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JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SíMBOLO DA FAMíLIA, JOURDAN

DIAINTERNACIONAL Jaraguá encaminha projetoDA MULHER �-------------�----�J�--------����-------
Os

.
vereadores Errol

Kretzer (PDS) e José
Gilberto Menel (PMDB),
registraram na sessão
da, Câmara Municipal,
quinta-feira, a passagem
do Dia Internacional da

Mulher, comemorado
ontem, dia 8 de março.
Em breve pronuncía-]"
mento, eles destacaram
a luta das mulheres pe
los seus lidimos direitos
e a conquista de impor-

.

tantes posições, antes
. somente conferidas aos

homens. Foi lembrado

que há cinquenta anos,

a mulher conquistou o

direito de votar e ser

votada 'e hoje vemos
mulheres ocupando
funções na vida públi
ca, na iniciativa priva
da e nas atividades lí

berais, prova ínconteste
da sua capacidade e do'

.

seu valor", ressaltaram

RECURSOS / MOBRAL

Guaramirim e -Barra
Velha foram um dos
dez municipios do Nor
te e do Vale do Itajal,
que receberam semana

passada recursos do Mo
bral, de um total de Cr$
102 milhões. As verbas
destínam-se especifica
mente para a alíabetí

zação de adultos, nes

ses munícípíos.
'

PAGAMENTO /IPTU

Vence 0.0 dia 15 de

março, a primeira parce
la do imposto predial
Ei territorial urbano, re
lativo a. este exercício.
Sexta-Iefra também ex

pira-se o prazo para
pagamento do IPTU, à
vísta, com direito á des
conto de 20% do total
do carnê.

RESULTADO DA LOTO
As dezenas sorteadas

na Loto , ontem, são:
02 - 62 - 72 - 42'- 54.

JARAGUA ARRECÀDA' 8 BILHÖES
EM I CM EM DOIS MESES

O desempenho da arrecadação de tributos
estaduais nos dois primeiros meses do ano em

Jaraguá do Sul, onde o ICM é o responsável'pela
quase totalidade, foi impressionante. A soma a

tingiu aproximadamente oito bilhões de cruzei
ros, com um aumento nominal de 211,59% (janeiro)
e 366,45%( fevereiro ), em relação a iguais me

ses, no ano passado.
O valer -de Cr$ 3.613.378.083 recolhido em

janeiro de 1985, contrasta com os Cr$ 1.159.652
896 em janeiro do ano passado, fornecendo uma

percentagem de aumento de 211,59, correspon
dente ao superavit do período, de Cr$ 2.453.725.
187.Em fevereiro, o ICM recolhido atingiu a Cr$
4;332.397.702, contra os. Cr$ 928.844.784 em fe
vereiro do ano passado. O aumento foi de Cr$
3.403.552.918, isto é, 366,45 % maior do que igual.
mês de 1984.

O Estado de Santa Catarina' arrecadou em

IeM, no mês de janeiro, Cr$ 115,6 bilhões e acu

sou um crescimento de 3,3%. Do total arrecadado,
Jaraguá do Sul é responsável por 3,13% do rCM
do Estado, recolhido em janeiro.

'Garibaldi ganhará escola básica
POT solicitação da comu

nidade, a Secretaria de E

ducação do Município de
verá encaminhar processo
ao Conselho Estedual de

Educação, através da U
CRE, para criação de uma

escola básica em Santo Es

tevão, no Garibaldí. onde

já existe, hoje, uma clien
tela para funcionamento
de turmas de 5a .à 8a séri- .

es. Na área educacional,
ainda ,na quarta-feira foi
assinado convênio entre
a Prefeitura e o MobraI,
para 0_ repasse aomuni

cípio de Cr$ 15.890 mil,
que serão aplicados nas

pré-escolas, alfabetização
funcional de adultos e para
a manutenção de diversas
outras atividades.
Junto a Escola Cristina

Marcatto. no Jaraguá Es-

.querdo, o equipo-odontoló
lógico do município. está

prestando atendimento
dentário. à todas as crian

ças do estabelecimento e

dentro de breve será ati-
vado o gabinete odonto

lógico do Grupo Escolar
Albano Kanzler, segundo

A Associação Comerci
al e Industrial elaborou
em conjunto com o Cor

po de Bombeiros Voluntá
rios, Prefei tura Municipal
e Samae ,o projeto pata
o pedido de melhoria de
classe de localização da
cidade de Jaraguá do Sul.
O documento será encamí
nhado ao Instituto de Res

seguros do Brasil em Cu
ritiba e no Rio de Janei
ro, visando obter a re

classificação da tarifa 9

para a tarifa 1, com o que
o custo do seguro deverá
baixar, em Jeraguá do Sul,
cerca de quinze por cento,
se aprovado pelo IRB.
Uma comisão designada

para tal finalidade tra
balhou durante meses em

cima do pro ieto, concluído
.

esta- semana e que teve
como' executor .José Ro
berto Fructuoso, segundo
o coordenador da comís-.
são, José Carlos Neves,

anunciou o prefeito Dur-
val Vasel, ao informar o Estado entregarecebimento de novos li -

.'

vros oriundos do convê- .' na regiãonio. com o INL para a Bi-
blioteca Municipal, que dís

.A Secretaria da Educa-

põe, hoje, de maís de-oito ção de Santa Catarina, a

mil volumes. través .da 19a Unidade de

O Prefeito comunicou Coordenação Regional, es-
t� promovendo a entregatambém a breve coloca-

ção de dois painéis na BR_

de cadernos escolares em

101, imediações do trevo
atendimento aos alunos

de. acesso a Jaraguá do'
carentes da região" matrí

Sul, nos sentidos norte e culados nas escolas da Re

sul, Informando sobre as de Estadual de Ensino. A

rampas de asa delta exís- distribuição procedeu-se
tentes na cidade, as (�"1Í- através das Supervisorlas
cas da região. Outra ínfor- Locais de Educação às es

mação de Vasel dá conta .colas de suas jurisdições.
do próximo lançamento cabendo a microrregião
r'a licitação da nova pon- 26,290 cadernos, assím :

te que liga o Jaraguá Es-, 'distribuídos, por mumci

querdo a Barra do Rio Cer- .pío: Jaraguá do Sul 15.456,

ro ,de 40 metros de ex- Corupá 2.514, Guaramlrim
tensão e, também, da sua 4.302, Massaranduba:' 2.
não ida � posse deTancre- 100 e Schroeder 1.318 ca

do Neves, dia 15, por fal-
dernos.

ta de hospedagem, porém,
conforme afiançou à im

prensa, 'irá oportunamente.
para a Capital Federal, a

presentar um elenco de
pedidos junto aos Mínisté-
rios.

'

.. _." L�

PROJETO' LOGOS II'

Aconte�u na tarde de
sábado, "na Igreja Evan
gélica Luterana, o. cuIto e

cumênico e entrega de di

plomas aos formandos do

Projeto Logos II, iniciado

as IRB
que destacou também o'

apoio da' Eletromotores

Weg para que o mesmo

se concretizasse.

O projeto - que deverá
ser assinado dos próximos
dias pelo Prefeito Munici
pal - consta de vários e

lementos, em três volumes,
como+descrição do siste
ma de abastecimento de á
gua e os manancíaís dis
poníveis, específícações
sobre hidrantes e sobre a

rede de dístríbuíção. plan
ta da cidade, descrição
sobre a situação do corpo
de bombeiros, entre ou

tros dados (além de fotos
coloridas) que refletem a

situação atual do munící
pio' em relação ao supri
mento' de água, serviço

.

centra o fogo e demais fa
tores, "que 'serão consíde
rados .para ..

a .melhoría de
classe de Iocalízação da
cidade.

'

26 mil. cadernos
no dia 16 de dezembro de
1982 e concluído por 48 a

lunos. O Logos é maís um

benefício da educação su

pletiva através do ensino
modularizado, cuja finali
dade é- habilitar o profes
sor, em exercício, não ti
tulado, à nível de 2° grau,
para atuar no magistério
de 1 a à 4a séries,

LEILÃO ACONTECE
HOJE

Começa às 9' horas de
hoje, no auditório do Cen
tro Empresarial, o leilão
das mercadorias doadas
pela Receita Federal à U- -

, nião das Entidades Fílan

trópícas de Jaraguá do

Sul, cuja arrecadação re

verterá à Ferj, Ação Socí
al,: Apae e Lar das Florese

,

Uma gama variada de mer
cadorias irão a 'Ieílão e

para participar será cobra
do, um ingresso de Cr$ 5
mil, que dará direito a '

concorrer a um vídeo-cas-
sete.

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

\

BODAS DE OURO DO CASAL NAGEL

Fo! bastante concorrida a ceriniônia .religiosa e

cumênica, que marcou os cinquenta anos de casamen

to de Oscar Carlos Otto Nagel e Alzira Nlcoluzzi Na
'7el. oficiada sábado, dia 2, na Comunidade São Judas

Tadeu, pelo Padre João Heidemann e Pastor Inco Pis
ke. O 'casaI uniu-se em matrimônio no día 16 de mar

ço de 1935, na Igreja Santa Emília (hoje São Sebastião)
e (lo consórcio nasceram os filhos Irene, casada com

Francisco Wasch, Armando, casado com Zenaide Perei
"a' Oscar; Waldemar, Anita e Henrique (falecidos);
Waldemiro, casado com Olívia Glowatzki; Afonso, ca

sado com Marlene Nicolodelli; Lídia, casada com Faus
tino Voltolini; Osmar, casado com Adenide Farias;
Renato.

.

casado com Lais Vieira; Laurita, casada com

Marina Stein e Jorge, casado com Carmem Campos. O
casal jubilar possui trinta netos e após a cerimônia um

tantar entre familiares na Comunidade São Judas Tadeu
marcou festivamente a comemoração. Os nossos reno

vados cumprimentos!

JARAGuA DO SUL'�PODERA :RECEBER O PANORA-

MA CATARINENSE' DE ARTE/PINTURA
Uma amostra de considerável abrangência reúne ex

nressívos pintores catarinenses de diferentes gerações,
linguagens, técnicas e regiões. Trata-se da exposicão
itinerante Panorama Catarinense de Arte/Pinture/Sé.que
dispõe de 78 obras de consagrados artistas, que internre
tam os rumos atuais da pintura em Santa Catarina.

O Panorama Catarínense de Arte/Pintura encontra

-SE' em Joinville, após temporada em São Franctsco do

·�ul. A iniciativa é da Secretaria de Cultura, Esporte e

Turismo, através da Fundação ,Catarinense de Cultura
r: do Museu de Arte de S.Catarina e visa suprir uma im

nortante necesidade a nível estadual. contribuindo de
forma sistematizada nara um maior relacionamento do

�rande público e artistas catarinenses com a produção
plástica do Estado.

.

A exposição itinerante poderá vir a ser realizada
também' em Jaraguá do Sul. Esta semana foram íníci

adas os contactos entre a Fundação Catarinense de

Cultura, através de Udo Wagner, com a Sociedade
Cultura Artística, que já vem providenciando um lo
cal' para a amostra, que reunirá obras de Agostinho
Duarte, Antônio Carlos Maciel, Amandos Sell, Clênío
Souza, Eli Heil, Ernesto Meyer Filho, Hamilton Macha
do,

.

Nini, Hassis, Jayro Schmidt, Janga, Ho Luenem
berg, Lygia Neves, Luiz Carlos Costa, Loly Hosterno,
Maria Flávia. Fernandes Falei, Martinho de Haro, Mar
got Ganzo Araújo, Neri de Andrade, Rodrigo de Haro,
Rubens Oestrem, Sílvio Pléticos, Suely Beduschi, Tér
cio Gama, Thais Haberbeck de Oliveira (de Jaraguá
do seu. Vera Sabíno, Ury Azevedo, D'Ävíla e Nílson
Delai

Em cada cidade onde é realizada a amostra, há pa
lestra e debate com o público, pelo crítico de arte Os
mar Pisani. A exposição em Joinville encerra-se no

.

dia 29 e para Jaraguá do Sul não existem datas, porém, -

as perspectivas de realização são amplas, a contar pelo
desejo da' Fundação Catarinense de Cultura e da SeAR,
em realizá-la.

Celina Cabeleireiros
Fazemos os maís modernos coites como punk,

new wave, john
-

wave, cortes a navalha, pentea-
.

dos .. coloridos, lançamento. de novas cores, per
manentes e manicure, com uma bem montada
.equípe formada pelo Dr. Raul (esteticista), Ro
secler, Márcia e Sérgio.
Rua Gumercindo da Silva,119 (ao lado da Caixa).

Fone .. 7�:.2165

Relojoaria AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

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

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

Gente & Informações
,_ o Ceag/SC, a IBM do
Brasil e a Bolsa de Negó
cios/SC, reuniram a im

prensa catarínense- terça
-feira à noite, no Anthu
rium Parque Hotel, em J0-
inville, para o lançamen
to da mostra exposição de
peças, componentes e ou

tros produtos que a IBM
Brasil pretende comprar
de Santa Catarina.
_ O Grupo de Lanche A

legria, reinicia as suas ao.

Uvidades na residência de
veraneio da Sra. Iria Zim
mermann, em Piçarras. Da
Iria é esposa de . Antonio
"Ico" Zimmermann, um

dos nomes cotados para a

presidência do Baependi,
cuja assembléia está mar

cadapara o dia 28 de mar

ço.
_ A Associação Desporti
va e Recreativa Seara, que,
reúne os colaboradores
da unidade de Jaraguá do
Su I, com cerca de 250 as

sociados, obteve o seu re-
/'

gistro junto aos órgãos
competentes. Seu presiden
te é o desportista Amau

ry Temes Cunha. Suces
so é o que desejamos.
_ Acompanhando as no

ticias da região, através
do "Correio do Povo", na
longinqua Imperatriz, Ma-

• ranhão, a 3.500 km, o a

migo, jornalista e protes
sor Arlindo (Ruth) Schef
fler, que é o diretor do
Centro Bducacíonal Con..

côrdía, em Paulistão, A

çaílândía, Maranhão: Um

abraço, proíessor!
_ Quem também se en

contra no Norte do País,
mas a passeio, é o econo

miário e vice-prefeito Dé
cio Raul Píazera. Ele se

encontra em' Carajás, no

Pará, e visitará outras re

giões; que conhece muito
bem, desde' a época em

que serviu o Exército Na
cional, (no Grupamento de
Selva. I

_ As Lojas Hermes Ma
cedo, filial da Mal. Deodo
ro, têm inscrições abertas
para a Bscolínha Walita,
cujas aulas começam no

dia 12 de março, com dura

ção de três dias. O curso,

gratuito, . tratará sobre cu

linária, dicas de economía,
receitas exclusivas e ou

tras novidades. Aproveite!
_ O Clube Atlético Bae

pendi marcou para o dia
6 de abril, o "Baile de Pás
coa", com Bepi e seus So
listas. Reservas após o dia

.

15. A mesa, custará Cr$ 30
mil, cadeira e convite indi
vidual Cr$ 10 mil cada
qual. _,._._ �.::,..�:

_ Já o Beira Rio, que em

maio. completa treze. anos,
marcou para o dia 10 da

quele mês, o "Baile de A

niversário", com o Grupo
Musical 4a Redenção, de
Itajaí. Mais tarde a colu
na traz maiores detalhes
_ Não esqueça. Será no

dia 31 de março, às 20 ho
ras, na Igreja Matriz São
Sebastião, a apresentação
da Orquestra de Sopro de
Langenhagen. Alemanha.
Um espetáculo inédito e

digno de ser presenciado
por todos.
_ Troca idade dia 14, a

Sra. Adalzira m.Lila), es

posa do Dr. Murílle Bar
reto de Azevedo e a ex

tensionista social da Aca
resc, Arlene Boós. Já no

dia 15, inaugura idade no

va o ex-nreíeíto de Gua
ramirim, Salim Déquêch.·
_ No próximo final de se

mana, dias 16 e 17, Festa
de Nossa Senhora do Ca

ravaggio, em Nereu Ra
mos, com missa às 19 e 9
horas, além de amplo ser

viço de bar, cozinha e

churrasco. Fica ao lado do
Centro Shalon.
_ Rumou para a' Europa,
à negócios. o smnresärto
Rodolfo Hufenuessler. Na

!Sauta, visita a íeíràs e

exposições, além de con

tactos. E para a Alemanha

seguiram Eggo� João da
Stlva e Cláudio Tomazml,

para coutados �nm emore

säríos rJ� Prankfurt, BeT
Um e Hamburgo.
_ Completou �8Tcé1-fcirf!.
día 5, o seu primeiro ani
versário, o esperto parn-
tinha Willian Marschall.
filho CIo casal amigo RaHI
Marcos (Maria de Fátima)
Marsch=" n" ,.."1"",,, re

guem os cumprimentos.

_ No próximo sábado. día
16, volta a Feira de Arte
e :Artl?s;:m�to- defronte a

Prefeitura Municipal, com
Inúmeras afrações. Vale
a pena ver e partícínar
desta promoção da SECET.

_ Completa o seu rruar
to aníversárlo no nróxi
mo dia 13, a garotinha Vi
vian Schmöckel Bueroer,
em Curitiba. Ela é filha
oe Irineu (Rosane Beatriz
�r}11Jl(k1rpn Pllpraer Nos-
=os CllTnnr;mpntos pela bo
nita data.

. .

_.O Cine Jaraguá vai exí-
b�r (! naTtir fll,'><:te sábado.
até euínta-tetra. às 20h15
(domingo também às 15h),
"Greystoke - A lf'nila de
Tarzan o Rei das Selvas" o

O filme é uma aventura

épica de extrema beleza.

_ X .U_&&&LES
-

w -':41

_ Circulando o número
5 (janeiro/fevereiro) do
Jornal Kohlbach, com in
teressantíssimas matérias,
mostrando a empresa na

era da informática. novos
produtos no mercado, ex

pansão física, entre outras. -

Agradecemos '.(). envio.
- ,

_ Comemorou-se ontem,
dia 8, o Dia Internacional
da Mulher. Aqui, nãohou
ve maiores comemorações,
apenas a lembrança da da
ta, inl:lusive pela Câma
ra de Vereadores. Às nos

sas leitoras, os parabéns
pelo seu día.

_ A inauguração do Autó
dromo Arthur" Breithaupt.
trouxe muita gente bonita
de fora a Jaraguá ido Sul.
O empreendimento, pode
-se dizer, é vitorioso e a

iniciativa é digna dos mai-
.

ores encômios. Valeu!

_.Às 16h30 da dia 9, hoje
na Capela do Divino Es

pírito Santo, na Capital
unem-se em matrimônio
'Sílvia Maria de Souza e

Maurício dos Santos, fi-:
lhos de Nélson Murilo
(Therezinha) de Souza e

de Norberto Andrade (A
mélia Moreira) dos Santos.
A recepção acontecerá na

sede da AABB, em Coquei
ros.

_ Os grupos de lanches -

voltam a se reunir, apôs
as merecidas férias das su

as integrantes. Na Quar

ta-feira, a Sra. Márcia Mül
ler Muniz recebera as su

as amizades, marcando o

reencontro da turma.

_ A Secretaria de Turismo
de Jaraguá do Stil, mandou
confeccíónar dez mil car
tões postais da cidade,.com
quatro fotos da -cídadé es

tampadas, É mais um tra
balho . pára a' divulgação
positiva da cidade. Muito
bom!

_ O Clube de Diretores
Lojistas, dirigido pelo di
nâmico lIdo Domigos Var
gas, realizou a sua reuni

ão-almoço de março no

Restaurante Monjolo, que
aliás recebeu muitos elo

gios. De parabéns a Kiri
e ii sua turma.

_ A coluna dirige cumpri
mentos ao pessoal amigo
da Menegottí Veículos,
que sempre tem dado uma

força ao jornal, pelos nove
anos que serão comemora

dos domingo, dia 10. A
toda equípe da revenda
sorriso, o nosso abraço e

parabéns ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Bihlioteca que'" trabalho id d7.. com a comum a e

A Biblioteca Pública

Municipal Rui Barbosa, de
Jaraguá do Sul, teve um

fraco movimento em Ieve

retro, como ocorre todos
os inícios de anos. Foram
833 empréstimos e 53 con

sultas, porém, no ano pas
sado .õ número de usuá
rios cresceu 134,15% e

para 1985, o plano de tra

balho prevê novas' pro-
,postas, através de um tra

balho de interação com

vários segmentos da comu

nidade, para que, com is�

'so, a biblioteca ganhe de
fínítívemente o seu espa
ço, visando torná-la tão
útil e necesária na vida
de cada pessoa tanto quan
to alimentar-se, conforme
exprime a bibliotecária
Dirce Terezinha Nunes.
O calendário de ativí

dades de 85 prevê, para
o mês de março a comemo

ração do Dia Nacional da"
Poesia, Tarde Infantil com
o tema "Outono" e curso - a
de decoração de Páscoa
com duas turmas de no

máxlmo dez alunas: para
abril, tarde infantil, 'Dia
do Livro Infantil e Mon
teiro Lobato e 2a Feira do.
Livro Infanto-Juvenil, à
confirmar, ainda; em maio,
Tarde Infantil com o te
ma "Dia da Indústria e do
Trabalhador Rural'; e pro-

<
moção de pequena Feira
de produtos produzidos,
pelo trabalhador rural; pà
ra... junho, �

o calendário
marca a comemoração da
Semana da Ecologia (02
a 08), passeio ecológico.
palestra sobre a, "Impor
tância- da Preservação do'
Meio-Ambiente" "e uma

$,!ineana cultural; em julho,
comemoração' do Dia do

Hospital e Tarde lníantrl
com o tema "Um pouco da
história de Jàraguá do Sul;
agosto, Tarde Infantil so

bre folclore; em setembro,
.além da Tarde Infantil, se
rá comemorada a Semana
da Comunidade e exposi
ção e venda de produtos
que os mesmos produzam;
outubro, Tarde Infantil
(teatro, estórias, música),
Dia Nacional do Livro e
da Biblioteca e Feira do
Sebo; em novembro, -Tar
de Infantil , sob o tema

"Música" e no mês de de�
zembro, Curso de Decora
ção NatalÍllR e' E�posição
dos Trabalhos, Tarde In
fantil e entrega de certi
ficados aos leitores mais
assíduos do ano: 5 adul
tos, 5 jovens e 5 crianças.
Sempre junto com as Tar
des Infantis, desenvolver
-se-ão Oficinas Infantis_
para Leituras,

CAIXA,.... ESTANTE
Dirce Nunes, da "Rui

Barbosa", informou que é
pensamento da biblioteca
estender os seus serviços.
Para tanto ,está propondo,
a caixa-estante ( bibliote
ca ambulante) ,que' se

constitui num serviço
simples e racional
utilizando com a Iína
lidade de levar o atendi
mente bíblíotecärío às po
pulações situadas fora 'da
área de atuação das bibli
otecas f.ixas e que objetí
va basicamente uma maior
dífusão do livro e a lor-'
mação de hábitos de lei
tura.
'Tal serviço ja existe

junto a Escola Cristina.
Marcatto; cujo acervo são
livros escolares e uma en

ciclopédia. Este ano de
verá ser Implentado tam-

Edís pedem
Cohah

.

Os vereadores com as- ,

sento na Câmara de Vere
adores de Jaragué do Sul'
têm apresentado vanas

indicações ao
.
Executivo

Municipal e a outros ór
gãos estaduais, reivindi
cando melhorias para a co

munidade. Conjuntamente;
os edis Orival Vagini, Gus
tavo Mathedi e Almire
Fatias Pilho solicitarám
que' o prefeito Durval Va
fel determínea Secretaria
de Obras, a recuperação
da ponte pênsil que líga
Três Rios do Norte a Três
Rios do Sul, inclusive da
estrada que d4 acesso à

ponte do lado de Três
Rios do Norte; reívíndí
caram, também. à Telê&é,
para que um telefona pú-'
blíco seja instalado junto
ao Conjunto Habítecio
nal da Cohab, bem como,
o restabelecímêntö do eal�
camento junto àquele
Conjunto, pela municipa-

bém nos bairros Barra do
Rio Cerro, Ilha da Figuei
ra, Vila Lenzt e Vila No

va. O acervo mínímo de

cada caixa-estante é de 60
volumes, entre livros e fo-

111,�i.(,�, e o prazo de per
manência é de três meses,

_ podéndo ser ampliado con

fÖl'me a sua movimenta-

çt�·"," ,

, A Bíblioteca de Jeraguá
do Sul integra o Sistema
de Bibliotecas Públicas de
Santa Catarina. Este alio;
ele realizara três Encon
tros no Estado: em abril,
em Joaçaba, em julho na

cidade de Criciúma e na

segunda quinzena' de no

vembro, em Jaraguá do
Sul. Em Vitória, Espirita
Santo, acontecera em ju
lho, o 13° Congresso Bra
sileiro de Biblioteconomia,

melhorias ' para
lidade. E ainda, pediram
estudos por parte da Co
missão Municipal do Trân
sito no sentido de que se-

ja implantado um ponto
de ônibus na Cohab.
Orival Vegíní sugeriu

esforços. da' Prefeitura, pa
ra a abertura do -prolon
gamento da RuaDona Ma-

. tílde com a Rua 306. Gus
tavo Mathedí apresentou
indicação para que a mu->

nicipalídade execute o

serviço de terraplenagem
'de UI11 campo de futebol
para o Esporte Clube Pa
raná, ni:! Estrada Itapocu
Hansa, próxima a. Fazen
da Marisol. Por seu tur

no, Atayde Machado soli
citou â Celesc que deter-.
-míne a ímplêntação de e

nergia elétrica ne locali
dade de Águas eiara!, a

té â propriedade de José
Lino Krause e outros, na
Ilha da Figueira. O pedi
dö fOi reforçado pelo ve

reador Luis Alberto Oechs
ler.

s s p " mostra o' trabalho à região
,

o secretárío Heitor -

SeM, da Ségl.}rança Pública,
fechou o ano colhendo resultados significativos. A no
va Iílosofia Implantada dentro do esquema dá Seguran
ça, contríbúíu pàra a mudança de compOl,tamento das
corp_o�ações, ,civil- ,e militar, propiciando um trabalho
mais-'uniforrhe, voltado para o bem da comunidade ca

Jarinense. No -relato da re_troªpectiya, Scllé .observa
que na área da politica civil, foram executadas as obras
de,construção de 21 delegacias de polída, em convênio
com as prefeituras, sendo uma em Massaranduba, além
da de Guaramirim" que recebeu,melhorias.

. Ele destacou igualmente a aquisiç!o de 14 moto-
cicletas Hönda 125 cilindradas, repassadas à policia

,

civil objetivando a melhora e a agilizaçãQ dos serviços
prestados à população. Uma das motocicletas foi desti
nada a 'Delegacia' de Policia da Comarca de Jaraguâ
do Sul, municipio que teve criada na gestão de Heitor
Schê, a 3a Companhia de PQlfcla Militar, que ficará su

bordjJlada aQ QO l3atalh�o üe PQliçíi1, çI� JQinville,'

JARAGUÁ: Mutirlo entregou materiais didáticos

A 19a Unidade de Coordenação Regional de
Educação realizou na manhã do dia 25 de feve
reiro, no salão do Comunidade Evangélica, a ea-'
frega de 752 unidades de jogos didáticos e brin

quedos !ls classes de pré-escolar, confeccionàdos
através do Projeto '.'Mutirão Didático". Foram be-

.

neficiadas doze unidades escolares da .rede es

tadual, três da rede munícípal (conveniadas com

o Estado), Creche Constância Piazera e Sesi.
Para a execução do projeto, a Ladesc destf..

nau Cr$ 1.166.000 pera a aquísíção de material
de consumo, índíspensével

ê confecção destes. ma
teriais ..

A idéia da criação do Projeto "Mutirão do
Material Dídátíco' é decorrente das medidas to .. ·

madas pelo Govérno do Estado para repor ma

terial didático das classes de pré-escolar, levados
pelas grandes enchentes de 83 e 84. Como a ex-.

períêncía desen-volvida nas escolas "da Capital
(que confeccionaram material para as unidades

\ escolares 'com pré-escolar das cidades atingidas
pelas cheias) deu certo, o Pró-Criança e a Ladesc

resolverara estender a experiência para, todo o

Estado de Santa Catarina, durante o ano de 1984.

Foi assim que a Secretaria da Educação integran
do-se à Ladesc e ao Pró-Criança, implantou o Pro

jeto nas Unidades de Coordenação' Regional de
Educação. ,

-

,

Para a execução do projeto contou-se com a
,

efetiva: participação dos alunes de 5a a 8a séries

e dos professores de Preparação pará o 'Trabalho
e Educação Àrtística, na coleta de materiais de

sucata de construção dos brinquedos ê jogos dídá-
tícos. ' -

'

Extensão sugere o

do milho
expurgo-

A cultura do milho em' grícultores ja desenvol

Jaraguá do Sul, embora vem este trabalho, inclu-
'

não sendo á mais sxpres- síve cerca. de. dez paióis
siva da economía.prímäríe foram construídos. A van-

do município .ocupa uma tagem é que com '0 expur
área plantada de _2.700 go, o inseticida não é mais

hectares, com uma média utilizado, e sim, apenas o

de rendimento de 2.400Kg!, fumígante (gás), que após
ha (40 sácas de 60 quilos). quatro dias de aplicação
A Acaresc desenvolve no pode ser consumido na ali

munícípío um trabalho mentação humana
_
e aní-

'com vistas a aumentar a mal, pois não deixa resto

produtividade, existindo de veneno no grão e nem

algumas propriedades com na palha.
rendimentos superiores a O caruncho é uma dás

média, atingindo a 70/80 grandes prazes do milho,
sacas por hectare (4 mor- cultura que por sí só é tra

gos)., balhosa. Para_se ter uma i-

Um dos fatores do bai- déía, um casal de carun

xo rendimento - segundo cho, em atividade normal,
Lauríndo Goedert e De+a- ao cabo de cinco meses re

ir Pereira,' do .Escrítório produz um milhão de ca

Local da Acaresc - é o, cul- runchínhos. capazes de

ti-vo de varlêdädes pouco consumir cinco sacas .de

recomendadas mas qUE! mílhö:
são plantadas pelos azrí- -Daí.a necessidade de ex

cultores por serem melhor purgo, qUê eliIÍlina ,a pra..

empalhadas e por ,via de gà, sein necessidade de

cdnsequência, oferecem movimentar o milho. O

maior proteçäo contra ,o, custo",dos tratamentos de

caruncho. Os técnicos da expurgo durante a arma

Acaresc; porém, defend�m zenagem é inferior a um

o plantio _
de milho híbrh por cento do valor do mi

do, de malar prõdutiviqa- lho armazenado, conforme

de, e, para exterminar o, Laurindo e' Dejair, da A

caruncho, sugerem uma 'caresc de Jaraguá do Sul.

p;r�tica simples e �ficaz:
o expurgo. ,

O espurgo pode ser fei
to na lavoura'ou em paiol.
No mupiç1pio1 muitos ª"

.
Anúncie aqui e tenha

,

retOi'110 garantido
�ORREIO DO POVO
Foa. ... ,72-0091

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES

Fazem anos hoje: 09,

Sra. Edeltrudes Lepínskí,
Marcos Antônio Rosa, I
vone Volkmann. Sr. Fran
cisco França, Anastácia
Olska, Sra. Waltraud Sí-

mon,
Aniversariam domingo
Sr. Roberto Funke, Sra.
Paulina Morbis, Sra. Ro

mualda Henke em Ctba,
Sr. Roberto Renato Fun
ke, Sra. Alzira, esposa 'de
Oscar. Nagel, Sr. Nélson
Pereira, Sr. José Nunes,
Srta. Maria Luzilda Gre
gQlewitzsch, Sra. Bruníl
de Boss Hamburg.
DIa 11 de março
Sr. Fidélis Baratto em Cri
ciúma, Daisy da-Costa em

S.Fco. do Sul, Sra. Ivete
Stulzer da Silva, Sr. Mar
celino Bisoni, Sr. Renato
TomaselIi.
Dia 12 de março
MariIane Doering, Sr. Hi
lário Rosa, Sr. Deríval Du
we. Sr. Ravino Küster,
Póqer, filho de Luiz Celso
fl\1árcia) Muniz.

Ola 13 de março
�r. Jorge Ersching, Sr. Ro
nri?:o Nicoluzzí, Vívían,
filha de Irineu (Rosane)
Buerger em Ctba, Sr. Au

pusto Gesser em Concór
dia, Sr. Paulo Carlos Ho
eft, Sr. Waldir Gerent em
Astorga-PR.. Sr. Bento Nu
nes, Sr. Elfonso Schramm,
Sr. Ernesto Krause.
Dia 14 de março
Srta. Arlene Terezinha
Boos, Valdemir Cezar Pe
reira, Sra. Amália esposa
de Euzênio Krüzer. Sra.
Adalzira esposa Dr. Murí-

.

Ia Barreto de Azevedo, Dr.
. Nélson Victor Pinto da
Costa, Sra. Anastácia Stul
zer, Sr. Rodolfo Herbst em
Porto Alegre, Sra. Ivone
Voigt.
Dia 15 de março
Sr. Salim José Dequêch
em Guaramirim, Srta. Eli
ane Reimer, Sra. Iracema
Fusil, Sr. Antonio Pedro
Martim,

.

Cássia Behling,
Marco Antonio Roennau
Filho em Campo Bom-RS,
Irani Manske, Sr. Jair Pe
droní em Curitiba, Fábio,
filho de Osní (Gisela) Mül
ler.

TERRENO EM
GARmAlDi

Vende-se um terre
no, na Estrada Garibal
di, a 1 quilômetro da
Malwes. medindo 37m
frente por 150m de

fundos. Preço·Cr$ 15
milhões, à vista.
Tratar c'om Leonel,

na rua Walter Mar
quard�, n° 706.

NASCIMENTOS

Dia 09 de fevereiro

Tatiane, filha de Moacir

(Sandra) Pokryniecki.
Dia 10 de fevereiro
Roseli, filha de Hilário
(Salete) Pinho.
Dia 13 de fevereiro

Marina, filha de Aristeu
(Lia) Lenzí.
Dia 14 de fevereiro
Alessandra .íílha de Ro
land (Solange) Wachholz.
Dia 19 de fevereiro
Dioney, filhó de Dionisio
(Lueilda) Kauling.
Dia 23 de fevereiro

Schirley, filha de Arno
. (Miriam) Koch.
Dia 24 de fevereiro
Mirielv. filha de Luiz (As
trid) Santos.
Dia 26 de fevereiro
Walmlr. filho de Waldiro
(Va]Cir) Wendorff.
Dia 27 de fevereiro
Robson, filho de Antônio
(Solange) . Schellernberg.
Cleíton. filho de Valdemar
(Darci) Schuhardt. Eduar
do. filho. de Rubens (Maza
li) Friede]. Fernanda. filha
de Luiz (Maristela) Rosa.
MI'I1c0n. filho rle Sérgio
(Verônica) Mader

.

Dta Z8 dE> fp'Vereiro
Ttaoo. filho de Dalmíro.
(T ,pia) �('hiiffpr \ Valéria.
fiJhé' de Cássiotl.orena) Bu
sarelo. André Luís. filho de
Tirc:o (Sônia) Stähelin.

ESCREVE O LEITOR .

Recebemos do Ministro
Daniel Faraco, ilustre ora
c:i1eiro e amigo pessoal oe
acldenfe de trânsito, seu

nosso diretor a carta trans
crita a seguir:
"Tomei conhecimento. hR
rvruco, de que falecera. em
Q'enro Dr. Antônio José
Gonçalves.
O relato da vida do Dr. An

tôniocpubltcado p=to Cor
,-pin (ln l'n"IT". (fl'" _TaraollA.
ri" �111. mostra rrn ':'.

_ com

"Pll falecimento, não só os
�r:l"C: entes queridos.' mas

+oda a comunidade perde-.
r"1m uma presença atuante
e exemplar: a de um ho
mem oe escol. Por certo,
sua memõrla líá. de perma
necer como elemento vali
oso do patrimônio moral
de sua gente.
Trazendo, ao bom amlzo,
o conforto de condividir

.

seu pesar, ofereço-lha o

que posso dar e que a cons
ciéncia cristã que o distin
gue sabe tão bem apreci
ar: minhas pobres. mas

sinceras orações nela eter
no descanso dó Dr. Antô
nio.
Creia-me seu sempre a

migo, ass. Daniel Fara
co,"
Em nome (Ie nosso (Iiretor
e familiares o muito obri-'
gado!

pAGINA 04

Proclamas de Casamento' domiciliado e residente na

Rua Dona Mathilde, 154,
nesta cidade, filho de Ivo
Mais e de Anastacia Sch
mitz Mais. Ela, brasileira,
solteira, auxiliar de escri

tório, natural de Candelá
ria, Rio Grande do Sul, do
miciliada � residente em

Barra do Rio Cerro, neste
distrito, filha de Arno Ar
naldo Ellwanger e de Ali
dia Cyra Ellwanger.

Edital 14.171 de 05.03.85
Marildo Maas e Lorena
Mathias _ Ele, brasileiro.'
solteiro, operário, natural
de Jaraguá do Sul, neste

Estado, domiciliado e re

sidente em Rio da Luz 1,
neste distrito, filho de TJdo
Maas e de Erica Drews
Maas. Ela, brasileira, sol
teira, operária ,natural de

Marlpá-Parané, domicilia
da e residente em Jara

gué-Esquerdo, neste dis
'trito, filha de Albrecht
Mathías e de Irma Olden
burg Mathias.

Edital 14.1n de 05.03.85
Bernardo Pawlak e' Saléte
de Jesus Sabatke
Ele, brasileiro, solteiro,
postero, natural de Massa
randuba ,neste Estado, do
miciliado e residente na

Rua Walter Marquardt, n"
467, nesta cidade, filho de
José Pawlak e de Ana Go
bieranski Pawlak. Ela, bra
sileira, solteira, operária,
natural de Canoinhas, nes
te Estado, domiciliada e

residente na Rua Walter
Marquardt, 467, ,nesta ci

dade, filha de Hercílio Sa
batke e de Helmi Wald
mann Sabatke.

Äurea Müller Grubba, . Oficial do Registro Civil do
'J ÇJ Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Cartórío,
exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se habili
tarem para casar,' os seguintes:
Edital 14.165 de 28:02.85
Artur Rudolfo Orthmann
e Marise Leítzke

,,!p,e, brasileiro, solteiro, dó
comércio, natural de Brus

que, neste Estado, domici
liado e residente na Rua
Rio Branco, 72, nesta cida
de, filho de Herbert Orth
mann e de Nayr Hsacke
Orthmann. Ela, brasileira,
solteira, escriturária, natu
ral de Jaraguá do Sul, nes
miciliada e residente na

Rua Jorge Lacerda, 95,
nesta cidade, filha de Wal
ter Leitzke e de Edite UI
-mann Leitzke.
Edital 14.166 de 01.03.85
IIdemar Müller e Marli
Behlíng _ Ele, brasileiro,
solteiro, balconista, natu
ral de aJragu ádo Sul, nes
te Estado, domiciliado 'e
residente na Rua Gaspar,
201 ,nesta cidade, filho de

Ulríco Müller e de Juliana
Stenger Müller. Ela, brasi
leira, solteira, do lar, na

tural de J;araguá do Sul,
.

neste Estado, domiciliada
e 'residente na Rua Pas
tor Alberto Schneider, 688,
nesta cidade, filha de Leo

poldo Behllnge de Elfrída
Müller Behlíng.
Edital 14.167 de 01.03.85
Adolar Sasse e Elsi West
phal _ Ele, �sileiro, sol
teiro, relojoeiro, natural
de Jaraguá do Sul, neste
Estado, domiciliado 'e re

sidente na Rua Major Jú
lio Ferreira, 288, nesta ci

dade, filho de Elmo Sasse
e de Iracema Kiekhoefel
Sasse. Ela brasileira, sol

teira, balconista, natural
de Taíó ,neste Estado, do
miciliada e residente em

Estrada Bananal do Sul,
em.Guaramirim, neste Es
tado, filha de Arnoldo

Westphal e de Nilva Wes
tphal.

Edital 14.168 de 01.03.85
Alcides Martins e Marlise
Porath _ Ele, brasileiro,
solteiro, auxiliar de escrí

tório, natural de. Maringá,
Paraná, domiciliado e re

sidente em Rio da Luz II,
neste distrito, filho de Jo
sé Martins Paz e de Divi
na Eugênia Esprícigo Paz.
Ela, brasileira, solteira..
doméstica, natural de Ja
raguá do 'Sul, neste. Esta
do, domiciliada e residen
te em Rio da Luz Il, neste
distrito, filha de Arthür
Porath e de Wanda Lem
ke Porath.

Edit�l 14.169 de 01.03.85.
Alvaro Antônio Watzko e

Neusa
_
Bísoní

Ele, brasileiro, solteiro,
funcionário público fede
ral, natural de Guarami
rim, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
Olívio Domingos Brugna
go, 673, nesta cidade, fi
lho de Alvaro Watzko e

de Dorací Mueller Watz
ko. Ela, brasileira, soltei
ra, auxiliar de cartório,
natural de Jaraguá do Sul,
neste Estado, domiciliada
e residente na Rua 25 de

julho, 1122, nesta Cidade,
filha de Afonso Bisoni e

de Laura Zils Bisoni.

Edital 14.170 de 04.03.85.

Adilson Pedro Mais e Lisa
ne Ellwanger _ EIe, brasí
leíro, solt., modelista, nat.
de Luís Alves.nesta Estado,

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, man
dei passar o presente edi

pela imprensa e em cartó
tal, que será publicado
rio. onde será afixado du
rante 15 dias.

Bstado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul

L E I N° 1.011/85
'

Autoriza o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul a firmar
Termo de Convênio com o Governo do Estado de Santa
Catarina, através da Secretaria da Saúde.
.0 Prefeito Municipal de, Jaraguá do Sul, no uso de suas

.

_ FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara
atribuições, _

..� , ....;\"'7- �;-.:���r
de Vereadores aprOVOll e ele sanciona a seguinte Lei:

. ._

... :

Art. 1 ° _ Fica o Chefe do Poder Executivo' autorizado a' firmar:
Termo de Convénio com o Governo do Estado de Santa Catarina, atra-'
vés da Secretaria da Saúde. _.

Art. 2° _ As despesas constantes da presente Lei serão Classi-
ficadas como despesas extra-orçamentárias da Prefeitura. .

_

Art. 3° _ A presente Lei. entrará em vigor na data de sua pu-
blicação. revog�das as: djsposiçõe� em contrário. .

..
- .

. I Jaraguá do SuL 01 de março'de ·1985. '

DURVAL VASEL· IVO KONELL
. - Prl?fE:ito Municipal Secretário de Adm. e Finanças
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TELEFONES ÚTEIS

Bombeiros 193
Rádio Patrulha 190

Deleg. de Polícia 72-0123
Deleg.Reg./Polícia 72-1546
Detran/Ciretran 72-1546
Hosp. São José 72-1977

Hasp. Jareguá 72-1::S00
PO�.o de Saúde 72-0789
INAMPS 72-0958
INPS �_ 72-0369
Pref. Municipal 72�0988
5AMAE 72-0590 -

CELESC 72-0924
Fórum 72-02eS
Rodoviária 72-0447
Ferroviária 72-0405
Jornal "Correio do
Povo" 72-0091
Pontos de Táxis 72-0861
72�0914, 72-0461, 72-0661,
72-0216 e 72-1799.

IMPOSTO DE RENDA

'Os declarantes do Im

pasto de Renda Pessoa Fí
sica com imposto a pagar
ou a restituir, deverão
entregar suas declarações
nos bancos até o dia 22
de março. Os que estão
isentos devem apresentar
a declaração de rendimen
tos até 26 de abril."

BIBLIOTECA PÚBLICA

A Biblioteca Pública
Municipal "Rui Barbosa",
de Jaraguá do Sul, aten
de o público diariamente
das 8 às 19 horas, sem fe
char para o almoço e aos

sábados, das 8 às 11h30.
Ela localiza-se' na Rua Jo
ão Píccoli,

M'0LTAS DO TRÂNSITO

Não habilitado .

Cr$ 81.844.
Avanço de sinal luminoso
Cr$ 40.922.
Estecíonamento em ponto
de ônibus Cr$ 16.368
Estacionamento em local
proibido Cr$ 8.184
Reincidência na mesma

infração dobra o valor da
multe.

Págiria de Serviços
CLUBES DE SERVIÇO PAGAMENTO DA T.R.U

Reuniões

Automóveis e motos
com placas de final 1 a 5
devem pagar até 31 de
março a terceira parcela
da TRU. Placaa de 6 a O,

",pagam as parcelas até o

últímo dia útil dos meses

de abril) maio e junho ou

a cota única até 15 de ma

iO/85.
TRU com valor igual

0'lJ.-' inferior a Cr$ 87.997,
vence também no dia 15
de maio.

PAGAMI1'\lTO PIS

'- ONIBUS-

Saídas da rodoviária de
Jaraguá do Sul para:

AUTO VIAÇÃO CATA
RINENSE/REX

Joinville via BR-I01-
6h25, 7h30, lOh, 12p, 13h

50, 16h, 19h e domingos
.

às 20h30 (extra)
Joinville via Streit. - 9h30,
São Bento do Sul - 7h30,
Iüh e 141130. São Bento,_
Rio Negrinho e Mafra -

19h15.
Corupá - 7h30, lOh, l1h30,
14h30, 19h15 e 20h15.
Blumenau via Vila Itoupa
va - 8h40, 16h30, 19h e

domingos às 20h30 (extra).
Blumenau via Pomerode -

7h15, 9h3,), 13h e 17h30.
Blumenau via Timb6 e

Indaial - 141 i5.
Blumenau, Gaspar, Ilhota,
Itajaí, B.Camboriú, Itape
ma, Tijucas e Floríanópo
lis - 7h15 e 8h40 diaria
mente.
Barra Velha, Piçarras, r

taiai, B.Camboriú, Floria

nópolis (seounda à sexta

-feira) - 7h30 .

Ha iaí, B.Camborhí, Floria
nópolis

.

(período escolar
aos domingos) - 20h.

PENHA

Joinville e Curitiba - 61
30, 10h30 e 16h15.
Pomerode, Timbó, Indaíe'
e Rio do Sul - Ilhl0 e 13t! -

30. _ Blumenau - 20 h.
Joinville e Curitiba (ex
tras, s6 domingos] - 17h30
e 18h.

IT APEMIRIM

Blumenau a São Paulo (di
.reto, embarque em Gua-

. ramirim) - 19h30 e 19h45.
-

LITORIN A _ Horários

De Jaraguá a S.Francisco_
7h. Retorno às llh50min.

De Jaraguá a Joínvílle _

7h e 16h30. Retorno às
13h e 18h.

De Jaraguá a Corupá _

14 e 19 h.

Rotary Club _ terças-fei
ras, 20 horas, no Restau

rante Itajara. Presidente:

Alidor Lueders.

Lions Clube Centro

quintas-feiras, 20 h, no 1-

tajara. Presidente: Sigmar
Beno Lucht.

ABONO DO

Na terça-ferra, a Caixa Econômica Federal
começou a pagar o 14° salário e os rendimentos

ao� cadastrados �o PI? que nasceram na primeira
qu�nzena de abril, Ja os nascidos na segunda
quinzena começam a receber a. partir do dia 13.
O pagamento dos benefícios do PIS relativos ao

ano base .de 83 encerra-se no dia 31 de maio.

Lions Cídade Industríal >

segundas-feiras, 20 h, no

Itajara. Presidente: José

Henrique Pereira.

CURSO DE I.R. _ PESSOA JurumcA
,

A Associação Comercial e Industrial e os

Sindicatos Patronais de Jaraguâ do Sul, em con

vênio com o Centro de Apoio a Pequena e Média

Empresa de Santa Catarina - Ceag/SC, realizarão
nos dias 18 e 19 de março, no auditório do Centro

Empresarial, um curso sobre Imposto de Renda -

Pessoa Jurídica, destinado especificamente a con

tabilistas, economistas, admínístradores e inte

ressados de modo geral, na área contábil e fiscal.
Do programa do curso constam o regulamen

to do IR, Decretos-Leis, Portarias do' MF, Instru
ções Normativas da SEF, Pareceres Normativos
CST e Atos Declaratórios e a sua metodologia
será através da exposição oral, projeção de trans

parências, leitura de textos inerentes à legisla
ção e sua recente atualização, além de debates.

O ministrante vai ser o Professor João Pes

soa Garcia e em princípio às 16 horas/aula serão
dadas das·8 às 12 .e das 18h30 às 22h30, podendo
haver modificações de comum acordo entre os par
ticipantes. O custo da inscrição é de Cr$90.000,Po
rém, o participante pagará somente Cr$ 45.000·
Os restantes serão custeados 'pelo Sindicato Pa
tronal da Classe.

HOSPEDAGEM

(Preço base, com café da manhã)
HOTt!IS FONE· Ap./solt. Ap./Casal.Suite
ITAJARA _ Rua Gumercindo
da Silva, 237 72-0799 20.000

NELO _ AV. Mal. Deodoro,
nOl04. 72-0337 13.500

SAVANA _ Rua Cabo Harry
Hadlích, 50 72-0905 9.900

30.000 50.000

25.000 38.750

18.900

. SERVIÇO MILITAR

A Junta do Serviço I. 11-
litar de Jaraguá do Sul elf. .

tá procedendo o alistamen
to dos jovens da classe

. 1967 e anteriores em dé
bito, das 8h30 às I1h30.
O prazo expira-se em 30
de junho e o alistando de
ve trazer a certidão de
nascimento e uma foto
3x4. A J5M fica aos íun
dos da Prefeitura Muni
cipal.

A VIOES Horários

De Jolnvllle a S50 Paulo.,

.

9h (menos domingo) e 189
30 (menos sábados). Ás
2as, 3as e 5as feiras _ 15h
50. Quartas e sábados _

.13hl0 ê 6as feiras e domin

gos às 15h.

'De Navegantes_São Paulo

r?h30 (diário). Segundas,
3as, 5as, 6as feiras e domin

gos _ 13hl0. Às 4as, 6as

feiras, sábados e domin

gos às 15hiOmin.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PROMOTORES DEBATEM A JURISPRUDnNCIA IPTU GERA

RECLAMAÇÃO DE
Aciag estudos sobre o setorFetep farãoI

I
-,

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

I

e
- EDITAL -

AUREA MÜLLER GRUBBA,
o Grupo Regional de Estudos "Arí Silveira de Sou

raguá do za", que congrega os Promçtores de Justiça das Comar
a altera- cas de Joínvílle, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul:
undo de Guaramirim, reuniu os 'seus membros no día 26 pas-
empo de sado. no Fórum Desembargador João Thomaz Marcen- Compareceu na redação,
ntido de des _de Mattos, sob a presídência.do'Dr. Wlalmar Alves. quarta-feira, o contribuin

do o sa- Os doze promotóres discutiram inúmeros assuntos de te Rodolfo Wackerhagen,
caso de natureza legal e três teses foram apresentadas e de- morador na Rua Domin

própria fendidas, gos Olívio Brugnago, 171,
o, O ad- O Dr. José.Alberto Barbosa, Promotor da la Vara na Vila Nova, reclamando
Porto de de Jaraguá do Sul, defendeu a tese "0 nome da mu,!p�r Ç._Qptra o abusivo aumento
Sul, Cle- casada", aprovada pela maioria, ao passo que Dr. :Bé- doímpostc predial e terri
apresen- dro Sérgio Steil, da 2a Vara, apresentou a tese /IA pos- toríal urbano. Um dos se

sobre a sibilidade do Promotor entrar com habeas-corpus em us imóveis, de Cr$ 6.624
o e soli- Iavor do acusado, em processo de acídente de. trânsí- pagos de IPTU no ano pas
árias que to". O Dr. Barbosa, comentando o seu trabalho, disse sado, passou para Cr$ 83.

associa- .rme por ocasião do casamento a mulher pode escolher 325 e outro, de Cr$ 9.475

tívem os " nome que deseja usar: pode .fícar com o nome de saltou para Cr$ 150.534.

tilizarem solteira, somar o nome do marido e ou suprimir o no- Wackerha�en considera
marítimo ''''e do marido. absurdo esses aumentos

de suas C· .

h na TRU foi extinto de mais de mil por cento

exteri.or. .....arlID O
e ao reclamar na .Prefeí-

abordada Desde o primeiro dia de janeiro, o Departamento tura, conseguiu qu� pou
Fstadual de Trânsito não está mais colocando o carím- cos cruzeiros fossem redu
bo no verso da Tru, Conforme o diretor geral do De- zidos do total. Ele obser
tran, Luiz Darci da Rocha, a medida foi tomada pelo và também a falta de cri
Contran, através de Resolução que instituiu o Doeu- térios da .munícípalídade,
mento Anual de Licenciamento para Veiculos. a partir pois a citada artéria é elas
do exercício de 85. Em decorrência desta Resolução, sificada -como de 2a elas
os veículos não mais serão licenciados com o carimbo se, porém, e uma rua sem

no verso da TRU, conforme exercícios anteriores e calçamento, sem esgoto
sim, através da emissão da licença anual. e tampouco iluminação

Rocha 'explic{i que o Detran e os demais órgãos de pública possui. O recla
trânsito subordinados somente farão o licenciamento mante está revoltado com

anua] a partir de abril, já que o Contram, órgão máxi- a situação.
mo do trânsito, está expedindo circulares' explicando
que por ser impresso novo, as empresas fabricantes
não terão condições para imprimir a licença anual de
imediato, devendo as mesmas ser entregues em todo o

país, nos próximos dias. O licenciamento efetuado em
1984, tem validade em 1985.

O Diretor do Detran revelou que os veículos com

nlaces de final 1 e 2 deverão ser licenciados nos ór-

nvênio �ãos 'de trânsito até o dia 30 de maio; fináÍ 3 x 4 até

1984.

'

30 do junho; final 5 até o dia 30 de julho: final 6 até
30 de agosto, final 7 até 30 de setembro, final 8 até
30 dE: outubro, final 9 até 30 de novempro. Os veícu
los com pla,cas de final O terão que substituir o licen
ciamento de 84 para a nova licença anual até o dia
30 de dezembro.

TabeliãNa sexta-feira, dia 1°, a

Associação Comercial, In
dustrial e Agrícola de Gua
ramírím participou da reu

nião microrregionàl da

Federação das Associa
ções Comerciais e Indus
triais de Santa Catarina,
.em Mafra, através do pre
sidente Francisco Schork
e do assessor industrial
Aclíno Feder. Na oportu
nidade, a AGIAG apresen
tou' reivindicações e as As

sociações co-irmãs apro
varam o envio de doeu-

mento ao Secretário dos

Transportes e Obras e De

putados da região sobre:
1) Sinalização e placas in
dicativas na SC-413/Gua
ramirím-Blumenau.: 2) I
luminação da Ponte Ivo
Silveira, no início da SC-
413, imediações de arroz

Pi-Kí: 3) Estudos sobre mo

dificações do trevo SC-
413/BR-280, para adequá-
10 melhor as manobras de
veículos e evitando os

constantes acidentes. que
ali têm ocorrido.

Schork e Feder, estive
ram também em São Ben

to do Sul, onde na Fetep
mantiveram entendimentos
com vistas a desenvolver
estudos, pesquisas e pro
jetos relacionados com a

aplicação de tecnologia
voltados ao setor madeíra
móveis; promover cursos

de formação, treinamento e

especialização nas áreas
de produção e admínístra
cão e, também, elaborar
estudos e díagnóstícos do
setor industrial madeíra
móveis, entre outros, So
bre o assunto em tela, o

diretor da Fetep, Marcos
von Bahten e o essessor

de tecnologia Carlos da
< Silva, virão oportunamen
te a Guaramirim, para pa
lestrar e debater com os

industriais do ramo o tra
balho que se pretende in
troduzir.

OUTRAS MOÇOES
Na reunião mícrorrezío

nal da Facisc, em Mafra,
a Associação Comercial de
São Bento do Sul, teve a

provada moção ao IBDF,
sobre a exigência de área
mínima de reflorestamen
to das empresas consumi
doras de Pinus eliotis. A

Assocíaçãn
Sul reívín
ção da leí
Garantia
Serviço,
que seja
que do F

compra da
DU na co

ministrador
São Franc;
mentino
tou um re

situação d
citou aos

através de
cões de cl
exportador
aquele te

para o tr

mercadori
Outra qu

foi o Corr
cão - BR-2
to União a

onde decid
vio de um

toridades c

ra agilizar
andamento
mente, que
asfaltament
rupá-São B
tes partici
da Secretari
tes, engenh
ezzo.

MORADOR de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca

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

lei, etc.

Faz saber a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cartório para protestos os títulos centra:

Avelino Wolf. Estrada Pedra de Amolar, sn, Co
runá _ Artur Dutra, Schroeder I. Schroeder _ An
tônio Caetano. Rua Camno Aleare. sn, nesta _

Alceu de Simas, Rua Barão do Rio Branco. 200 _

nesta _ Com. e Reores. Eliane Ltda. Rua J01'lé Te
odoro Rfbeiro. 1277. nesta _ Carlos Alberto Schul
ze, Rua Preso Bnítäcío Pessoa, IH. ao. 36, nesta _

Cell KoehJer, Rua Joínvílle. 1923, nesta ...,.. Elcío
Ronelato. Rua Luiz Sartl, sn. Nereu Ramos. nes

ta _ Enio Kuster. Estrada Rio da Luz, nesta _ Er
víno Osvaldo HtlIesheim. Rua Onélla Horts. 48 _

Francisco Carlos Zeferino. Rba-Frledrlch Wilhelm
Sonnenhohl. sn. nesta ;: Irrneu Pacundes. a/c Mar
catto Ind. de Chanéus Ltda. nesta _ Incatex Jnd.
Acabamento Textil Ltda, Rua 354. sn. nesta _ Jvo
Boremann. Rua Ilha da Fh:meira. sn, nesta _ Ju
lio Rosa. a/c Metal. Lombardi Ltda. nesta _ Ru
bens Hoo11. Est.rada GaribaldJ. nesta _ Renato
Utnad=I. Pp" João Tozlnl, sn. Nereu Ramos. nes
ta _ S� ...,.fo Luíz Pp.t'lroso, Rua JoaauJm Fco. de
Paula. sn ,.,,,,,,ta _ Valdir Carlmt. nesta,

.

E como 0� 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

f1llreçam 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/.bracm;\ (lo Sul. 07 t'le'marco de t !lR!\.
Aures MU)J;er Grubba - Tabeliã - de Notas e IOficial de Protestos de Títulos da Comarca de I.do Sul

1.012/85LEI

Autoriza o Prefeito Municipal de Jara

guá do Sul, 9 firmar termo aditivo de
convênio com o Governo do Estado de
Santa Catarina, através da Secretaria
da Saúde.

O f I d J
. �aJLPre eito Municipa e aragua b

Sul, no uso de suas atribuições,
.

FAZ SABER a todos Os habitantes deste

Município que a Câmara de Vereadores aprovou
e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° _ Fica o Chefe do Poder Execu
tivo autorizado a firmar Termo Aditivo ao Con
vênio celebrado em 25 de setembro de 1984, com
o Governo do Estado de San,rct Catarina, através
da Secretaria da Saúde.

.

Art. 2° _ As despesas constantes da pre
sente Lei serão classificadas como despesas extra-

orçamentárias da Prefeitura.'
.

Art. 3° _ A presente Lei entrará em vi

gor na data de sua publicação, revogadas as dis

posições em contrário. .

Jaraguá do Sul, 01 de marco de 1985.

DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Sec.

-

de Adm .. e Fin.

CLUBE ATLÍ!TICO BAEPENDI
EDITAL DE'CONVOCAÇÄO DOS ASSOCIADOS

DO CLUBE ATLÍ!TICO BAEPENDI PARA
ASSEMBLÍ!IA GERAL ORDINÂRIA

Pelo presente Edital, ficam convocados todos
os sócios patrimoniais do Clube Atlético Baepen
di, afim de se reunirem 'em Assembléia GeralOr
dlnária, em sua Sede Social, cito à rua Augusto
Mielke, 466, nesta cidade, à realizar-se no dia:
28/03/85, às,19:00hs, em la convocação, ou ás 20
hs, em 2a convocação com qualquer número de
sócios presentes para apreciação da seguinte:

rancísco
pelo en

ial as au
entes, pa
obras em

rincipal
ilizem o

.eeho Co
as deba-

ORDEM DO DIA

1) - Apresentação do Relatório da Diretoria re

ferente ex, 84.

2) - Prestação e aprovação de contas da Diretoria
ref. ex. 84.

3) - Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Jaraguá do Sul, 15 de março de 1985.

RAINER A. WIELE _ Presidente

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Imob. Morada do Sol Ltda1..014/85

Reajusta Vencimentos do Funciona
lismo P.úblico Municipal ativo e inati
vo, e Servidores :t-.junicipais regidos
pela CLT.

.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, no uso de suas atribuições;

FAZ SABER a todos os habitantes des
'te Município que a Câmara de Vereadores apro
vou e ele sanciona a seguinte Lei:·

Art. 1° _ Fica concedido um reajuste
de 40% (Quarenta por cento) sobre os vencimen
tos de janeiro de 1985, aos Funcionários Públicos
Municipais, ettivos e 'inativos, a título de anteci
pação do INPC à ser fixado para o mês de maio
do ano em curso.

Art. 2° _ Ficam reajustados, também,
os salários dos Servidores Municipais regidos pe
la CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, no

mesmo. percentual e conforme consta no artigo
1 ° desta Lei.

Art. 3(.1 _ As despesas decorrentes da pre ..

sente Lei, correrão por conta de recursos própri
os do Orçamento vigente.

.Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Rua Gumercindo da SOVa, 72

Tel. 72.1250
cua Nf 740 - J - Ue:» Região

VENDE
1.010/85LEI

Ratifica Termo Aditivo a

firmado em 06 de dezem
O Prefeito Muni.cipal de

Sul, no uso das atribuições que lhe sã
FAZ SABER a todos os ha

.

te Município que a Câmara de Ver
vou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1 ° � Fica ratificado' o
mo Aditivo, ao Convênio celeb"rado
zembro de 1984, autorizado pelai L
N° 1.002/84, de 03 de dezembro de I
Prefeitura Municipal e o Governo d
Santa' Catarina, através da Secreta'
rança Pública.

Art, 2° _ Esta Lei entrará
data de sua publicação, revogadas
ções em contrário.

Jaraguá do S11l, 01 de m

DURVAL VASEL IVO
Prefeito Municipal Sec. de

_' Terreno de 1.443,66 m2 com urna casa de Alvenaria de 140,00 m:2 na rua

MArina Frutuoso 'esquina com a rua Leopoldo Manhke.
Terreno de 2.400 m2 de área com uma casa de madeira de 144,00 m2 e ou

trá de 70,00 m2, na rua Guilherme Lessmann.
Terreno de 1.423,00 m2 de área com uma casa de Alvenaria de 165,00 m2,
na Av. Mal. Deodoro da Fonseca.
Terreno com área de 480,00 m2 na rua Francisco Zacarias Lenzi.
Terrno com área de .420,00 m2 na Rua 290 (lot. Centenário).
Terreno com a ár�a de 499.00 m2 DA rua Leopoldo Augusto Gerent.
Terreno com área de 400,oom2 com uma eMA de madeira de 90,oom2 na
Rua Carlos May«.

-
. Terrena com área de 399,00 ri12,. com uma casa. de Alvenaria de 100,00 m2
na rua Adão Nor03chny (Vila Lenzt) '"

Uma chácarra com área de 112.400,00 m2, com uma casa de madeir,a, Rio
Da Luz I, Tifa Rapp.
Uma chácara em Ribeirão Oacilda, na divi�a Corupá-Iaraguá do Sul, com

luz, água e uma oaaa p�a morada, com 95.000 m2.

..- Terreno na Rua Brusque com área de 580,00 m2, com urna casa de madei-
ra de 63,00 m2 .(Vila Nova).

.

Terreno de 145.200,00 m2 em Morro Grande, distrito de Itapocu, Município
de Araqoori, distante 740,00 metros da Escola Estadual do Morro Grande.

CLUBE ATLÍ!TICO BAEPENDI
EDITAL DE CONVOCAÇÄO DOS ASSOCIADOS

DO CLUBE ATLflTICO BAEPENDI PARA
ASSEMBLÍ!IA GERAL EXTRAORDINÂRIA

I'I
,

I
,

I

I
J

Pelo presente Edital, ficam convocados todos
os sócios patrimoniais do Clube Atlético Baepen
di, afim de se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, em sua sede Social, cito à rua Au

gusto Mielke, 466, nesta cidade, à realizar-se no

dia: 28/03/1985, às 20:00hs, em 1 a convocação, ou
às 21 :OOhs, em 2a convocação, com qualquer nú
mero de sócios presentes para apreciação -da se

guinte:
ORDEM DO DIA

PMDB _ PARTIDO DO MOVIME�O
DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMUNICADO
O Partido do Movimento Democrático Bra

sileiro _ PMDB por unanimidade de sua Executi
va vem a público repuqiar a atitude do Deputado
Roland Harold Dornbusch, que por motivos es

cusos desrespeitou a orientação do nosso Parti
do se envolvendo de forma negativa no episódio
da Eleição da Presidência da Assembléia Legisla
tiva.

ro Ter
EIe de
nicipal
ntre a

ado de
Segu-

I

I _ Discussão e àprovação das alterações e con

solidação dos Estatutos Sociais.

Jaraguá do Sul, 15 de março de 1985.

RAINER A. WIELE _ Presidente

. Executiva Municipal
PMDB de Jaraguá do Sule Fin.

.....

Art. 4° _ Esta Lei entrará em vigor no

dia 1° de feverei.ro de 1985,. revogadas as' dispo:
sições em contrário.

INSCREVA-SE E GARANTA A SUA.
..CONSORCIQHM
UMPOR
TOOOSE .�

·TOOOS
PORUMA·H

Jomack Com. de

Máquinas
o Consórcio HM é o melhor
caminho para você chegar à sua

moto Honda: de qualquer modelo.
Confira estas vantagens:

, Passe nas Lojas HM e faça já sua

inscrição no consórcio que tem !I

dupla garantia: HM e Honda
. i

do Brasil. i!!

i
�

g
N
C
Z

g

.§
iii

Jaraguá do Sul, O 1 de março de 1985

nURVAT. VASEL TVO KONELL
Prefeitó Municipal

. Sec. de Adm. e Fin,I· Assistência técnica de máquinas
de escritório em geral. arquivos, cild
ras giratórias, mimiógrafos, relógi

de ponto e caixa registradora,_..

w_assc> ,
x.

CLÍNICA DE VARIZES
Dr. CELSO ORLANDO STORRER

-

DA SILVA
Rua Barão do Rio Branco, 333

--Rua. Guilherme Weege, n9 34 - 19 andar

Fone 72-2500 - Jaraguá do Sul -SC. Fone - 72-1486

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

L D E C R E r O
.
N ° 1.078/85

Declara de Utilidade Pública, para fins de desapropria
ção amigável ou judicial, o imóvel que especifica.
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso de suas

atribuições legais e nos termos do Art. 6° do Decreto Lei N° 3.365, de 21
de junho de 1941;

/. . -.�

DECRE,TA:

.

Art. 1° _ Fica declarada de Utilidade Pública; para efeito de
desapropriação amigávelou judicial, a área de 1.49,47 m2 do imóvel loca
lizado no cruzamento da Rua 50 - Guilherme Weege com a Rua 69 - Fer
dinando Pradi, dê propriedade de CELlO GASCHO, conforme registro n"

40.279, fls. 120, Livro N° 3_U_Edificado, do Cartório de Registro de Imó
veis da Comarca de Jaraguá do Sul, para fins de arruamento da Rua 50 _

Guilherme Weege (leito - 44,50 �2 e passeio - 57,00 m2) e Rua 69 - Ferdí
nando Pradí (leito - 22,27 e passeio - 25,70 m2).

.

Art. 2° _ A frente do terreno remanescente passa a coincidir
com o alinhamento predial.

Art. 3° _ As despesas decorrentes do presente Decreto corre

rão por conta de dotação própria do Orçamento vigente.
Art. 4° _ Este Decreto entrará em vígor na data de sua publí

caçãos revogadas as disposições em contrário.
- "

'

Jaraguá do Sul, 25 de fevereiro de 1985.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Secretário de Adm. e Finanças

í����--------------------------�--��..�.�--�
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Problemas Soçié�J�

Empregados/as
cruel

o...........esti�BIncOdatemuiâ....

ZBEse Q
':.�
�";i'f.;"'"

. .

ou serviçais:
dilema

Evi Sinsval
IV de uma série ae VI

Da mesa do canto do bar, na goiabeira, divisam
-se os primeiros trabalhos do futuro Passeio Público

que poderá vir a ser chamado de "Geõrg Czerniewicz",
em homenagem -ao primeiro dono daquele terreno que,
pela sua importância em Jaraguá do Sul, recebeu gran
des e ilustres personalídades brasileiras e alemães.

Brederodes, por sua vez, fala ao seu amigo Paíún
cio:

_ Pois e, meu amigo, comigo também aconteceu

algo parecido! .'
-

_

_ Pra começo deconversa devo dizer que não gos
tamos de chamar a nossa serviçal de criada, de domés
tica ou de .empregada, que pode dar lugar a uma E�
pressão depreciativa de uma atividade honrada e de
cente. Alguma 'coisa assim parecida como o que .o em

presárío Eggon João da Silva gosta de separar, não
chamando os operários, empregados e funcionários co-

. mo tal e sim, de colaboradores. Talvez essa a razão de
nossa Influência para rejeitar as outras expressões. Sal
vo algum motivo muito especial ou de alguma visita,
no dia-a-dia, a serviçal pode sentar-se à mesa, no al

moço e no jantar, como se fosse 'uma "dos nossos".
_ A mulher a cobre de exigências, é verdade, exi

ge nos detalhes, mas compensa com outras vantagens
para não perdê-la.

_ O marido, viajando, não atrapalha a seu desem- .

penho.
-

_ O filho, numa boa, reconhece nela a boa fada
e funciona como despertadorç.que chama uma, duas ou'
três vezes, até que se levanta pro batente.

_ Ela cumpre as suas obrigações, mas a seu "mo
dus vivendi" não ê o nosso e daí as diferenças de cos

tumes. Coisa da geração nova que se adapta ao servi

ço, mas conserva a sua filosofia própria.
� Natal e Ano Novo é um estado de espírito, den

tro daquilo que se recebeu de berço e disso não se a

fasta tão. cedo. Coisa de foro íntimo.
:... Claro que queria um Natal em família, com oà

filhos, genros e netos, além dos bisavós, Foi o que acon
teceu .

.

- O trabalho foi duro, é verdade, na tarde da· vés
pera de Natal. ,Mas nada de complicado, que seria de
recolhimento com a dignidade do Natal. Nunc·a faltou
o "Panetone' feito em casa, o pão caseiro com língüí
ca e pepino azedo, do pão com arenque e cebola e a
cuca de requeijão ou de banana, para valorizar a: eco
nomia local e para agradar a petizada que adoram os
doces feitos pela vovó, que eles chamam de "Oma".

- O bom "velhinho", de fato; estava à altura com
uma conversa com o mensageiro da data, a distribuição
ele brinquedos, sóbrios e escolhidos, nada de armas de
bum-bum-bum e coisa e tal, as rezas dos netos que mui
to me Impressíonaram pelo muito que os jardins de in
fância ensinam aos' seus jovens clientes, os presentes
aos presente�,. sem distinção, dos cumprimentos e das
fotos tomadas, tendo. por fundo a árvore do natal de
que participou, também a serviçal e sua irmã. Depois
os refrigerantes, as "Cocas", as "bia" e nenhuma bebi
da mais forte. Assim, como me contou o "jacaré", que
nassou o natal na casa do sogro, em Indaial, onde tudo
foi fartura, no bom estilo geFmânico, sem exagero, mas
muito gostoso Oe feite com muito carinho. .

Próximo, das �4 horas a festa· familiar entra em de-
clínio e pergunto à mulher:

- Que é feito das meninas que não vejo mais?
-'. Você não sabia? Elas .foram ao baile de Natal!
- Baile de Natal? Mas isto já chegou até aqui, nes-

ta terra calma e bonachonat Custo acreditar!
,

'7 Sinal dos tempos ,meu .velho, está tudo mudado!
diz a mulher. -

�

.

- Onde estão os costumes cristãos,· o rigor religi
oso para com Cristo e com Deus, aos quais tememos
e amamos ao mesmo tempo, obedientemente?

O final contamos na próxima edição.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul .: Semana de 09 a 15 de março de 1985. CORREIO DO POVO pAGINA 09

Fundado em 10 maio 1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmdekel - Jorn.Prof.DRT-SC
nv 729 e Diretor de Empresa Jornalística n9 20. Mem
bro efetivo do Inst, Histórico e Geográfico de Santa Ca
tarina. Redator.Flávio José Brugnago - DRT-SC n9 2141
84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves - DRT-SC nf!
219/84. Redação Administração e Publicidade: Rua Co
ronel Procópio Gomes de Oliveira, n9 290 - ex.pos
tal, ,19 - Fone 72-0091 - 89.250-Jaraguá do Sul-Se

Impresso em Gráfica Própria
Assinatura para Jaraguá do Sul Cr$15.000
Outras cidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cri20.000
Número Avulso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 300
Número Atrasado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. e-s -400'
Representantes credencladoss Pereira de" Souza &Cia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro

pal Propaganda Representações Ltda.
Este Jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

(0) a a ij (.1 tI') :4'1'('] i

I'
i

PARA TODAS AS OCASIõES E TODOS
OS GOSTOS, PRESENlES DA

. Helojoaria AVENIDÀ
Jóias e Relógios

Marechal Deodoro; 431 e Getúlio Vargas, 9

Funilaria Jaraguà Ltda.
Calhas para todas as finalidades

/. Agora também aquecedores a

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEffiO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos pa�..a presentes em todas

as ocasiões.
,

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

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vista-se bem com a

moda Ver ã o da

CINDERELA'

Veste bem. A moda certa, na Getúlio Vargas -

e na Emílio Jourdan.

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nosl

Rua JoinviHe, 1.016 -- Telefone 72·1101

COMERCIAL FLORIANJ
• Venda, e .Assistência Técníea Autorizada Sbarp e

DI8mae, Mâquinas de Bserever OIivetli novas e usadas.
Oficina de Máqumas de Es<nver, Somar, Cálc. E

letronicas e Re16gios de Ponto Rod-Bel, Acessórios p/
Máquin.as em Geral,

Rua Venancio da Silva Porto, 353 -- Fone - 72.1492

Barão do ItapocuCONFIRA � HISTÓRIA....
...HÁ 20 ANOS

. .. HÁ 49 ANOS Augusto Sylvío Prodöhl, autor do
:... leonidas C.Herbster, Preí. Municipal romance"O Engenheiro Mísael" que
de Jaraguá do Sul, assinava a Portaria conta coisas de sua Jaranópol1s e de

,aprovando a escala de férias dos íun- veria lançar uma nova edição pelo que
c1onários da Prefeitura e da Intendén- de real existem certas situações, anda-

. - 'f:ta .�e Corupá. Eram 19 ao todo: 1. _
va empolgado com Jaraguá do Sul e

Luiz Gomes, Secretäräo;
.

2.-.Álfredo com a nova geração jaraguaense, que
Moser, Contador; 3.-.França Vosge- eleclassiflcava de Geração Nova e Dí

rau, Tesoureiro; 4 ... José Per; Lima, námíca. O longo artigo era uma ante

Almoxarlfe; 5.-.Emílio Silva, Agente visão do que viria ser a Jaranópol1s, ou
de Estatistica; 6 .•. Izabel Atanazto, Aux. melhor, a Jaraguá do Sul dos días de

Ag. Estatístíca: 7 .•. João Bailoni, Aux. 'hoje. Dele são as palavras finais do ex

Técníco: 8.-.João Batista Rudolí, Fis- celente artigo: "Uma nova e dínämí
cal Geral; 9.-.Guilherme Hering, Fi�- ca geração começa e assumir os destí
cal Auxiliar; tO.-.João da S. Neves, nos de Jaraguá do Sul. Trabalhemos
Fiscal Auxiliar; tt .. � Henríoue Feraza, com esta geração dando de nós o que
Fiscal Distrital; t2. _.Raul Massanetro, temos de melhor preservado das ví

Escriturário; t3.-.Alexandre Koehler, císsítudes e das viciações que nos hão
Zelador da Prefeitura; 14.-.Waldemar estigmatizado a nós, a nossa época.
Moraes, Zelador do Cemitério; 15.-.Vi- trabalhemos com ela em beneficio de

cente de Souza, Carcereiro; 16 ...Anto- nós mesmos, pela Comunidade em que
nío Pedri, Motorista; 17. _.Henrique vivemos e morremos". Boa, mestre!

Pedri, . Motorista; t8. _.Oswaldo Verbl-' Ainda continúa atual o artigo de 4 lus

nen, Motorista e 19. -.Rodolfo Bosse; tros atrás.
Motorista. _ As atividades legislativas repereu-'
_ Ainda não era decretado o Côdt-

.

tiam com relação aos 70 mi\hões para

go Eleitoral e já se fazia grande agita- Garibaldi. Geraldo Wetzei, pelo
-

oficio

ção politica no pais. Como hoie. Ou, 365, respondia à Câmara. aue já fora i

como ontem. Nada mudou em forma de niciado o levantamento para elabora

comportamento. A pressa, a saudade ção da planta oue visava instalar IU7

pela eleição era tanta que na mesma e forca em Garibaldi. com recursos

noite em aue era lida 'a renresentacão previstos no Orçamento da União. nelo
dos ministros, o sr. José Américo «ue Denutado. Lauro Carneiro de Lovola

foi candidato à presídêncía da Renúblí- Até a casa de EUllê.nlo Gascho o cu�to

ca, apresentava o nome ('O Brigadeiro era e�timado em cerca de t22 mtíhões

Eduardo Gomes, para ser um dos pre- de cruzeíros. E saiu!

tendentes ao alto posto. E 'davam anojo
.

. ..HÁ 10 ANOS

a essa candidatura os srs. Artur Ber- _ Era admitido no Rotarv Club dp

. nardes, Gal. Iztdoro Dias Lones. Osval- Guaramirim o sr. Francisco Doubrawa

do Aranha,' Virgilio de Melo Franco, casado com Da. Mllrl1arida e pai dp

Adolfo Konder, Gal. Manoel Rabello, Wallv Beatriz e Francis.co Filho. Sua

João 6 Otavio Mangabeira e o sr. AI- classificação: Autopeças, fabricação

varo Ventura,' chefe da Aliança Liber- Frederico Guenther fazia a saudacão. a

tadora em' Santa Catarina. Já havia tendendo o clube, pelo seu presidente
uma aliança libertadora e o resto a hís- Osnildo Bartel. Ele próprio já foi um

tórla conta que bicho deu. operoso presidente de seu clube. Re-

...HÁ 30 ANOS novados parabéns, Amigão!
_ Domingos Chlodínl, Durval e Lore- _

Konder Reis escolhia o seu Seere

no MarcaUo requeriam o cancelamento tariado, do qual ficou faltando o' nome

do Imposto de corretores de Imóveis. do Secretário do Oeste, face a estudos

Augusto l;Iermes Schmidt requeria ali. que se estava procedendo auanto a

nhamento e nivelamento de seu terre- sua manutenção ou não. O Governador

no à Rua Dr. Abdon Batista, hoje a Rua estava acompanhado do futuro Vice

Jorge Cezrnlewícz, na goiabeira e a Governador _ Marcos Henrioue Buech

Pernambuco Powder Factorv, estabele- ler e do Presidente da ARENA, sr. Jor

cida na TUa da Pólvora, hele a Rua 84 ge Konder Bornhausen.

(João Doubrawa, sogro de Artur MÜl- Melhorava a cada día a SC-80, que

ler), também na goiabeira, bem pröxt- depois passou para SC-30t e hoje é a

ma de Augusto Schmidt, reaueria, por' BR·280, com os primeiros 6 tOO metro'"

certidão, si era ou não devedor à Fa-' já sob pintura asfáltica ou asfaltado. E·

zenda Municipal. ra a estrada aue estava crescendo em

_ A Sra. Elisabeth Nardi Tíssl, viúva direção de Guaramlrim e Jaraguá do

de Julio Tissi, falecia em Retorcida. ho- Sul e daqui já alcançou Corupá. Falta,

je Nereu Ramos, aos 82 anos, sepulta- agora o trecho atéSerra Alta Deve sair

da no Cemítérío N.S. do Rosário. Del- da Agenda do Gov. Esperidião nos pró
xava tO .filhos, 85 netos e 32 bisnetos. xímos dois anos.

I'

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

Farmácia Paraná
Administrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 anos -de experiência,
sob a díreção de Neila Maria da Silva - CRF-1402/SC, filha de Jaraguá do Sul.
Aviamento de receitas, medicamentos, perfumarias e os melhores preços da praça
estão aqui. Venha conferirl - Mantemos convênios com Sindicatos.

.

Av•.Mal. Deodoro, rfI 1.771 (perto da ponte do Vailatti), Fone 72-1689 • JS/SC.
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Deutsche Ecke '

Was ist doch dieser Erde
ein Traenental, doch Gott
sei es gedankt eswird
nicht immer so' bleiben.
In der Offenbarung im 21

Kapitel, steht geschrie
ben von ein Ort, wo Gott
Selber die Taenen abwís
ehen wird. Und warum

gibt es dort Traenen? Ich
weis es auch nicht, jedoch
ahnt man es werden der
,Wonne sein. Und dennoch,
auch hier auf Erden wo

zwei oder mehrere ausei- '

nander gerissen werden,
giebt es auch schon so

. Noyo Piplomata:;"'�;r /��.:';i E�t���2:.;�i��
�tegorla �,�"'-.. pra q�,m ,'.-".::.�em.��_.·� �����;F����i�b���

-s- .' ._ '\ ,,� auch nicht. Freud und"

:" �'<t! _..."�' \.. Leid aus. NUn ganz beson-,1 e-
, "

,� -s:» l' ,� ders. Das teid ist
_ in meis-

{ � - -." � '�� ten Faellen eine Schule'

-'l�.�",,,,-",,,,�-""·�.�
-

die sehr schwer zu verste-._ '
.. , .._ "" '� hen ist. Ich bitt dich in

deiner Stelle, und du seJ
''l!
bst moegest den Herrn

--,� dasselbs Fragen: "Wozu?",
". Der Mensch meisten fra
,etg warum? Die andere
Frage geht ti.efer und ist
gleichzeitig eine Frage an
sich selber und an Gott.
Meine Frau kam eben nach
hier und bittet an euch

�emtemDiplorru.ta,sabe0'.l�eécategoria ünica. Ist<:,étãoautomácicoquante a --
..

)'-�

-

Venha -'

- • •
.

ihr tieftes und aufrích-.transrrussão queo Dipkirnata tem. AIi2s, ele tem rnais do que ISSO_ Multo rnais, �.i!""'''. ser O prlllUUro.ODil?lorru.tatemconfo,!o,muit<:,luxoeép�priodaspessoas_<juegostamd�e6taràfrente. �\,
",_",-

,

1ilKill' ,. -::; tízste Beileid mitzuteilen.Como voce. E saht! de urna COIS? O Diplomata, alem do motor .j-CIlindros, também tem a.oova ,�}'- �' Alles and d hopÇiO do motor de ô cilindros a ãkool. o mais potente do Brasil, Mas.se ele
ê

possante, também
'" .'--- -

ere wer e auc '

ésofiscit:ado. Muilosoftsticado. Porexemplo: o banco traseiro vem com apoio para cabeça e
•• • ,

ich im Gebet den Liebendacansa.bmçocentral.Temluzdeleil\lllldedupkifoco, Sombreiracomespelho üuminado. E d � Co Vele Ltda Heiland H IllevfÍttÍmento<!asbanco:;emvdudocoldê,Consolecomextensão,doradodecinzeiroeaccndedor mmen orler' ID., •
- .' et an ans erz ezen

paracompa!ÚßlenlOtraseíro:Arcondicionadoedireç:;ohidráulicanormafeddinhacomplemenwn· -
,

,

'

und in Mitvefuehl verblei-!Í6rasoflStlC2Çâocommuilo.COnf<;>no.Ma-sisto!iOapenaSaleunsd�talhes, ,�' Av Mal Deodoro 557,- POD.." 12-0655, 72-0060.72-0969 b
.

Omelhormcsmo.vocep�Yerde',pc?no.PortaIJto,r=rveumespaço ,

-WRi'9- -

.

"

.

, ," . J ....., d Sul' Sc.
' en.

na sua agenda'e venha conhécer
ö

novo DIplomata. .
' _.

_
_ ,_ '�a.... O'......

, •
r _{:,Vocêvaiganharemluxo,conforto,potênciaemuiracàregoria.

,

,MlnadeYillol" _J.",- .• _
-. . • , -

Eure euch Liebenden, Her-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ta und Rudi Bruns".

Presentes finos para todos os lostos e

para todas as ocasiões, das
'

melhores procedências, só 'na

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

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

,.---.----------�--------------------_-------,

Miromaq,' Equipamentos
Escritório Lrda.

Máquinas de escrever Faci(-Olivetti, Calculadoras Facit,
Sharp e Dísmac, Móveis Estil e Imalasa, Móveis de aço
M,ojiano e Pandin. Assistência técnica e equipe de ven

'dedores. Consulte-nos!

Filial: Rua Preso Epitácio Pessoa 723 - Fone 72-1393,
em Jaraguá e Matriz na Av. D. Pedro II, n'? 166 -

São Bento do Sul - SC.

Foto Loss
Brindei na reveIa,ão de seus filmes

Você sseolhe: blusão de nylon, bolsa térmica,
máquinas fotogrâficas, luvas ou posters.

Só o LOSS que dá presentes.,

PI _

"ICH BIN ERSCHUET-
['ERT WIE, WASSER ...

MEIN HERZ, IST IN MEI

NEM LEIBE WIE ZERS
CHOLZEN WACHS ...
MEINE ZUNGE KLEBT AN

MEINEM GAUMEN ...
"

(Psalm 22:15, 16 in Aus

wahl)
Garuva, den 13. Februar

1985, Ihr Lieben Schmö-·

ckel's: Yvonne, Eugen,
Brunhilde u.a. (Verzeít
wenn ich in Deutsch sch

reibe, meine tiefen Gedan
ken sind eben so und von,
dort aus kommen diesel
ben heraus wie sie sind.
'bell heraus wie sie sind).
Gestern· Abend kan die

Zeitung und natüerlich das

erste weIches ich sah war

eure Lage. Nun ist's schon

Nachmittag, ich muss euch
schreiben, denn euer Sch
merz hat sich an meiner
Seele genhagen und will
kaum vergehen. Es waren

LUIZ

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

JARDIM SÃO 1.UIZ a sua opçao de morar bem.

Empreend.. Imobiliários
Marcatto Ltda,

Crecí 093 - 11 � Região
Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fones 72-1136 e 72-1411 � Jaraguá do Sul -,- se.,

JARDIM SÃO
- -1 _

l;.'.

.

", >
•

z

DER ANDEREN SCHMERZ

nur wenige Studen dass
wir' hier den seIben Fall
hatten, eine uns schon
sehr liebgewonnene Fami-

1ie, gind es gleich so, Es
war bei der Arbeit, er war
33 Jahre, eine junge Frau
zwei Kinder im selben Al
ter wie die euren. Und
doch bin ich ueber die
sen Fall schneller hínuer
ber gekommen.
IEs sind etliche Jahre her,
da waren euer Schwie

gersohn seine Eltern kurz

verliebt, da waren sie bei
uns. Ich sehe sie heute

noch beíde im Geister, in
unser frueheres Heim, in
der Stube, dann haben sie

noch KaRee getrunken und
sie gingen. Von da aus;

ging das Leben so: Ihres

dort, unseres hier.

In der letzten Wahl gaben.
wir dem Verunglueckten
unsere Stimme, und heute?'

Da kam mir das Wort des
Psalmisten in dem Sinn:

.

"Meine Zunge klebt an

meinen Gaumen".
IhrLieben haette ich doch
nur eine Silbe oder wort

mit dem ich euchjetzt
troesten koennte. . Und
wenn gleich viele Worte
und Silben fihlen was hu
elfe es ? Er ist nicht mehr

da.
Sehr oft faellt mir in dem
Sinn, Herr Schmöckel

-

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

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

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

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

"

Canto Alemão

und ich, sassen dort im B&
.

ero,' Und unterhielten uns

so intim, besonders ,nach-
dem Jesus mein ganz per
soehnlícher Heiland wur-

de, nachden mein Leben
von einer lehren und
Kraftlosen Religion, in ein.
lebendiges Verhaeltnis, ZR
den Lebendigen Gott durch
Jesum gelang. Brunhilde
faellt mir ebenfalls im Ge- .

daechtnis und ob ihr es �

glaubt oder nicht, heute,

spuere ich es genauer als'

[eh, das ihr an mein Herz :

sehr nahe wohnt. Darum
ist's mir garnicht erlaubt,
da zu schweigen', deshalb
versuche ich mit der Hil
fe des Lebendigen Gottes
euch etwas zu schreiben.
Und ich weis, wenn ihr
dieses leset, der Heilige
Geist zwischen uns Mit-·
tler sein wírd,

'
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MICRORREGIONAIS
RAUL A BLUMENAU

LEVA Walz e Jean Charles Leoní: jú
nior - Sérgio Leoni e Cláudio

.

Weber; sênior - Marcos Zanatto,
Ezdras Felícío, Arcelino Zanella,
Julmír Rozza, Mauro Cani, Jan
dir Pereira, Leandro Schadek e

Sílvio Borges. No feminino, Ká
tia Regina Beirão.

ARWEG PROMOVE FUTEBOL

SUIÇO E TIRO

A Associação Recreatica Wer:
inicia às 15h30 deste sábado, o

Torneio· Interno de Futebol Suí
ço .com a participação de 52 e-

,quipes (17 chaves), envolvendo -,

624 atletas/colaboradores. Uma

equipe por chave se classifica
e amanhã, dia 10, com 350 par
tícípantes, vai acontecer o

Torneio de Tiro ao Alvo Pressão
(sem luneta), nas dependências
da própria recreativa: E na tar
de de hoje começam as finais do
torneio extra interno de futebol
'de salão, que. reuniu 38 equipes;
às 15h jogam Finanças x Weg A
cionamentos e às 16h, Admínís
trativo x Fabricação I "B". A
manhã, às 9h, os perdedores dos

. jogos de hoje disputam o terceiro

lugar e às LOh, os vencedores

disputam o titulo.
_

No domingo, também, encer

ra-se o Torneio de Canastra Fe-:
minino e nos dias 23 e 24 do
corrente vai ser realizado o 6°

Campeonato Interno de Atletis

mo, com 29 'provas, nos naipes
masculino e feminino,

semana não haviam nomes paru
a presidência, muito embora so

comentasse a possível reeleição
do atual presidente Alfredo Re,
eck e, também, do více-presíden
fe Cláudio Olinger Vieira, ativo
diretor do clube" que anterior"
mente já havia manifestado in
teresse em disputar a presidên
cia elo clube' grená. Mas 'um ter

ceiro nome poderá surgir.

TORNEIO DE PESCA DO 'SES 1

SERÁ DIA 24 "

o Chefe da Divisão Municipal
de Esportes de Jaraguá do Sul,
Raul Rodrigues, participa neste
sábado, em' Blumenau, de reuni
ão com' os presidentes de DMEs
e CMEs e o coordenador ela re

gião Leste/Norte, Ramiro Ruedi

ger, para tratar sobre a realiza
ção dos Jogos Abertos Micror

regionais. No encontro serão
discutidos aspectos ligados a es

tes Jogos, assim como datas e

possivelmente os locais ele reali

zação. A Coordenadoria de Des

portos ela Secretaria ele Cultura,
Esporte e Turismo, para efeito
de divisão dos'Mícrorregionais.
reuniu na região dois o municí

pios de Jaraguá do Sul, Joinville,
Gueramírím, Corupá, Garu va,
Schroeder, Massaranduba, Bar-
-ra Velha, S. Francisco do Sul, A
raquari e Rio dos Cedros, que
buscarão classificação para os

:

Jogos Abertos Regionais, que
poderão ser realizados em Jara

guá do 'soi, Raul Rodrigues in

formoü ainda que até 15 de mar

ço deverão ser inscritos os a

tletas para participação nesses

Jogos e por esta razão vai a

Capital providenciar . a. legaliza
ção.
CERTAMES DE VOLEI E BASi
QUETE EM ABRIL

O presidente da Liga Regional
de Volibol e Basquetebol, Ralf

Egerland, confirm� para o mes
de abril, o início dos campeona
tos. Para tanto, a entidade está

providenciando a documentacão
para a sua filiação na Federação
Atlética Catarinense e posteríor
mente realizar um trabalho i
dêntico com relação aos clubes,
de modo que os certames sejam
oficiais, isto é, seus participan
tes filiados à Liga e a Federação
e estarem registrados e com per
sonalidade jurídica. A LRVB reu

nirá nos próximos dias os seus

filiados para tratar destas ques
tões.

MAIS DE CINCO MIL FORAM
AO AUTOnROMO

Com a participação de ca

torze ,pilotos e de mais de cin

co mil espectadores, foi inau

gurado o Autódromo "Arthur

Breithaupt", no final de semana

passado, proporcionando um bo
nito espetáculo. A programação
iniciou-se no sábado, mas a inau

guração oficial aconteceu no do

mingo pela manhã, com a pre
sença do prefeito Durval Vasel,
do secretário de Cultura, Espor
te e Turismo Moacir Tadeu de
Menezes, do Superintendente da

Fundação Catarinense de'Cultura,
Udo Wagner (representante do

Governador), dentre outras au

toridades, dirigentes de equipes
da Federação e elo Jaraguá Mo
tor Clube. Este é o quinto autó
dromo de Santa Catarina e para
Jaraguá e região não se cons

tituiu apenas num novo local de

esporte, mas sim, também uma,

opção para o turismo, lazer e

entretenimento.
A grande atração foram os

carros da equipe Kohlbach. Ao
final das duas baterias, o primei
ro lugar na categoria 1600cc fi
cou para Gunar (Juvena/Blume
nau), 2° Padilha (Kohlbach/Ja
raguá), 3° Fernando (Jlle), 4°
Nedir '(S.Carlos), '5° Roberto

(Bonplac/S.Cecília), 6° Lauri (E
qultadeu/Fpolís) e 7° Moacir
(Jlle). Força Livre: 1° Sávio A
zevedo (Kolhbach/Jaraguá), Wil
lian (Orwisa/Ctba), 3° Wilson

(Omíno/Blu), 4° Nestor (Bíg-Pão,
Breithaupt e 2 Rodas/BIu), 5° Wil
son Hinsching (Kohlhach/Jara
guá) e 6° Róger (Criciúma). Vi
valdo, de Itajaí, foi o único par
ticipante na categoria calhambe

que.
Jaraguá do Sul voltará a sen

tir as emoções do automobilis
mo no dia 16 de junho, ocasião
da realização da quínta 'etapa
do campeonato estadual. No dia
17 dé março, os pilotos têm com

promisso pelo Estadual em São
Bento do Sul e no dia 21 de abril
em Jaraguá do Sul, prova de
Motociclismo - Velocidade, na

mesma pista inaugurada domin

go de 2.350 metros, considerada
muito boa pelos pilotos.

. Com a participação das em·

presas Argi, Celesc, Malwer.
Bombeiros, Menegotti, Marisol.
Ind. Reunidas, Gráfica Avenida.

.

Neves, H.Ristow, Indumak, Mar,
catto e João Wiest, será reali -

'

zado no dia 24 de março, em Rio

Cerro II, o Torneio de Pesca an

Caniço do Serviço de Esport-es
do Centro de Atividades do Se

si de Jaraguá d� Sul. São d�as
horas de pescana e a premia'
çãb será dada por equipe e in

dividualmente, conforme a deci

são do Conselho Desportivo Se

siano, que reuniu-se segunda
feira.
Por outro 'lado, acham-se a

bertas até a próxima semana, as

inscrições para o Festival de Ve ..

locidade (atletismo), com provas
de 100, 200 e' 400 metros rasos,

Poderão participar atletas-cola
boradores das 25 empresas re

Qularmente inscritas no Conse-
'T'X •

lho..

CRUZ DE MALTA FAZ QUA�
DRANGULAR. E RECEBE·

FAIXAS

LEITHOLD TEVE BOAS COLO

CAÇOES: MOTOCROSS

Enquanto que em Jaraguá do
Sul eram desenvolvidas as pro
vas extras de automobilismo,
em Timbó, no domíngo, aconte
ciam as provas extras de moto

GOSS, onde o piloto jaraguaen
se Álvaro Leithold obteve 'duas
importantes segundas colocações,
nas categorias 125 especial e

, 250 especial. A .abertura oficial
da temporada de motocross es

tá prevista para o dia 1'1 de mar

ço, em Brusque, e a motociclis

mo-velocidade, para o dia 24 de

março, em Lages. ,Jàraguá do

Sul sedia dia 27 de outubro o

cross e dia 21 de abril, o velo
cidade.
JUVENTUS ELEGE NOVA DIRE
TORIA SEGUNDA
Na próxima segunda-feira, dia

11, às 20 horas, será eleita a no
va diretoria do Grêmio Esporti-
,vo Juventus, para mandato de
dois anos ,além da prestação de
contas e assuntos outros que, se
rão abordados .. Até o meio da

O Cruz de Malta; de Rio d=

Luz, que venceu domingo o .

Santa Luzia, no Estádio do Ca
xias, 4 a 3, promove na tarde
deste sábado, em seu Estádio.
um interessante quadrangular ren
nindo o Real Madrid (Joinville).
D,Pedro ( Corupá ), Primavera
(Pomerode) . e Vila Olímpico,
sendo encerrado com a partida
Cruz de Malta x XV de Outu
bro, de Indaial, na entrega de
faixas pela conquista do bicam

peonato da 1 a Divisão da Liga
Jaraguaense de Futebol: Ama ..

nhã, domingo, o qúadro cruz ..

maltino volta à campo, fazendo
o jogo principal do festival es

portivo da A.B.Celesc, no Está
dio Max Wilhelm, diante do A
vante ,de Florianópolis.
O quadrangular desta tarde em

Rio da Luz inicia-se às 13h30
e promete uma grande movimen

tação .peis equipes de expres
são vêm dísputá-lo.

JUDO COMPETE NO ESTADU
AL REGIONAL

-

A modalidade de judô, inscri
ta para os Jogos Abertos de San
ta Catarina, patrocinada pelá'
Kohlbach/Prefeitura e Baependi,
participará nos días 16 e 11 de

março, em Blumenau, do Cam
peonato Estadual Regional das
categorias juvenil, júnior,' sêní
or e feminino. O técnico e atle
ta Sílvio Acácio Borges, já defi
niu a:

..
equipe: juvenil - Róger
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_ Em termos políttcos, a eleíção do novo p.esídente
da Assembléia Legislativa farta 08 noticiários. Um dos
envolvidos,' o deputado P.01and Dombu-ch. represen
tante da região, vem sendo nmaménte criticado pelos
seus .companheíros, pela parttctnacão no triste episó
dio, que maculou a tão denegr+da imagem política de
Santa Catarina. Em particular da H''}ião.
- O prefeito Durval Vasel, obs�eve-"e rle maiores co

mentários, que promete fazê -los T'é1 p-c';y'TUa ser-ena.
"bombasticamente", após uma converse "apenas por

simples questão de cortesia", com o deputado. Está'
muito descontente com a atitude e revoltado com a

situação criada, como aliás estão os meios políticos ca

tarínenses lígados ao PMDB.

- Há quem afirme a morte politica e sabe-se que di
ficilmente Dornbusch vai conseguir agora apoio para
a reeleição. O Diretório de Jaracuä do Sul, em nota 0-
fidal, repudia o ato e os motivos excusos do s=n PoT>

volvímento de forma negatíva no episódio da eletrão
da presidência, da Assembléia. onde ao lado de dois
companheiros, uniu-se ao PDS.

.. Em termos de munic:ípio, o racha é latente A má
quina da Prefeitura, que seria usada para a reeleição,
se voltará a outro candidato. Alguém deverá ir ao f'i'l
crifício. Seria Vasel? Não se sabe quem. Certamente não
o deputado. pois o corte de relações é irreversível, =e

zundo observadores. O próprio prefeito Vasel está nu-

ma situação dificílima.
.

O PDS local, que considera "normal" a comnosí
cão, está rindo à toa. Pudera. Na atualtdade dtsnõe
de melhores nomes à deputado e dever� se henefkjar
com o ocorrido. À noite passada, a Executiva reuniu-se
para tratar sobre a composícão do novo Dlretórío. A
tualmente, o nome maís em evidência nara concorrer
a deputado é o de Udo Wagner, da FCC.

- Fato' curioso revelado nela Chefe da Dlvisão rle
Ensino da Ucre. Brasília Beltramíni. P: o surrireenden
L.-, crescimento de matrículas nas �scolilq (Je _Jé1ri'1011� ;--1",

Sul. obrigando ao aumento do m'nnero (lI" alnnos em

r-,]é1S de aula e abertura de novas turmas. Dr> n]1"" 1""""

ou o pessoal resolveu estunflr mesmo. ou a situe cão
econômica atual os obrigou a tal.

-' Dezessete Fundações Educacionais do Estado rece

beram do MEC esta semana .Cr$ 750 milhões de ajuda
ínstttuctonal e mais Cr$ 210 milhões para o. programa
de bolsas de estudo para pós-graduação. Trata-se da
primeira parcela de um total de Cr$ 870 milhões so

licitados ao Governo Federal para o sistema; e a FERJ
de Jaraguä do Sul ganhou Cr$ 3 milhões.

- Foi concluído o projeto do novo Cemitério Muni
cipal, na Vila Lenzi. Terá capela para, velórios e outros
melhoramentos. Esta semana, iniciou-se o novo Posto
de Sallde Municipal, de 48 m2, na Vila Lalau. próximo
do Bar Junkes. Na Cadeia Pública. a Prefeítura cola
borou na construção de dois novos cub'culos e no au-"
mento 0-0 muro de proteção.
.-

.

O Diretório Regional e a Bancada Fefleral_do PMDB
.

entrevaram quarta-feira ao presidente eleito Taucredo
Neves, a relação. de nomes caterinenses parao segundo
e terceiro escalões. Jaraguá do Sul, embora tenha apre
sentado nomes; ficou de fora. Como sempre, aliás.

,

- Tancredo deverá, apresentar nos próximo!'! n:;." fi
,

.

nomtnata dos novos ministros. onde San'» r"ti""""

não vai aparecer, isto é certo, O comopomill"''' ('(>.,.,H_

tuetonal de posse de Tuncredo "tOr:!; :'Ie; 10h (I" ,H" 1.� �o.
marco, no Congresso Nacional. durante sessão. sole
ne que vai ser transmitida pela TV.

A -Páscoa vem aí. Peça ao

coelhinho juntar Balas Sasse

na sua cestinha.

Menegotti Veículos,9 anos de bom 'atendimento
,

.

A. Menegotti Veículos
S.A. está completando no

ve anos de atividades o ..

ferecendo qualidade, pres-
. .teza e bom atendimento
à clientela de Jaraguä do
Sul e do. Vale do Itapocu.
Concessionária da Volks

wagen e com oficina me

cânica especializada, no

inicio do ano. foram tra

çadas as metas a serem

l:erseguidas. no decorrer
de 1985.

Cheques: polícia

A empresa, dentro da
filosofia de trabalho da
sua admínístração, elegeu
o 85 como. O-ano do bom
atendimento" e neste par
ticular, no período de 04
a 12 de fevereiro. foi de
senvolvido um curso de
Auto Desenvolvimento,
ministrado. pelo Centro
de Estudos. Avançados
(CEA) de Blumenau, pelos
proíessores Mário César

Bugmann e Ermelindo Vi-

cente Bugmann, com a

participação de vinte e um

colaboradores.
O CurEG vem de encon

tro a politica de bom a·

tendimento da Menegotti
Veículos, que está agra
decendo.' a confiança dos
seus clíentes, a amizade,
a simpatia e o carínho dos
seus amigos e a todos que
a elegeram a "revenda
sorriso". Pelo bom atendi
mento.

integra- se
está realizando também
rondas preventivas à noite
e encaminhando os ele
mentos estranhos a dele

gacia para triagem e veri

ficação de sua identifica

ção e local de trabalho.
Se não provarem a per
manência na cidade, rece
bem a sugestão para retor

nar às origens ou então
serem processados por va
diagem. O obtetívo é difi
cultar a ação de marginais
na cidade e a prática tem

provado resultados posi
tivos, afirma Grubba.

O Delevado Regional a
crescentou Que está sendo
viabilizada a transferên-
6a do' "trailler" da Mare
chal Deodoro para as pro
ximidades da Ponte Abdon

Batista, pois acredita que

as obras da
Cultura

Casa

A Polícia Civil de Jara

guá do Sul está iniciando
um trabalho integrado
com o comércio jaragua
ense, com relação aos ehe

ques roubados ou extra
víados. Segundo o Delega
do Regional Dr. Adhemar
Grubba, o comissário de

plantão ao receber ria De

legada a denúncia de fur
to, perda ou extravio de
talonários de cheques, vai
agora comunicar imedia
tamente o SPC, para que
o órgão comunique as lo

jas associadas, evitando
se, assim, o derrame de
cheques, Ialsificadosa pre
venindo possíveis perdas
por parte do comércio.

Grubba informou que a

polícia, além -das rotinei
ras' rondas durante o dia,

Começaram
da

A Sociedade Cultura

Artística iniciou no dia
21 de fevereiro a cons

trução da Casa da Cultu

ra de Jaraguá do Sul. na

Rua Amazonas, _em sua

primeira fase composta. de
seis salas de aula, anfite
atro ,sala de exposições,
biblioteca, sala de espera
e outros, num total de

676,50 m2. A obra está or

çada em Cr$ 197 milhões
a valores de hoje e os

recursos provêm da par

ticipação financeira de 5.

486,05 ORTNs do Governo
do Estado, da Prefeitura
em forma de areia, brita,
macadame. Hin1"", r;l1ca"

mento e 500 ORTNs nor

ano e também ela narticí
nacão do comércio e da
Indústria, com doações e

condições especiais de pa-
gamento.

.

Segundo Ralf Hermann ,

presidente da SCAR, na

etapa [e�tlin�(' pe-:-á cons

truído o teatro com capa
cidade para cerca de 500

espectadores e a ala ad

mínístratíva, Para RQ1f, a

Casa da Cultura vai agru
par 'a vida cultural jara
guaense e da região e me

lhorar a sua qualidade.
Mesmo sem a Casada Cul
tura, na opinião do pre
sidente da SCAR, Jaraguá
é um centro cultural mui
to ativo, e destaca a rea

lizacão de vinte e nove e-
.

ventos no ano passado, a

través da SCAR, Prefeitu
ra ou Fundação Catarinen
se de Cultura, "e o nosso

novo ao contrário do que
se possa constatar erro

neamente, não só partici
pa passivamente .mas pra
tica cultura ativamente. E
muito" .

Só pare exemplificar,
Hermann observa que Ja

raguá tem duas escolas de

música ,ao passo que Join
ville e Blumenau uma, e,

em cada mil habitantes,
nós temos 2,47 alunos nes

tas escolas. contra 1,39
em Joínvílle e 1,91 em

Blumenau. "E o próprio
público que tem assistido
os espetáculos sempre.foi
expressivo", assinala.

ao
, .

comercio

desta forma prestará um

serviço maís eficaz à co

munidade. Ele defende i

gualmente a Implantação
de novos postos policiais,
em pontos estratégicos da
cidade, na Barra do Rio
Cerro ,por exemplo, po
rém, fica na dependência
do aumento do' efetivo

policial militar e da cola

boração das empresas, pa
ra a cessão do. "trailler",
a exemplo do que ocor

reu com o atualmente em

uso,

Outra inovação na De
legacia da Comarca, é a

implantação do fichário
criminal com fotografia,
para facilitar a identifica
ção dos indivíduos com

passagem na especializada.

A HISTÓRIA DE SANTA
LUZIA EM CAPlTUL0S

A partir do primeiro sá
bado após a Páscoa, o

"Correio do Povo" vai pu
blicar ,em capítulos, a his
tória de Santa Luzia, que
será 'escrita pelo Frei A
lido Rasá, sob o titulo pro
vável de "Os Filhos da

Duquesa", pois Vila Du

quesa foi o primeiro. nome
de Santa Luzia. O trabalho
histórico mostrará a ca

minhada de 77 anos daque
la próspera comunidade
do interior de Jaraguá do
Sul, as origens das famí
lias atuais e seus antepas
sados, enfim, uma ampla
pesquisa , com fontes de

informações vivas.

Os pedidos de assínatu
ras e de reservas de exem

plares, poderão ser feitos
.

na redação (Procópio. Go
mes 290), ou através do.
Fone 72-0091 e' da Caixa
Postal 19. Estão previstos
oitenta capitulos.

\,

Anúncio não é
despesa, é
investiniento

CORREIO DO POVO
Fone - 72-0091
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