouinho nara o caçula. Ela dizia que
não era muito difícil enfrentar isso, e

ra só não olhar díretame nte para ele.
sabe como é? . .

Tudo pela paz familiar! Conflito
de zeracões não .entrava lá. Se entra
va, nínzuém percebia. Ficava enrustí
dinho.

Por isso tudo é que me deu pena
quando ela desabou.

.

Sabe acuele anúncio na TV. daquela
parota aue "transa" o "pato" dela há
dois anos? Pois é. Quando aparecia o

anúncio. a Ana arrumava assunto novo
. na sala, cantarolava a última canção
dos Iron Maiden. dizia oue .0 iantar es
tava pronto. A Ana tem' uma filha de
auinze anos. Um dia a Ana descuidou ..
. e lá estavam as crianças atentas ao
vídeo. A televisão VOQU pela ianela.
Eu iuro. Eu ví.

.

,
Faz pouco tempo que a Ana teve

alta do analista. A última vez em aue
eu a vi foi num íozuínho de brídze.
Sua parceira era uma tal de Solanze,
Hernandez. ( Plana l.
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Problemes Sociais

Empregados/as Oll serviçais:
cruel dilema

Evi Sínsval :

(II de uma série de VI) ,

Pafúncio e Brederodes comentavam as opiniões
das esposas. Uma delas sentenciava:

.; Pobre não pode ter serviçal 'ou empregada, Ca
da um faz das' trípás Ó coração! Homem e mulher se

revezando no cuidado dos filhos e da alimentação. E
fim de papo!

,- E rico tem problema? - indaga a outra. A elas
se abastada tem quadro de pessoal definido, equipes
de serviços para cada setor. São registrados conforme
manda a lei, com carteira assinada. Nesse pequeno
mundo a governanta entra em contacto com o

.

resto
do pessoal. E a "chefona", que tudo sabe e adivinha
os pormenores dos patrões, servindo-os com uma dig
nidade britânica. Uma verdadeira organização militar
em termos de ordens e execução de tarefas.

E a classe média?
Ah, aí a coisa começa a ficar preta. O trabalho

nesta classe acaba absorvendo o homem e a mulher e'
muitas vezes Os filhos" Um verdadeiro drama ronda
essa classe que é a viga mestra da sociedade democrá
tica, nela equilíbrio que estabelece entre as duas ou

tras. A estabilidade-do Pais depende de uma saudável
�

e bem nutrida classe média.
Mas como sofre a classe média ...
Pafúncío e Brederodes dividem-se nas opiniões

mas são unânimes em admitir o mesmo ponto de vista.
de que a empregada ou serviçal não é escrava, que é

profissão da maior respeitabilidade e, algumas vezes,

provedoras de mordomias.
E claro que neste imenso Brasil as coisas nem sem

pre são cor-de-rosa. Outras profissões, .como a da bó
ia-fria, em certos Estados. as coisas andam feias. Ve
ja-se o que aconteceu no interior do Paraná e. agora,
na Bahia. A escravidão que antecedeu a Lei Áurea é

Jichinha.
Quantos são os brasileiros que não 'tem o que fa

zer, o (me comer e onde morar?
Só Deus sabe I

.

Fala-se de que ninguém mais deve submeter-se

a urna profissão escravizante como a da servicat
Mas será mesmo escravizante? - pergunta Brede- ,

rodes que também responde: - Tudo tem suas compen
saeões, Na Europa, especialmente na Alemanha e nos

EE.UU. a fiQura da empregada definitivamente não e

xiste maís. E quem tiver uma deve levantar as mãos

aos céus. Lá as serviçais' vão ao serviço de carro, que
estacionam muitas vezes em frente da casa, fazem .8,S

suas obrigações, recebem o que lhes é devido e vol

tarn de condução própria para suas casas. E são mui

to festejadas quando realizem com zelo os seus encar

gos.
No Sul do Brasil a empregada escasseia rapída-

,

mente, e as que se prestam para serviços domésticos
são cercadas de muitas atenções pelas aflitas donas fi!>

casa, que chegam ao exagero de mimos, para não per
eler tão útil auxiliar doméstico. A perda da serviçal
acaba por deteríorar o ambiente domiciliar, desaius
tando e avolumando problemas a que' a classe ainda

não está habituada.
'

Brederodes pede ao Pafúncio para traçar o perfil
.. rle sua empregada:

_ Bemr eu gosto de escolher as empregadas de

casa, com a a+nda da mulher que também pode dar

') seu palpite. Sou, exigente e não admito respostas.,
F'eve servir o casal e os filhos. São acometidos todos

os serviços inerentes à casa, realizando a higiene, a-,
tendendo a cozinha, lavagem, passagem de roupa, la

vagem da louças de café, almoço e Jantar, essas coi

sas que toda empregada faz. Quando tem alguma reu

nião extra obriga-se ficar por mais algumas horas, a

tendendo com solicitude a todas as solicitações de ía-,
miliares e visitantes, resistindo até aos assédios de al

gum assanhado que, se deslumbra com sua desenvol
tura. Dorme compulsoriamente no emprego.
_

Eis que chega a vez de Pafúncío perguntar.
I�t9 yai·wnt!gQ .ne próxima'�giçã()J

---��---
---
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CORRJ!IO 00 POVO

N') a age.) tI') iltlq.]
Fundado em 10 maio 1919. CGC 84.436.�9110001-34.
Díreton Eugênio Victor Scbmöckel - Jorn.Prof.DRT-SC
nQ 729 e Diretor de Empresa Jornalístíea n9 20. Mem
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca
tarina, Redator:Flivie José Brugnago - DRT-SC B9 2141
84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçatves - DRT-SC n�
219/84. Redqão Adndnistração e PubHeidade: RUa oe
ronel Procópio Gomes de Oliveira, 119 290 - Cx.Pee
tal, 19 - Fon. 72-0091 - 89,2�0·Iaráauá do Sul-SC

Imprtuo em .. Gráfica Própria
Assinatura para Jaraguá da Sul .........• CrSts .000
Outras cidades :.-' , , " Cr$20.000
Número Avulso , '........ Cr$ 300
Número Atrasado, , , , , Cr$ -400

Representantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Ltda, e Pro

paI Pr9paganda Representações Ltda..
Este Jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORl.

PARA TODAS AS OCASIOES E TODOS
os GOSTOS, P�SEN1ES DA

Relojoari-a AVENIDA'
J6ias e Relógios '

Marechal Deodoro, 431 e Getúlio Vargas, 9

Funilaria Jaraguá 'Ltda.
Calhas para todas as finalidades

A,ora também aquecedores a

energia solar.
Rua Felipe Schmidt, 279 • Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOlOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as oeasíões.

LANZNASTÉR fica na Mal.Deorloro, 364-Fone 72·1267
,

A moda 'certa em roupas e calçados está na

CINDERELA, Vísta-se bem com a

moda Ver
ã

o da

CINDERELA

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

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS> SANTA HBLENA
Tubos de oO.cr,ta pára todas as mM.

Couulte-noel

Roa Joinville, 1.016 - TeliilmIe '72..UOl

COMERCIAL FLORIANJ'
.

Venda e �nci6 T�ni. Automada S'_' •
DisDl.8C, Máquinas de Bicr'ever OIlvetd novas e usada.

Oficina de M*.J.uiDias de, Esorewr, SomsI', Cale. ]i
I.etroniOll8 e RJ16giOi di PotlW RocJ,..�, A� pl,
, M4quinaia em G�.
Rua. Ve.tlAllcio da Silva PO$. 353 - PoDe - 'n.1491

CONFIRA A HISTÓRIA ...
,

Barão do ltapocu

-

...HÁ 40 ,ANOS de. E não faltavam os criticos espírítu-
Duas notas multo interessantes. osos que acompanhavam o governante,

A primeira falava sobre salvo condutos que retornou, via
-

Jaraguá do Sul
e a Delegacia de Ordem Politica e So-" Ouando chega nas proximidades de 3
cial suspendida em todo o Estado de Rios do Sul, neste munic1pio, encontra
Santa Catarína e para viagens no ter- uma placa na estrada, lembrando ve

rítörío nacional, a expedição de salvo lha promessa eleitoral. A placa tinha
condutos, inclusive aos estrangeiros. os seguintes dizeres: "Viva Celso Ra
Ué, o que deu na especializada que não mosl Agradecemos a luz aqui Instala
permitta a estrangeíros víagens nem de dai .... Lógo abaixo, estava pendurada
Jaraguá à São Chico' De pasmari A se- uma lamparina à querozene. �ta povt
'gunda nota dava uma "dica" aos sub- nho danado pra cobrar contas de polí
dítos do. eixo (Berl�m-Roma-TóquiO) : tlcos...

-

,.,,�-

de acordo com as instruções expedidas
_ O Presidente da República assina

pela Delegacia de Ordem Politica e
. va decreto instituindo o i'Horário de

Social, os subditos alemães e japonezes Verão" em todo o território nacíonal
não podiam tomar parte nos próximos no período de 31 de janeiro até 31 de
(da épocal) festejos carnavalescos. Por

março Adiantava-se uma hora que de-
quê? Por caust, da má�cara do "Fritz"

poís, �oltava ao normal,
'

e do risonho Híroíto"! Hílhílhí! Sal-
Real1zava-se a 3' reunião ordínáríe

vavam-se os italianos, per la madonna! da Câmara de Vereadores de Jarazuä
_ O tempo era de eleições em socíe- do Sul. Na oportunidade foram apto
dades civis e de aprovações de contas vadas unanimemente as seauíntes ma

das Pessoas Juridlcas. Assim, Luiz G. térias do vereador E.V.Schmöckel: Vo
Airoso - �19 Secretário, convoca uma as- .tos de pesar à familta do jornalista He
sembléla Geral Ordinária, que tinha -rácllto Lobato Machado, redator por
por finalidade a prestação de contas e 28 anos d'A Noticia; aos tamllíares do
eleição da nova diretoria da,S.D.Aca- jorn. Rubens de Arruda Ramos, diretor
raí: a Einpreza de Transportes Frenzel de O Estado, de Florianópolis e de Au
S.A., publicava seu balanço gerar de

$Zusto Frederico Schmidt, poeta, escrí-
31.12.44, que vinha assinado por Reí- tor e. índustríal na Guanabara. projeto
noldo Rau - Dir. Presidente; Erico Jun- de lei dando o nome de Horácio Rubí
ker - Dir. Gerente eHermann Althoff -

ni à primeira via pública nue se cons
Dlr, Gerente e Fritz Vogel - Guarda- truír na Barra e exoediente ao Mín.
·UVf.os. O Conselho Fiscal era compos- SussekJnd. do Trabalho, solicitando res
to de Carlos Leopoldo.Mey, Edith C.L. tabelecimento do pa$Zamento de abono
Franco e Hélío Westphalen. para pais de prole numerosa.

, :.HÁ 30 ANOS

_ O "Correio do Povo", depois das

férias de -verão, publicava o nascimen
to ,de Osmar, primogênito de Artur
Guenther e de sua esposa Irene Pedri

Guenther, ocorrido no dia 8 de janeiro
de 1955. O "galante garotinho" é hoje

.

o competente engenheiro da Prefeitu
ra Municipal de Jaraguá do Sul.
_ Bruno' Mahnke, Presídente da Co
munidade Evangélica Luterana de ·Ja

raguá do Sul comunicava a realização
de uma reunião em prlnciplos de feve
reiro - assembléia geral extraordlná
ría-, quando em presença do Rev. Pra
eses Pastor Wuestner, às 8 horas, da
noite, seria eleito o.novo pastor da Co-
munidade.

.

_ Q Preso Café Filho safa nrestíaíado
da reunião realizada no Palácio do Ca
tete, entre o Presidente da RepúbUca e

os Chefes Militares, embora o caráter

sigiloso das conversações, no propô
'sito de manter a Constituição e assegu
rar ao pais a continuidade democrática.

•. ,HÁ 10 ANOS

Um dos fatos auspiciosos neste co

meço de 1975 era a noticia da transfe

rência da ELETROSUL, uma decisão po
litica do mais alto alcance do Presiden

te Ernesto Geisel, visando o equlUbrio
ecenõmíco e polítíco 'da Federação
braslleira. A maior parte da admínístra

cão central, de acordo com o cronogra
ma da transferência, deveria estar em

Florianópolis até o fflm do ano. De a

cordo .com a projeção realizada pela
Eletrosul, Sta. Catarina absorveria a

proximadamente 44% de energia gera
da e distrlbuida pela empresa até 1983.
ficando 33% para o Rio Grande do

Sul e os 26% restantes para o Paraná.

Hoje é uma grata realidade que deu

novo Impulso e progresso à Capital do
Estado.
_ Com uma estocada no pescoço e

duas no peito morria Lúcio Flávio VI

lar Lírio, o bandido uue mais vezes fu

gia das prisões da Guanaba:r:a e Estado
do Rio. Era morto pelo comp. de cela,

.. ,HÁ 20 ANOS Mário Pedroso da Silva, com apenas

No fim de Janeiro de 1964 o gover- 25 anos, mas oue estava condenado a

no procedia a inauguração da Estrada 284 anos de prisão. PÔ, que campeona
- São Bento - Corupá, com grande alar-

'

to, heintll

Administrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 anos de experiência,
sob a ttireção de Neila Maria da Silva - CRF-1402/SC, filha de Jaraguá do Sul.
Aviamento de receitas, medicamentoS, perfumarias e os melhores preços da praça
eMio aqui. V� QQllferirl - Mantemos convênios com Sindicatos.
AT. Mai. Deo®ro, .,." 1.771 (perto ela ponte do VaDatti), Fone 72-1689 - JS/SC.

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

Farmácia Paraná

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE

JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE L,EILAO

o Doutor Sérgio Luiz Rosa de Bem, Juiz de Di
reito da 2a Vara da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, na forma da Lei, etc ...

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

guinte:-Venda em .10 leilão: - Dia 21/2/85;- às 17:00·
horas. - Venda em 20 leilão: -dia 05/03/85, às 17:00
horas, por quem mais der e maior lance oferecer. - LO
CAL:- Edifício do Forum desta Comarca. - EXECU
çÃO N° 1.181. - Exequente ALBERTO PERSlKE.
Executado MARIO SCHUMACHER - BENS A SEREM
LEILOADOS: - 1) Os direitos do. número telefônico sob
n> 72.1178, constante da lista telefônica de Jaraguá do
Sul, em nome de Dusnelda Krause, tipo residencial, ava
liado em Cr$ 850;000,00. - Nos autos não consta qual
quer ônus ou -recurso pendente. - Dado e passado nesta
cidade de Jaraguá do Sul, aos 17 dias do mês -de dezem
bro do ano de 1.984. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão,
o subscrevi: -

-

SÉRGIO LUIZ\ ROSA DE BEM

Juiz de .Díreíto da 2a Vara

JOlnack Com. de Máquinas
Assistência

-

técnica de máquinas de escritório em geral,
arquivos, cadeiras giratórias, mimiógrafos, relógios de

ponto e caixa registradora.

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

Presentes finos para todos os gostos e

para todas as ocasiões, das

melhores procedências, só na

Joalheria A �érola
Em anexo, a OTICA MODERNA. Visite-nos e

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

,..

Miromaq Equipamentos PI
Escritório Ltda.

Máquinas de escrever Faclt-Olívettí, Calculadoras Faelt,
Sharp e Dismac, Móveis Estil e Imalasa, Móveis de aço

. _Mojiano e Pandin. Assistência técnica e equipe de ven-

_ dedores, Consulte-nos!
.

.Filial: Rtia Preso Epitácio Pessoa 723 - Fone 72-1398,
em Jaraguá e Matriz na Av. D. "Pedro "Il, n<? 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.

CORREIO DO POVO

p a l a v r a
.

im pressa 'desaparecerá?
A bem verdade, qual- sumo geral, os estrondos

quer desfio e o prazer de- êxitos. de vendagem dos
corrente de sua superação livros técnicos e escola
figuram entre as motiva- -res.

ções mais fortes da atíví- Foi na área educacío-
dade .humana. nal que os falsos profetas
A julgar pelas estatis- defenderam com mais ar

ticas, há um número enor- dor suas teorias sobre a

me de pessoas que consí- decadência dos livros: ,�s-·
deram a leitura uma expe- tudantes hostís à palavra
ríência gratificante. Em impressa assimilariam tu

resposta a uma pesquisa do mais facilmente a par
de opinião .realízada em tir de engenhocas aúdío
i978 pelo Book Industry visuais;
Study Group, dentre os Na. prática, o sistema

.
leitores mais ávidos (os não funciona, A técnica
que leram maís de 2S lí- audiovisual pode ser um

vros nos seis meses an- método de ensino comple
teriores à pesquisa), 48% mentar, mas é incapaz de
declararam que liam "por proporcionar sozinha u
prazer" e apenas 17% pa-: ma formação básica.
ra adquirir conhecimen- Costuma-se responsabí
tos". Conclui-se 'que o lizar todos os meios de
principal apelo motivacio- comunicação pela dívul
nal da leitura é o 'puro e gação de disparates. Toda
simples deleite. via, eles também são ca-

Entretanto os livros não pazes de enriquecer-nos
têm apenas a, função de culturalmente nas mais di
divertir. Constituem tarn- versas situações. A indús
bém instrumentos educa- tria livreira, em partícu
cionais de fundamental lar - e com todas as suas

importância em escolas e falhas -, ainda constitui
universidades, fontes de uma força civilizadora de
referência básicas em bí- capital importância. Sim,
bliotécas e

.

expressivos pois a palavra impressa
meios de comunicação nos continua a satisfazer às
âmbitos acadêmicos e pro-

.

necessidades e anseios
Iíssíoneís. Daí, à semé- mais imperiosos e ínsubs
lhança dos livros de con- tituíveis do homem.

CERCA EL:ETRICA-manual de constr. e manejo
Em tempos remotos

o homem já se defron
tava com o- problema

. de "pastorear" os ani
mais, sendo então, au

xiliado por cães ames

trados que conduziam
o rebanho por pasta
gens naturais. Em 1867,
Joseph Glidden inven
tou e patenteou o fio
metálico, nos Estados
Unidos, que, produzido
em larga escala, permi
tiu ao homem dividir
dEI forma racional as

pastagens.
Nos últimos anos,

.

com o
.

surgimento da
cerca eletrificada, o ho
mem, principalmente o

pequeno proprietário
rural, se defrontou com

um novo conceito de
cerca, seja pelo seu

menor custo como pela
sua praticidade de ma-

nejo, com a vantagem
de não provocar danos
físicos aos animais que
com ela são maneja-.
dos. Assim, a Empresa
Catarínense de Pesqui
sa . Agropecuária-Fm

. pasc, destina a sua pu
blicação "Cerca Elétri
ca: Manual de Constru
ção e Manejo" - Bo!e
tim Técnico n? 17, aos

agentes de extensão ru

ral e produtores, ofe
recendo aos leitores, u
ma revisão sobre . as

possibilidades técnicas
do uso da cerca elétri
ca e- as informações de-

.

talhadas (incluindo 79

figuras) sobre o seu pla
nejamento; instalação
e manejo. Os ínteressa
dos podem adquirir es-

, sa publicação no 010/
Empasc, Caixa Postal
0-20, , Flortanópolís-SC.

A
\ Ha duas décadas, os

'profetas da revolução
-eletröníca vaticinavam a

'morte dos livros e a fa.
lência da palavra ímprei ,s
sa. No entanto, os meios
de comunicação gráfica
vêm apresentando desde
então crescente aceita-

. ção por parte do público,
principalmente nestes úl
timos tempos, quando o

mercado
.

de livros acusa

altas espetaculares..

Se ler exige muítomaís
esforço do que assistir à
televisão, se os computa
dores podem armazenar e

processar informações de
maneira bem mais práti
ca e eficiente, por que car

gas-d'água o público não
se entregou aos apelos da
nova 'cultura eletrônica,
abandonando seus hábi
tos da leitura?

Só há -

uma explicação
possível: o público. sim:
plesmente tem se recusado
a aderir ao' admirável
mundo novo da eletrôni

ca; prefere fazer (sempre
fará) sua própria escolha
quanto à maneira como

deseja sé informar e en

tréter.
Mas os futurólogos da

comunicação teiman em

defender a validade de
suas afirmações quanto
ao declínio da palavra
impressa. E, como erros

de previsão podem acar

retar sérios prejuízos aos

cofres e à cultura de uma

nação, toma-se premente
questioná-las.

.

Isso não significa duvi
dar dos benefícios que po
demos tirar da comunica
çãó eletrônica, nem tomar
o partido dos tecnófobos
que vêem no progresso
tecnológico o grande cul

pado dos males da huma
nidade.

Primeira suposiçao: o

grande público, pela lei
do mínimo esforço, prefe
re informar-se por meios
audiovisuais à ler. Pare
ce lógico que, sempre que
possível, o ser humano e

vite trabalhos enfadonhos.
Caso contrário. não exis
tiriam alpinistas, atores
amadores, aeromodelistas,
eté.

JARDIM SÃO LUIZ

..

/

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

JARDIM SÃO LUIZ a 'sua opçao de morar bem.

Empreend. Imohiliários
Marcatto· Ltda.,

Creci 09�3 - 11 l. Regilto
Av. 'M�l. D�4or�, 1.179 - Fones 72-1136 e 72-1411 - Jaraguâ do Sul -:- SC.

� ------� -, ..
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PE!fDlGÄO EM JARAGUA
DIA. 08 ,DE MARÇO

A 'temporada ... !'laloní"tica a

bre-se no próxír=o dia {)8 ele JTlar-.

ço. com o graricle õ:mji"toso no

Ginásio da Assor+ecão Recrea

va Weg, entre fi Cereeiiste Ur

bano. více-oamneã citerlina e a

Perdigão, atual r?)TIT'p_,'í ri'l'ari

nense de futebol de salão A par
tida iniciará àr 21 horfl�. r'"'TY\

preliminar às 19h10. entre Ar

weg e AABB. O cnsto do iPM!,,'"

so será de Cr$ 3 mil. para cobrir
as despesas da promocão seoun- .

do Renato Franzner. da Urbano,
equipe que está investindo no

futebol de salão, tytantendo a
.

equipe do ano passado, reíorca-
.

da com novos atletas, que pas
sari'(o a pratic= o rrrr=naro fí

sico duas vezes por semana. na

ra melhorar o condicionamento
atlético.
A Perdigão é na atualidade a

melhor ·equipe de Santa Catari
na e do Sul do Brasil, com 100a

dores de renome, integrantes das

seleções brac:i]",iri'l. rntnriT'l"n

se e gaúcha. O quadro de Vi

deira vem se nraparando nara o

ri'lmpeonato Brasileiro clé 1=11-

'pbol de Salão e a metRo_po ron�

-ruistar o título nacional (Ia mo-

-1"I Jidade. A partida 'teri'Í .. ",PTll

dúvidas,
. excelentes- ��rí'lthTI)"

T'í'lra o público torc!"dnr rle .T::>

raQuá do Sul e do Vale-- do Ttil.o

nocu, sempre ávido posJ:>r:)ns e'l-

petáculos.
�-' .

Com relação ao esngrtp'.(In 1--"

la pesada, a diretoriél r.i'\ T .T):;<:;

reúne-se sepundA-feiTa. à:'.,noitp.

nara traçar as metA" 'd_a. temnn
rnda, e até o dia 4 d� m;:u:r"-. 'no
mais tardar, o calendárto ..p.st;>rA

roncluido, prevendo-se: éll�m cln"

campeonatos citadinos, um CAm

neonato regional, reunlnno ealli.

nes de JarélÇJuá do �llL CnT11J1A,

�chroeder, Guaramir'iIi!'� �1élsC!a
randuba.

CICLISMO DO NO�l'E" TEM
CALENDÁRIO.
O calendário do ciclismo. nor

te-catarinepse começa', a ser

cumprido no diA 10, cí-� �março,
cöm o 18° Cir.cuito ê16 ;Bqa Vis
ta e 'com a concÍ'!.lsãq·I19:i dia 23
de novembro. São :v:ál'ias 'pro-

.

vas no
.

decorrer do' ano,. assim
ramo a Volta do NaHe 'é' a Vol�
ta da Integração,' sé'Qd:ö" esta a

inovação. A maioria ,das etapas
�erá cumprida em Kq_inville e

alsmmas delas previstas para
Bru�aue . e Pomerode,' enquan
to a Volta Ciclística - dç{Norte,
no dia 24 de agosto, sera: lar'l!a
da em Guaramirim e" él�):1a Vol
ta da Integração, nOR dias 15 e

16 de novembro, sérá ,4êsenvol-
'.

vida entre Joinville, PQJllerode,
--&usq_úe��á=guáSiõ:-'Sltl.. '

"

.

CORREIO DO PQVO

As datas das provas são es- o Cruz de Malta.
tas: março dias 10 e 23; abril O mesmo D.Pedro, jogando na
cli« ?R, maio dias 10 e 7.6 +unho Barra do Rio Cerro, . empatou
día 30 (serra de Campo Alegrei: com o Botafogo local .pelo es-

iulho dia 14; agosto nos dias 4, core elevado de 4 a 4, entre os

11 (campeonato de resistência titulares, vencendo o Botaíogo,
até Enseada) e 24: setembro dia o seu adversário corupaense, na

15 Iperseguícão individual}: ou-
. prelímínar entre júníores, por 6

tubro dias 12 e 13 (quilómetro a 1. A partida foi bastante mo-

rontra relógio); novembro - dia vimentada e as equipes vem se

10 - campeonato dI" nersezuí- preparando para a temporade
<ão, dias 15 e 16 a Volta da In-:

" .qUe prornetevrmritos atrativos:

,te�ração, dia 23 a prova de en

<erramento e dia 29 a festa de
=ncerremento do certame ci-
e lístíco. · .........

T�
... ...._'""" '

• J\.{OTOCICLISMO: PROVAS EM
JARAGUÁ EM 85
A Federação ratélrinen�e

.

de
Motociclismo Astá divuloendo
() calendário oflcial rle motocí
'clísmo .para 1985, que tncluí
também competições (lp nível
nacional. Jerazuá do Sul. íun
to ao Autódromo e Motód rorno
"Arthur

� Breíthaupt". sediará
duas provas Öfiri"li." e "111'" 0'1'

tra-oficial, conforme i� divul
"'amos, As datas das carnnetir0p.s
são estas: Motocross - fiia 17 np
)11i'1TCO em Brusoue: dia 14 de
abril em Tubarão: 19 de maio
em Críctúma: 02 clp íunho e"1

,ICanelinha; 28 de Julho em Ära
ranguá: 11 de agosto em Cane
linha: 08 de setembro em Orle
=ns: 06 de outubro em Rio no
<::111' ?:7 de outubro em Jaraguá

.

10 Sul e dia 17 de novembro.
=m Lages. Velocidade: diá ?4
"'e março em Lages: día 21 de
?brjJ em Jaraguá do Sul: 05 rle'
mi'lio em Rio do Sul: 23 de ;llnhl)
('TU Lages: 18 de agosto em .To
'nvílle e 13 de outubro em Tu
'''Hã.o. Neste domingo, dia 24
]lBverá uma prova extra de cross
pm Araran�uá e no' dia 10 de
março. extra-de velocidade. em

Joinville,
.

.

.

E afora estas provas, o calen
"1ário da FCM prevê também
'nmnetições fora de estrada
enduro) e trial. Haverá endu-
, dias 14 de ahril em Rio do
-., 1: 09 de junho em Florianóno
Hs; 07 de julho em BruSqlle:
21 ele julho em Jaraguá do Sul
Ilwova Aniversário dA cidade);
22 de setembro em São Bento e

20 de outubro em Blumenau. O
trial será desenvolvido nos dias
12 de mai0 e 16 de junho iun
tamente com provas de veloci
dade, em Blumenau.

CRUZ DE -MALTA E BOTAFO
GO EMPATAM
'Dois interessantes amistosos

intermunicipais aC0nteceram na

tarde de domingo, na Barra do
Rio Cerro e em Rio da Luz., O
Cruz de Malta recebeu Q FIo-='
resta (Pomerode), campeão da
Lipa Blumenauense de Futebol,
.com o aual empafou a dois Qols,
com arbitragem de Jvo Alrlrn

vandi, maréando Laranjinha e

Néco, para o quadro cruzmalti
no, que joga na tarde de ama�
n.hãr dia 24, em Corupá, diante

, 'a .representação (lo D.Pedro n.
Na partida anterior, entre am

-·:bos,"aÇUS.àJLvjtóri� de 4 a 2 para

SÁNTA LUZIA GOLEADO PE�
LA TUPY
Outro bom amistoso aconte

cido no tarde de domingo hou
ve-se 'no Estádio do Caxias, em

. Santa Luzia. A representação do
Santa Luzia, bicampeã. do Cam

. peonato Municipal Varzeeno da
Divisão Municipal de Esportes,
recepcionou a Associação Atlé
tica Tupy, de Joinville, sendo

.

goleada pelo elástico marcador
de 1- gols contra 1, A partida
serviu para a entrega de faixas
ao Santa Luzia pela' conquista
do bicampeonato e no final do

ioga houve recepção, aos visi

tantes com suculenta churrasco
da, A Tupy, comandada pelo
nresidente Liberato Marinelli,
vencia por 4 a O no primeiro
tempe e a vitória foi consolida

la, na etapa complementar ..

'PESCA DE ARREMESSO' RF.Ú
NE EQUIPES DE JARA:GUA
Neste, sábado e domínso . seré

realizada a sa Gincana Cateri
nense de Pesca de Arremesso,

promoção da Sociedade Joín
vílense de Pesca de Arremes
!'(o, tendo por local a Praia Gran

r1e-Enseada, em São Francisco
;10 Sul. Um total de 147 equipes
foram inscritas e a abertura so

lenE. da Gincana vai aconterer
"10 meio dia de haie. E a exen1-

....,10 de anos anteriores, JaraQl1Á.
-lo Sul_ vai participar outra V!,,7

da promoção, com quatro eqlJi

pes, sendo: Cluhp da Colina A

zul. Clube' da Colina Branca.

Marisol e .Loias Safari. COi-upá
. tambem inscreveu a s,ua equipe.

JUVENTUS VAI A RIO NE
GRINHO EM MARÇO
O Grêmio Esportivo Juventus,

que está remodelando o seu es

tádio e que elege a nova direto-
'ria no prÓximo dia 1'1, vai io

gar em março na cidade de Rio

Negrinho, diante do Continen
tal. campeão da temporada pas
sada. A partida acontecerá no

dia 17 de março, fechando o fes
tival esportivo do Continental,
clube com o qual o "Moleque
Travesso" mantem exceicntes
relações, desde a época das dis

putas da Taça Municípios, tendo
o quadro rionegrinhense ced ödo
ae Juventus o jogador Carr...ise
ta (Gomes, parl 'nós), que defen
deu suas cores no campeOl'l9to
f'staduai e (tUE! nlc.ús -tardf: foi
vendido para o VdSCO cld r�ATP1.

.

€ posteriorm0ni.c:: ou Marília, O
Juventus será a principal atra-
ção do .Festival.

-

ADMIN1STRAÇ�,O GANHA
TORNEIO DA MENEGOTII
r"A, ..Equipe �a ��m!�istIJl.Ç-ªQ!

PÁGINA 11

formada pelo Osnildo, Schünke,
Chóla, Adi, Márcio, Rafae1 e

Cláudio, foi a vencedora da Ta
ça "Fernando Engicht" de Fute
bol de Salão, de forma ínvícta.
O torneio foi disputado entre as

empresas Menegotti e de acord-i
.com o regulamento. ficará de
nesse dífínltlva da Taça a equi
�� que conquista-lo três vezes.

. '\:' equipe segunda colocada fOi
-

i"'déJ'� Menegottí Veículos e ;l

1e.rceira colocada, a Menegot+'
Elatroméquinas. Foram 28 10-
«os dísputados, todas centra to
das, O goleador foi Márcio e Cl

c:oleiro menos vazado, o Osnildo.

r.INAsTICA OLIMPICA REINI
CIA ATIVIDADES

Foram reíniciadas quinta-fei
"'a, día 2i, as atividades da Qi
»ástíca olímpica, no Pavilhão.
Artur Müller, do Agropecuário,
-sob o comando do proíessor
Durval

.

Borba Neto. Crianças a

....artír de sete anos, de ambos
os sexos, podem se inscrever e

parti ci par da ginástica, Os que
"""elhor se adaptarem à modali
dade, participarão de treínamen
'os específicos e poderão repre

sentar Jarazué do' SJJI no.s próxí
mos Jogos Abertos de Santa Ca

tarina, este ano na cidade de

Brusque.
A. 'PWEG REELEGE A SUA DI-
RETORIA

.

Em assembléia realizada di"
1 "i, sexta-feira, toda a diretoria
da As=ocíação Recreativa' Weo,

.

foi re=lelta, para um mandato
de dois anos. Célio Alberto Ei
senhut continua na presidência.
Augusto Müller na vice, Zenai
de Zimmermann na secretaria
e Nivaldo Lehmkuhl na tesou
raria. A Arweg, que iniciou a

ampliação da sede social (segun
do pavimento), realiza neste sá
bado e dominQo o seu Campeo
nato Interno de Atletismo e no

dia 10 de março dará inicio ao

Torneio de Futebol Suíço e ao

Torneio de Tiro ao Alvo M/F,
na mesma data em que serão
concluídos os Torneios ,de Fute
bol de Salão e de Canastra Fe
minina, Outra modalidade que
está em andamento é a· bocha;
durante o ano, a diretoria pro
gramou diversas competições
e duas novas foram integradas
no calendário: caxeta e dardo.

"CORINGUINHA" TEM INS

CRIÇÖES ABERTAS
Estão abertas tom o desportis

ta Waldir Moretti, ,na Oficina
da Prefeitura (Rua João Marcat

to), as inscrições para o· Torneio

Coringuinha, para garotos de 9
a 13 anos, promoção do Corin
thians do Jaraguá Esquerdo e

Colégio São Luis, com apoio
técniéo da Divisão.Municipal de
Esportes. O Torneio Coringui
nha vai ser disputado no cam

po do Colégio São Luís e opor
.

tuniza aos atletas it).fantis o de ..

senvolvimento dos seus dotes
futebolísticos, além da sua pró
pria formação atlética e física.
A inscrição da equipe custa

.Cr$ 10 �i_l.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Colhida de surpresa pelo infausto passamen
to do Revmo, Pe. Orlando.'Murphy, ocorrido na
cidade de Brusoue. a FERJ cumpre o indecliná
vel dever de traçar um rápido perfil de tão e
minente educador e de tão extraordínàría Iízura
humana. - .'

, Nesses dez anos de atividades da FERJ, o Pe .

Orlando foj uma presença constante e 'atuante,
a princípio como um dos coordenado.r.es de sua

.fundacão, al. lado do Pe. Elemar, e, nosteríormen
te, 'como professaI de SocioloQia e 'colaborador
assíduo.

.

Respeitado pela cultura humariístiGa de aúe
era dotado, ql,l.erido pela afabilidade com que
tratava seus alunos, Pe. Orlando foi, à um tempo,
autoridade e amizade, dispensando a' tuao e a
todos aquela sua habitual dispoilibilidade' de
servir. .

Suas aulas de SocioloQià percorriam os vas-
� tos corredores da História ,na qual também era
formado, fluindo para o desaQuadouro -natural da
Filosofia, a fim de espraiar-se no vasto 'estuário.
do universo das Ciências Humanas, sobre as qua
i.s se comprazia discorrer, para delas ex.trair li
ções e ilações, aplicadas ao,dia-a-dia do educando.

A vida e a obra
-

do Pe. Orlando estão, por
, isso mesmo, liQadas à FERJ e a FaCUldade de- Es�
tudos Sociais nela zelo,' comnetênciã; 'assidllÍdé.l.;'le
e dediéação com que.se devotou à sua causa, sem
pre disposto' a colaporar no gue dele dependes
se 'pai'a o encaminhamento de s.oluções a nível
ederal e estadual, ele que ocupava. com des�a
que e not4vel trabalho, as funções' de mémbio
do. Conselho Estadual de Educação, do qual iá
fora Presidente. '. .

Em nome do corpo diretivo' da FERJ, mani-
. [estamos aos familiares do Pe. Orlando' e, bem
assim, à ConQreQação dos Padres do Sat'Tado Co
:ração de Jesus no:[!sos sentimentos de profundo ..

pesar, cQnfiando' em a:ue
-

o SupreIJ1..D Criador, cu-
ios desie:nios J,l9S cumpre acatar, acolha seu ser
vo bom e fiel, ele que, e� vida, subiu, deQrau por
deQ'rau, o Calvário do sofrimento, para transfor-
má-lo,.. na morte, no Tabar. d@. reçompensa .j., .. J----------...;;;..___;__,..,;."._............,_",__----!

-
-

As Anotacões de Flávio José
• . I

. �.)..... _ -: .:."t;� ....

:� ��"�':
� �.

� .....-_..� .

Justiça condena
o assalto e furtos ocor

ridos no ano passado nas

residências do médico
Herberto Méldau, na Vila
Nova e do juiz de direi
to Sérgio'Luiz da Rosa de

Bem, na Procópio Gomes,
tiveram Os seus implica
dos julgados' e condena
dos pela 1 a Vara da Co

.n;I�a. d�_, Jaraguá do Sul,
na semana passada. O tl
tular da i- Vara, Dr. Jo
sé ' Guilherme de Souza.

julgou os processos e pro
latoú as sentenças dos la
drões, condenando-os à
prisão, de acordo com os

_ Causou muita consternação em Jaraguá do Sul, O

,
f(1]eciment0 do Padre Orlando Maria Murphv. SCJ,
na madrügada de domingo, aos 53 anos de idade, em.

Brusque, Padre Orlando, ao lado do Padre Elemar, foi
um dos que ajudaram a implantar o curso de Estudos
Sociais na FERJ, e de 1976 a 1984 lecíon ou em Jaraguá
como titular da cadeira "Pundernentac=o .de Ciências
Sociais". Ele era doutor em sociologia. Sua morte foi
sentida em todo Santa Catarina.

-

., Isaura Ramos da Luz Silveira é ª títular da recém
-criada Supervísoríá Local de Educação, a segunda de
.Jaraguä do Sul. O ato de nomeação foi publicado no

'Diário Oficial do Estado. O seu lugar de diretora ge
ralrío CIP será preénchido pela professora Dulce Rau
Ulr1ch, a nova diretora de ensino é Dirce Leoni e Dar-

.

,cf Pranke ..permanece 'como diretora admínístratíva do
CIP.

.
'.'

. . .

Carnaval de rua
� Segundo fonte do INPS local, os aposentados e pen-
sionistas que' até então recebiam através do Banco As chuvas atrapalharam
Sulbrasileírö,' devem agora adotar outros procedímen- o carnaval de rua de Ja-
.fos para o recebimento dos benefícios, Quem tem o raguá do Sul, mas não im

carnê, passa a receber no Bradesco, antes porém, deve pediram 'que milhares de

passar no INPS para a transferência e liberação. Os de- pessoas acorressem a rua

mais (crédito em conta), podem escolher a agência Reinoldo Rau para apre
bancária.

'
.

ciar os desfiles das esco-

�" Tem cada uma. Certa instituição mandou presta- las de samba � dos blocos.

r:1.o de. contas a .Joínvílle e por engano colocou uma,
No sábado, com mais de u

c 'dula de Cr$ 10 anttga, Moral da história: um telefo- ma hora de atraso que
J>�ma de Jolnville 'acusou a falha e solicitou a remessa chegou a impacientar o pú
da ímportânc'» pm móp""a" <"Ó "Hp o telefonema cus- blico, o desfile foi aberto

tou nada menos do que Cr$ 900. Pode íssot. E trata-sé pela 'Escola de Samba Es

de uma tnstltulção de ensino ..• superior. trela D'Alva, que, para sur-

_ Chateados com a municipalidade estão os artesãos, presa de todos,. apresen-.
tou-se com .somente dez

Eles reclamam que para representar Jaraguá no 2°
Festival de Verão, em Blumenau, durante 19 días. fo-

rltmístas e maís. ninguém.
Em.seguída, apresentaram

mm destinados somente Cr$ 250 mil à titulo de ajuda. -se a Escola de Samba Uni-
enquanto cada· bloco 'carnavalesco recebeu Cr$ 500

-

dos da Brasília e a Escola
mil. "Nós. que dívulzamos o município, que tivemos

. da Arsepum, esta formada-

oucas vendas, ganhamos uma quirera e ainda amar-

ramos um déficit de Cr$ 300 mil em caixa. Merecia,
há pouco. maís de um mês,

. mos mais", argumentam.
cuja bateria puxou os blo-

.

.'
,
..

.
cos carnavalescos que des�

-

• () PDS e'e�e em abril os novos diretórios mnn'c- contraídamente proporcío
r=us, Até lá, é possivel que, surjam ,n<!vldades. p ,!'lf.>n"- naram um espetáculo à
�or Jorge Bornhausen, principal

.

artículador (fo parte.
.

Partido da Frente Liberal, está enviando a polfti('or;
. e empresários dá região, declaração nara, OR 'sf�"�ttí� �
= os assinarem' e aprovarem o manifesto, proQ-ram� ,;

O desfile foi repetido na -

estatuto do PFL,' ria qualídadé de fundadores e fjYfa..in<:" terça-feira, sem a, presen
ça da "Estrela D'Alva". O

-' O Rio Jaraguá entrou' em ritmo de carnaval. Fx- público apreciou o cama

plicando: esta semana - e como vem acontecendo fn�- - val de rua, mas foi rios sa-.
.
quentemente - mudou diversas vezes de cores pelo Iões que as folias .momes
lançamento de corantes na água., provocando 11m, n<::- cas estiveram quentes (le
necto lúgubre. Gradativamente está se transformando ia na página 2). Sobre o .

num .ímenso caudal de dejetos, sem que narla ,,�in fei- carnaval ,aliás, a leitora
:.., para, salvá-lo. Passiva e.lentamente está 'morrend::>. Márcia Belderrain .

'mani
E ninguém fél.z nada!,

. .

festa a sua opinião, corro-
- __ : Ao final do carnaval estão sendo anunciarfo!> ;on- borada pela maioria dos
Mentos dé preços a vigorarem nos próximos dias. o entrevistados: Diz ela: "Re-

.' - dólar tem nova cotação desde quinta-fetra. Os au.01116- sultado da animação cios
'veis terão seuspreços reajustados em 14 % � a Secre- foliõ�s,: do incentivo dos

-

tatia·' de' Abastecimento e Preços, a Seap, preDara no-' órgãos oficiais e do talen
".os reajustes do pão, gasol1na, álcool e gás de cO'7i- to inato dos sambistas, o

nha para o final do mês. Assim não há quem ap'uenfe! carnaval de rua neste ano

,_ A Orquestra de Langenhagem, República. -Fede:-al superou todas as expecta-
'\lemã" composta por cerca de cinquenta instrumen- tivas. Apesar dos contra-

'

, lisias, vai se apresentar ao público de. Jélraguá do Sul tempos-especialmente das

na Igreja Matriz São Sebastião, no dia 31 de março, ,chuvas� - o' clima cama

Não haverá cobrança de ipgresso e o espetáculo vai" valesco ,contagiou a to

se iniciar assjm que concluída a santa missa.
. QOS e o público que se

_ O Préfeito Durval Vasel quer aceler�r a assinalu-
fez presente pôde apreci

ra do convênio com a Gaplan, para a realização'do Pla-
ar o desfile das escolas

no Diretor. O lPesmo deve começar em março; 'e pelas'
previsões iniciais, estará concluido em'oito meses.

.

BETO
. -

CRITICA UD<> E

S ASS E OCTACIUO

c aJ é b a I a se
Leia com detalhes na pá�

PRODUTOS ,GOSTOSOS
..: .!!:

�>
r,

_ !

-

UM PREITO A MEMÚRiA DO· 'PADRE
.

.

ORLANDO MURPHY

ladrões
delitos praticados:
João Edgar' Grefe, . que

no dia 10 de dezembro de
84 assaltou e roubou a

residência do médico Her
berto Meldau .no bairro
Vila Nova, preso no dia

seguinte .quendo fugia a

caminho de ' Massarandu
ba, foi acusado e conde
nado a cumprir pena de 7

anos e 10 'meses de reclu
são e" o pagamento de 70'
dias de multa. Ele está

. cumprindo pena na Ca
deia Pública Local Ei a

guarda ii' transferência
para a Penitenci,ária na

agrad� . 'público
de samba e dos blocos".

E\ contínua: j'Nos clu-
bes e, nas associações, a

animação também preva
leceu- e os foliões esque
ceram 'as' tristezas e as di
ficuldades da vida para
caírem 'no samba. Mas
-nem só de alegria foram
.marcados os dias de car

naval: a irresponsabilí
lidade de uns e o abuso
de bebidas de outros
-transformeram a alegria

. em sofrimentos de muitas
famílias. à' .profundamen
te lamentável que não se

-consiga festejar o cama-
- val . sem dei;V.:\I um saldo
negativo de vidas huma
nas após o mesmo", de-

. sabafa Márcia .

de residências
Capital do Estado. Naque
le assalto e furto, a pre

juízo alcançou Cr$ 2,5 mi
lhões, que forâm recupera-

,,'

dos.
'

O meliante praticou' as
salto em Guaramirim e de

verá ir oportunamente
a julgamento e a sua pe
ná deverá aumentar ain

dá mãís.:�
Outro roubo ocorrido no

ano passado e que causou

repercuss.ão foi o aconte-
. cido no dia 31 de março,

na residência do então Ju

iz de Direito da 211 Vara,
Dr, Sérgio Luiz Rosa de

Bem. Os oreiuizos soma

ram milhões de cruzeíros
sem alle nenhum obieto
furtado

-

fosse recuperado
até então, \ assim como os

talonários de cheques do
magistrado.
Os lad rões Reginaldo

Borces e Osmar dos San-

.

tos foram condenados a

cumprir pena de 6 anos de

reclusão. e o pazemento de
120 dias de multa, ao pas-

.

so que Veroni Baldíno da

Silva, que se encontra fo

ragido, foi condenado a )0
anos e 2 mesesf também
por prática de estelionato),
mais 100 dias de multa, en
auanto o 'quarto elemento,
José da Costa, condenado
a 2 anos de reclusão e 120
dias de multa, acusedo de
receptação.
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