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Chapéu

.

Vasel rompe relações comDornbuschCRECHES DOMICILI
ARES

.

Com a participação
le diversas entidades íl

gadas à saúde públícá;
�c1ucação e asslstênc'a
-octal, está rendo vlabí
ízada a implantação, em
Jaraguá do Sul, de cre

ches domiciliares, que {t.
",

J'

orozrama da Secretaria
-íe Desenvolvimento So
cial e da Ladesc, através
rlo Pró-Criança. As cre

ches domiciliares virão.
",ntão, possíbtlítar que a

mulher po=> " ..r vasão
.; rua necessídade e di
reíto de trabalhar íora.
aumentando a renda fa
miliar que de forma di
reta favorece o desen
volvimento bío-psíco
social dos menores de
!l a 6 anos. Pelas tníor
'mações preliminares, a

principio
.

uma região
será atendida, porém.
já existem estudos para
.nue possam ser esten-
dídas a um outro baír
"0, em função do' tra
balho que fá vem sen

do realizado pelos se

us moradores. Na prõ-
.

xíma semana" o grupo
que coordena os traba
lhos de implantação des
"as creches prestará ín
�(lrmações pormenorí
zadas acerca do prole
fo aue comeca a ser e

xecutado em Jaragué
do Sul.

BANANA NOS
FEIRÖES

�

..O. deputado
.

Nagjh
7attar,' teve aprovada
'ndlcacão ao Governa
dor do Estado, pela
«ual sugere a aeulsí
cão, pela Secretaria da
Agricultura, de bana
nas e produtos afins di
retamente dos produto
res dos muníclpíos do
norte catarínense, espe
cialmente Garuva e Co
rupä, para serem co

mercializados nos teí
rões e sacolões que o

Governo . promove em

todo o Estado. .'

RESULTADO DA LOTO.
OS resultadolda Loto,

. I

ontem, são: ;

09 - 48 - 56 - 92 - 00.

SEMINÁRIO PRÓ-CRIANÇA EM NEREU RAMOS.

O Centro Shalon, de Nereu Ramos .será sede,
de 25 a 29 de março, do Seminário Regional de
Treinamento Pró-Criança para Líderes Comuni
tários, que envolverá elementos ligados à exten-

. são rural, educação e saúde, que farão um traba
lho integrado junto a população alvo de O a 6
anos. O Seminário reunirá representantes de de
zoito- municípios da região administrativa da A
caresc de Jaraguá do Sul, entidade que coorde
nará o Treinamento, que começa às 8h30 da pró
xima segunda-feira,

A programação tratará sobre fundàmenta
ção, díretrizes e objetivos do Pró-Criança, rela
cionamento pessoal e interpessoal dos adultos
comunidades rurais, perfil da criança rural, nutri
ção e saúde da criança de O a 6 anos, estratégia
operacional para desenvolver o processo à nível
de região, além da troca de idéias e.mtercâmbio
de experiências.

Em torno de 70 pessoas participarão do Se
minário ,representando os municípios de Jaraguá
do Sul, Ascurra, Rodeio, Indaial, Benedito Novo,
Rio dos Cedros, Blumenau, Corupá, Joinville,
Garuva, Cuaramirím, Schroeder, Massaranduba,
Araquari, São Francisco, Pomerede, Barra Velha
e Timbó. O treinamento constará de quatro etapas.

leição da mesa diretora da
Assembléia Legislativa,
nos quais o deputado Ro
land Dornbusch teve par
ticipação contrária aos

bons princípios éticos e

fora do nosso pensamento
e orientação política e

também pela total ausên
cia de uma prévia discus
são para comunicação de
sua posição nos embates
que se travariam e pela
necessidade de manter a

unidade do nosso partido
a nível municipal e esta
dual. Em face disso, tor
nou-se inviável manter
mos o apoio pessoal que
vínhamos dando ao depu
tado na sua pretensão de
concorrer como candida
to a reeleição, em 1986".
Conclui a nota afirman

do que "qualquer modifi
cação nesta. posição que
ora tomamos, só será pos
sível se as condições futu
ras forem absolutamente
contrárias ao quadro atu
al e que também haia u

ma ampla aceitação das
novas situações por parte
do partido e principalmen
te da opinião das nossas

bases políticas que nos e

legeram e as quaís deve- -,

mos prestar informações".

reivindicam a Amin
será destinada a implanta
ção do distrito industrial
e, também,. pediu Cr$ 30
milhões para melhorias das
arquibancadas do estádio
municipal e recursos da
Ladesc para a instalação
de três parques infantis.

. -

AnÃNTICA - BRADES
CO AQUI
Na próxima quinta-fei

ra; dla 28, fará uma apre
sentação em Jaraguá do
Sul, diante da representa
ção da ARCerealistá Ur
bano, às 21 h, no Ginásio
Artur Müller, a equipe da

Também o prefeito Ze- Atlântica-Bradesco, atual
ferino Kuklinski, de Mas- campeã brasileira de fu
saranduba, foi recebido

-

tebol de salão e bi-cam
pelo Governador. Ele so- peã carioca. Os ingressos
licitou recursos para au- estão' a venda, ao preço
xíliar a prefeitura na pre- de Cr$ 3 mil. .Esportes na .

paração de uma área que pág. 11.

As expectativas se con

firmaram. O prefeito Dur
val Vasel anunciou esta

semana, formalmente, o

'seu rompimento político
com o' deputado estadual
Roland Dornbusch, em

função do episódi-o ocor-

continua prioritário
Com vistas ao levanta- Aqui, com boa partící-

mento das necessidades, pacão das lideranças co

aspirações e problemas dos munítärías. foram aponta
municípios, o Gaplan rea- das a prioridades do mu

Iízou esta semana no Vale nícípío, que são, pela or-
-

do Itapocu. o Plane+emen- dem: pavimentação, orEl
to Global Integrado-PGI. nagem pluvial, tratamen
onde foram definidas as

.

to de água, equipamentos
prioridades com relação a rodoviários, delimitação
aplicação dos recursos ex- de área indu-strial, patru
ternos que serão obtidos lha mecanizada, creches,
junto ao Banco

-

Mundial garagem municipal, par
para o Programa de Apoio ques e pavilhões e gíná
Urbano das Cidades de sios de esportes. A prío
Pequeno Porte de Santa 'rídade número um,' paví
Catarína-Prourb. que foi mentação,

-

vem sendo a

alvo de seminário no dia tônica do atual governo
15, em Jaraguá do Sul. municipal.

Pavimento

BOMBEIROS CONVE�IAM COM o ESTADO

O deputado Octacílío Pedro-Ramos foi portador
na última semana, do convênio celebrado entre a Se
cretaria da Fazenda e Secretaria da Segurança Públi
ca com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá
do Sul, que prevê o repasse de recursos financeiros à

corporação local. O valor é de quarenta vezes o me

nor vencimento da escala padrão do Estado (Cr$ 218.

025), o que equivale, hoje, a Cr$ 8.721.000 mensais.
O ato foi a renovação do. convênio. que o. Corpo

de Bombeiros mantem com. o Estado, como contribui
.

ção pelo atendimento' a Jaraguá. do Sul e municípios
vízínboa.nos casos.de incêndios. � calamidades públicas.

rido por ocasieo da elei
ção da mesa da Assemblé
ia Legíslatíva, quando vo

tou junto com a bancada
do PDS. O prefeito con

versou durante duas horas
.

e meia com 6 perlernen
tar. na última sexta-feira,
quando demonstrou o seu

desagravo, '. expedindo u

ma nota oficial.
Diz a nota que "em fa

'ce dos acontecimentos que
envolveram a recente e,

Municípios
Um auxílio pe ra a cons

trução do novo prédio do
Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais e um outro pa
ra o Hospital Municipal
Santo Antônio,' foram as

duas principais reivindica
ções do prefeito de Guara
mirim, José Prefeito de A
guiar ,durante audiência
com o govc'l'n3dor Fsperi-.
dião Amin, no Palácio San
ta Catarina. Aguiar rei
vindicou ainda a assinatu
ra de um convênio para.
o calçamento da Vila de
São Pedro de Alcântara.
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MINISTRO DE TANCREDO NASCEU EM JARAGUA

Improcedem os reclamos da classe politica catarinen
se quando se consideram discrimmados na compQsi-,
cão do governo da Nova República. Coube a um i'a'ra
guaense dirigir o novo ministério conhecido como Mi
nistério da Habttacão e. Saneamento, neme pomposo'
e dos maís requisitados de quantos ministérios 'que se

queiram debruçar sobre os graves problemas da habi
tacão e do saneamento, binómio que vem desafiando
a capacidade de trabalho para resolver tão importan
te setor da vida brasíleíra.
Como dissemos, o Ministro nasceu em Jaraouá. E o sr.

Flávio Rios Peixoto da Silveira, 39 anos, filho de 'polí
tico, de Peixoto da Silveira, deputado pelo antigo PSD
e Secretário de Estado no ano de 1965, quando foi der:
rotado pelo candidato da UDN. O novo ministro é for
mado em economia pela Universidade de San Francis
co (Estados Unidos) e mestre em planejamento- regio
nal pela Uníversídade de Reading (Inglaterra).
Nesta altura dos acontecimentos o prezado leitor já
deve estar fortemente convencido de que quem escre
veu estas linhas deve ter pirado. E está com razão. San
ta Catarina mais uma vez, não tem nome cotado para
aualquer ministério, o maior (28) que Já se conheceu na
história republicana. O ilustre Ministro nasceu em Ja
raguá, Estado de Goiás. Mas a notíqía valeu. Se o Pre
sidente não nos levou a sério, pelo menos vale como

piada.' .

O D�SENVOLVER DE UM MUNICfPIO: ITAPERUNA
A' redação foi surpreendida no final da semana passada
com o recebimento de um livro _de 259 páginas. Tra
ta-se de um livro extraordinário que fala sobre um im
portante município do Estado do Rio de Janeiro, alle o
nosso diretor e d. Brunhilde tanto admiram. O titulo
do livro: O Desenvolver de um Munícípío - ITAPERU
NA. A autora: Dulce Diniz. Feliz. felicíssima a autora
nas pesquisas que empreendeu Com seus alunos do 40
ano de Ciências Sociais. Não deixou nada para ser con

ta�o, desde o germinar à frutificação.' - dizer da pró
pna autor�. O nome de Itaperuna deriva de uma gran
de elevação de .pedra, que parecia o dorso de um ele
fante. Os nOSSOE Itapocu e .{araguá tem várias ver
sões sobre a origem dos nomes. Em Itaperuna também
é as�im: "Ita" em guarani é pedra. "Una" é preta "per'"
cammhc� o que vem a sér caminho da pedra preta. Ou
tr� versao: Itaperuna - -í-teplíra-una (anta preta, com
o 1 provavelmente eufônico). Por ext.: o lugar da an-
'tapreta..

-

.

O livro tem a dedicatória da Ora. Zilá Rodrigues Leite,
que nos enviou"o. Muito obrigado, Zilá !

.

-. .

.

. Celina Cabeleireiros
.

Fazemos os mais modernos cortes como punk,
new wave, john wave, certes 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. .

I Rua Gumercindo da Silva, 119 (ao lado da Caixa).
Fone - 71:-2165

. PARA TODA� ÁS OCASIõES E TODOS
OS GOSTOS, PRESENlES D.\

Relojoaria AVENIDA
Jóias e Relógios

Marechal Deodoro, 431 e Getúlio Vargas, 9 .

Presentes finos para todos os gostos e

pará todas as ocasiões, das

melhores procedências, só _na

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

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

Gente & Informações
. que ,reunira empresas d:

todo o Brasil. Empresári
os locais estão afivelando
malas para participar déJ
evento.

_ Na Igreja Evangélica
Luterana .centro,: recebem
as / bênçãos matrímoníaís
às t íh de hoje, Eduardo
Luis Gomes e Beatrice Da
nieIIe Behlíng: às 18 ho
ras, Wilson MensIln e Ma
rina Bassaní e, às 20 ho
ras, Nélson Sterpim e Ma
rialva Bogo. Aos nuben

tes, os nossos cumprimen
tos.

- A Casa da Amizade
de Jãragud do Sul r�ini
ciou terça-feira as ativida
des do ano, promovendo
um encontro com as espo
sas dos rotarianos na resi
dência da Sra. Carmem
Piazera Breithaupt. Foi
bastante concorrido.

_ O Show dos Menudos,
dia 14, em Curitiba, levou
muita gente de Jaraguã
do Sul para assisti-lo. A
lém da lotação de dois ô
nibus, muitos veículos
particulares rumaram à
capital paranaense para
aplaudir os garotos por
to-ríquenhos, que estão
causando íuror junto a ga
rotada.

- Jaraguà do Sul sedia
rá nos dias 30 e 31 de mar
ço, a Conferência para
Presidentes e Secretários
de Rotareet Clubs do Dis
trito 465. E de 12 a 14 de
abril, em Blumen�u, reali
za-se a Contereneta Distri
tal de Rotary Internatio
nal, Distrito 465. Jaraguá
vai marcar presença.

-

- Inaugura idade nova

na próxima sexta-feira,
día 29, a Primeira Dama
do Municipio, Sra Maria
Luíza Vasel, esposa do
Prefeito Durval Vasel. Na

'mesma data, em Corupá,
o engenheiro Donato Sei
del. Parabéns pelo níver.
Na quínta-Ieira. öCafé 'das
Primas aconteceu ria resi
dência _da Sra. Asta Mar
quardt. E dia 27, recebem
amigos para .um 'janta-r,
o casal Dr. 'Alfredo e

Zilda Guenther.

_ No Cine Jaragnä., em
1 cartaz deste sábado aJ.,ééterça-íeíra, às 20h15, '$>;
Último. Guerreiro das $
trelas" e-na quarta e qulft
ta-feiras, "Corrupção de
Menores".

As 19h30 do dia 07,02.
1985, nasceu na Materni
dade Carlos Corrêa, em

Florianópolis, Daniel Car
neiro Stuart, filho do Dr.

Reinaldo Stuart Júníor e

.de Sílvia Regina Carneiro
Stuart, com 4kg120. Os
pais residem em Ja_raguá
do Sul e o "paízão" em

presta sua colaboração à
Weg. Uma dás vovós co

ru ia é a nossa leitora Sra.
Zulcema Póvoas Carnei
ro. Nossos parabéns!
_ Após. vários anos de
tramitação, a Comunidade
Evangélica Luterana de
Jaraguá do Sul foi decla
rada de UtilJdade Públi
ca Federal. por ato do en

tão Presidente João Fi
�ueiredo. O decreto, data
do de 12.02.85, leva o nú
mero 91.108.

., 'A professora .Carla
Schreiner, diretora da
Ferj.. integra o Conselho
Fiscal da recém-eleita di
retoria da Acafe. Já Már
cio Menegotti Schünke . é
o novo presidente da S.

E .R.Menegotti.

_ Receberam com lanche,
quarta-feira, as integran
tes de seus grupos, as sras. .;

Yolanda Wilhelm Dries
sen e Sônia Marquardt.

_ O ator Eliezer Motta,
da. Rede Globo, apresenta
rá o seu show "O Sonho
de Batista" . na segunda
quinzena de abril, no nOI

te catarinense. Ele é o Ba
tista e o Carlos Sueli do
"Viva o Gordo" e as apre
sentações estão previstas
para São Francisco, Joín
vilIe, São Bento do Sul e

Jaraguá do Sul.

_ O Interact Club de Ja
ragué do Sul vai marcar

presença de 5 a 7 de abril,
em Chapecó, na Conferên
cia Distrital. Lá, haverá o

Concurso Miss Intetact -e

a nossa candidata é a bo
nita e simpática presiden
te Vera Regina Senff, pa
trocinada pelas Malhas
Fruet.

_ A Kohlbach SA. qi.e
está comemorando 40 a

nos de fundação, foi ele.
ta a "Empresa do Ano" na
área eletrotécnica, pelo
Centro Federal de Educa
cão Tecnológica do Para
ná. A solenidade de ou

torga' da comenda está
marcada para o dia 2;:) dE'
maio. Parabéns pelo des

taque e muito sucesso.

_ O escultor Mário A

vancini,um dos maís reno

mados do Brasil, deverá
ser o artista que esculpirá
o marco, em granito, 'co
memorativo aos 40 anos

do fim da 2a Guerra e que
ficará na Praça dó Expe
dicionário. O projeto já
está pronto, com o secre

tário Balduíno Raulino.

_ A Sociedade Diana, d �
Guaramírím, segundo J

presidente Jair Tomelin,
mIClOU

.

a terreplenagem
dá nova sede social, na

rua João Sótter Correia.
O proieto é amplo, mas a

principio será construído
um campo de futebol so
caíte e um barzinho pare
os associados. Bola branca! -. BODAS DE FERRO EM SCHROEDER

_ Aniversariou dia 18 A comunidade schroedense vive hoje um a-

quando recebeu amigos contecimento pouco comum, a celebração dos

para comemorar a idade 65. anos de vida matrimonial de Leopoldo Wag-
nova, o advogado Dr. AI- ner e Elvira Baumer Wagner. As bênçãos de su-

tevír FO$laça Júnior, que as Bodas Àe Ferro vão acontecer às 18 horas, na
é Presidente da' Associa- Igreja Evangélica Luterana de Schroeder (Igreja
cão de Advogados de Ja- da Paz) e após, familiares e amigos se reúnem na

raguá do Sul e do Díretö- Sociedade Esportiva e Recreativa Schroeder III
rlo Municipal do PMDB. para comemorar o feliz evento.

Parabéns ao �migo Foga- O casal jubílar casou no dia 20.03.1920, em

ça e muitos anos de vída Joiriville e da união nasceu a filha Rogate, casa-

ainda.
.

da com Alfredo Pasold (in memorian). O único
neto é o atual prefeito de Schroeder, Aldo Romeo

- Segundo fomos infor Pasold, que deu ao casal Wagner, três bisnetos.
mados, Jaraguá do Sul vai O Sr. Leopoldo conta hoje com 89 anos e Dona
marcar presença firme em Elvira .com 88. O "Correio dó Povo" junta-sé à
Fortaleza. Ceará, no perl- legião de amigos e admiradores, nos cumprimen-
odo de 21 a 28 de. abril. tos aos jubílares,
durante ... a _Eeir�·_, Têx.til/� .

_ ............---....,..,..-- ......�................,..,.,
-' ----- =- .

..
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ENTREGA DE PREMIOS MILIONÁRIOS
DAS LOJAS E SUPERMERCADOS

BREIT HAUPT

Na inauguração do Autódromo ARTHUR BREITHAUPT, no último
día 03 de março, foi entregue pelo diretor-presidente de LOJAS E SUPER
MERCADOS BREITHAUPT, 1 Volkswagen "O" Km ao sr., VILMAR
BACHMANN, cupom contemplado N° 29.781, reiativo ao sorteio reali
zado dia 2,7,02.85 pela Loteria Federal.
DEMAIS CONTEMPLADOS
2° prêmio nl} 06.451 _ Eduardo E. dos Santos _ Pién - PR.

1 Televisor Philips CoI. 14 Polegadas. ,

31,1 prêmio nl} 64.088 ..:.. Mário Arthur Berwig - Rio Negro _ PR.
1 Refrigerador Consul.

41} prêmio n9 47.646 _ Margarida Bruch _ Corupá - SC.
1 Máquina de Costura Elgin

51! prêmio n9 60.269 _ Dorival Lemke _ -Guaramírlm - SC.
í

Bicicleta Monark BMX "

LOJAS E SUPERMERCADOS BREITHAUPT

SEMPRE PENSANDO EM VOC�

Sacolão escolar beneficiará' 391 alunos na região
A Secretaria da Educa

ção do Estado está adqui
rindo materiais através do

Departamento Central de

Compras, para o Sacolão
Escolar, ,que . beneficiará
alunos carentes de 1 a à
4a 'séries das' escolas básí
cas da zona urbana, O Sa
colão Escolar é umdos ob
jetivos da. "Carta dos Ca
tarinenses" e segundo a

diretora da l,9a Ucre, Iris
Barg Píazera. a previsão
dé atendimento aos caren
tes inicialmente fica em

dez por cento das matrí
culas de la à 4a senes,
perfazendo um total de
391 Sacolões nesta regi
ão, que abrange cinco mu

nicípios do Vale do Ita
pocu.

alcance social.

EQUIPAMENTOS E
MERENDA

A 19a Ucre recebeu da
Secretaria da Educação, e
quipamentos e merenda às
escolas e instituições. Pa
ra equipar cozinhas das
escolas, a Unidade recebeu
geladeiras, Ireezer, bacias
e baldes plásttcos. além de
canecas e talheres, que se

rão repassados aos estabe
lecimentos conforme o nú
mero de alunos matricula
dos. A informação é da
Chefe da Divig, Edeltru
des Barg Ristow, acres

centado que foram entre

gues a 168 escolas e ínstí-

Massaranduba.Cada aluno carente, cu

ja condição está sendo le
vantada nas unidades esco
lares com vistas a defínír
a clientela, deverá rece-'
ber, gratuitamente, .uma
sacola contendo uma calça
ou saia azul marinho, uma
camiseta de manga curta
e outra de manga longa,
um par de calçados, cinco
cadernos, cinco lápis, du-

, \

as borrachas" duas cane-

tas, uma caixa de lápis de
cor/ régua, bloco de dese
nho e bloco de papel al
maço. O projeto é de alto

tuíções. merenda escolar,
constante de açúcar cris

tal, arroz, feijão preto,
leite em pó e macarrão.
Em valores, tais alimentos,
destinados' às escolas de
'Schroeder somaram Cr$
2,806.400, Corupá Cr$ ...
4.205.613, Massaranduba
Cr$ 8.080.527, Guarami
rim Cr$ 9.007.112 e .Jara
guá do Sul Cr$ 15.588.
193.

E além disso, as escolas
receberam na terça-feira,
1,5 toneladas de frangos
que acresce sobremodo os

valores registrados. Os
mantimentos e os frangos
somam aproximadamente
20 toneladas.

.

Inaugura escola
Em solenidade realizada domingo,' às 10 horas, o

prefeito Zeferino Kuklinski, de Massaranduba, inaugu-.
rou um prédio escolar. A comunidade beneficiada foi
a da localidade de Sete de Janeiro Alto e a escola foi
construída em convênio entre o Governo do, Estado e

.a Prefeitura Municípal. Segunde o alcaide massarandu
, bense, outro estabelecimento está sendo concluído e
, treta-se da Escola Reunida Maria Konder Bornhausen,
com duas salas de aula, localizada em 10 Braço do Nor
te, que abrigará o pré-escolar de alunos de 1 a' a 4a sé
ries.

Da mesma forma, concluiram-sa as obras do novo

prédio da Delegacia de Policia em convênio Prefeitu
ra/Governo do Estado, via Secretaria de Segurança
Pública.

Transporte: edil solicita auxílio
'o vereador Atayde Ma- terrenos baldios por par

chado, Dadi,- apresentou te dos proprietários e re

reivindicação na Câmara, quereu ao Samae estudos

para que a municipalida�, para a implantação da rede

de, através de leí autorí- pública de) água no �ote
zativa crie uma colabora- amento Julio Rodngues
ção financeira para ame- (o loteamento ainda não

nizar o custo do transpor- está legalizado, segundo
te dos alunos que estudam Orival Vegini). O vere

na Furj, em Joinville e ador-presidente' Adernar

em outros estabelecimen- Winter pediu que o S�
tos de ensino superior. mae instale água no Cemí

em decorrência dos eleva- tério da Barra do Rio Cer

dos custos que eles têm ro e também, teve apro
com o transporte. Dadi vad� indicação, dirigida
solicitou' também o envio .ao -Executivo Municip�l,
de ofício à Empresa Bra- pleiteando, a iluminaçao
síleíra de Correios e Te- pública da Rua 408, no 10-

légrafos, no sentido de que teamento Hruschka e na

seja instalada uma caixa Rua 331, na Tifa Vogel.
coletora de correspondên- Wtnter, em conjunto
cia nas imediações do Pos- com Gilberto Menel, solí

to Marcolla e, ainda, jun- citaram iluminação públi
to com o vereador Alido ca na Rua Guilherme Wa

Krutzsch, pediu para que ckerhagen, na Vila Nova.

a Telesc estude a viabílí- Outra indicação em con

dade da instalação de um junto, dos vereadores Er�
telefone público, tipo moe- rol, Menel e Winter, Ioí

deiro, no mesmo local, pa- dirigida à Telesc, para
ra atendimento às comu- implantação de telefones

nidades de Agua Verde e públicos comunitários n�s
adiacêncías. proximidades do Senaí,

Errol Kretzer solicitou à na Rua Walter Marquardt
Prefeitura, rigor no cum- e na Rua CeI. Emílio Car

prímento da lei que obri- los Jourdan, imediaçõe.s
ga a limpeza periódica dos do Supermercado do SesI.

MAIS 14,5 MIL ARVORES EM JARAGUA DO SUL

Com 'a partiicpação do
Governo do Estado, de em

presas consumidoras de le
nha como combustível e

de proprietários rurais,
está sendo desenvolvido
em Santa Catarina o pro
jeto de, plantio de flores
tas energéticas. Na região.
as Indústrias Reunidas Ja

raguá participam do pro
jeto e treze agricultores
ínteressaram-se em plan-

.

tar mudas de essências na
tivas, basicamente euca
liptus , cedidas gratuita
mente pela empresa, so

mando '14500 unidades. A
Acaresc também partici
pa do empreendimento,
prestando orientação e 3S-

sistência técnica para o

correto plantio.

Além do fornecimento
de mudas, e no caso de

venda, a empresa compro
mete-se a adquirir toda a

produção, na época do

corte. Ela tem preferência.
Com o plantio de árvores,
o agricultor tem garanti
da madeira à proprieda
de, o seu embelezamento,

,

colaborando para o equi
líbrio do meio ambiente.

Qualquer proprietário de
imóvel pode participar do
projeto, sendo que as ins

crições podem ser feitas
no Escritório Local da A

caresc, de Jaraguá do Sul.

S�HROEDER RETIFICA A DUAS MAMAS

o nrefetto Aldo Pasold,
de Schroeder ',que no pró
ximo dia 28, em, Florianó

polis, entreca a presídên
.cia da Federacão Catarí
nense das Associacões de

Municípios - Fecam. infor
mou ao "Correio do Povo"

que iá foram iniciadas as

obras de retificacão da Es
trada Duas Mamas, a par-

tir da Avenida Marechal
Castelo Branco até a pon-
'te nas imediações da Ma
.deíreíra Tomaselli. .De a

çordo com Aldo, a muni
cipalidade está também
preparando a infra-estru
tura para o cumprimento

de uma nova etapa do pro
jeto de calçamento a pa
ralelepípedos da Mal. Cas
elo Branco, de 300 metros.

O atual governo muníci
'pal'já executou 2,6 quíló
metros (26 000m2) de pa
vimentação.

E nos próximos dias se

rá entregue à comunida
de schroedense,' a Escola
Básica Schroeder I - uma

sala' de aula - construída
em convênio com o Gover
no do Estado e onde,
também, a Prefeitura cons
truní mais outra sala de
aula, às suas expensas�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Relojoaria ,AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

,

jóias, relógios, violões, troféus,
medaIlias e artigos de prataria estão' na

RELOJOARIA,AVENlDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

. Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores a

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448
�

,

Lanznaster - O ,SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais" violões, troféus" medalhas ii

artigos finos para 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-sé bem com a

moda Ver ã o da

CINDERELA

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

1:Jj:RltAPLENAGEM VARGAS

Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos" de concreto, para, todas as obras.

Consulte-nos!

Rua loinviUe, U)16 - Telefone 72-1101

COMERCIAL· . FLO'RIANJ'
Máquinas e equipamentos para escritório.

Assistência Técnica de Máquinas de Escritório
em Geral.

Rua Venâncio da Silva Porto" 353 _;: Fone 72-1492

tJm novo e glorioso feito acabavam
i de juntar os soldados da' FEB na sua

! brilhante atuação no ultramar, em de

r fesa da liberdade. Num vígoroso ata
.

que, as forças sob o comando do Ma"

jor Orlando 'Ramagem, brilhante oíí

cíal catarinense, tomavam Castel Nuo

vo, importante cidade e e!ltroncamen
to um dos bastiões de acesso as mar-

,
,

-

gens do Vale do PÓ. Em combínação
com as forças americanas do Quinto E

xército, que constítuíam a 10a. Divisão
de Montanha, sob a proteção da avia-

ção e artilharia, parti�do simultanea- ...HÁ 29 ANOS

mente de Monte Della Torrada e Mon-
_ Pe. Francisco Xavier Luchtenberg

te Del Oro, conquistaram as localida- SCJ, tomava posse da Paróquia de São
•

des de Columbura, Oratolia Della Sas- , Sebastião e usava da imprensa para os

sen, Norechí Rocha e PolitigUana, atín- .

primeiros contatos: "Faz-se necessário
gindo mais tarde Píetra Colona, onde

um agradecimento aos párocos que pre
faziam a junção.

. param a vinha do Senhor para os qUE>
_ Os jornais descreviam o' vertigmo- lhes seguiriam no trabalho. Entre eles,
so progresso de Volta Redonda, cujas sobressai Padre Conrado Rech SCJ que
usinas siderúrgicas começariam a fun- inclusive a 'S'aúde dedicou à Paróquia
cionar em junho de 1945 e que era a Conclamo, então, o bom povo de Jara
maior obra que o Presidente Vargas guá do Sul a que, unidos os corações
ideou e mandara construir. Há cerca e os esforços, juntos vivamos a carida
de 3 anos Volta Redonda tinha 500 ha- de em espíríto de colaboração e com

bítantes e sua estação uma renda d� preensão mútua. Para que isso' s� rea

Cr$ 30 mil. Naqueles momentos a CI- Uze, peço que a bênção de Deus Onl
dade 'tinha 20 mil habitantes e a esta- potente desça sobre nós e permaneça
ção ferroviária rendia mensalmente para sempre".
,Cr$ ·2 milhões.

,

_
A ACIJ, pelo seu presidente Ger-

_ O Banco Popular e Agrícola do Va- hard Arthur Marquardt, com o objetí
.Ie dó Itajai estava na iminência de a-

vo de bem atender aos seus associados
brir uma Agência na Vila Corupá, e contribuintes de Jaraguá, convida

próspero distrito de Jaraguá do Sul, va o dr. .Erích Harry Krause, Delega
permitindo o comércio e a indústria do Seccional do Imposto �e Renda
locais servirem-se dos beneficios de com sede, em Joinville, para explanar
um estabelecimento bancário. as recentes alterações da leí. Era a prí-

...HÁ 36 ANOS meira vez que isso acontecia e aquí
nasceu a idéia do "quebra-gelo" entre

o fisco' e o contribuinte. Hoje é lugar
comum. Mas foi dificil chegar até a

primeira reunião, lá isso foi! Uma con

quista jaraguaense.
...HÁ 10 ANOS

I
, I

·1
...HÃ 40 ANOS

O dr. Luiz de Souza, então deputa
do estadual, recebia uma bolsa de es

tudos nos EE.Unidos da América do

Norte. No gabinete do dr. Waldir

Busch" digno Secretário de Estado dos

Negócios da Educação, Saúde e Assis

tência Social, o sr. Eurico Hosterno,

representante, em Florianópolis, do
I Consulado Geral Norte-Americano,. en

tregava ao "dokta" Luiz os documen

tos para uma permanência de três mê-

ses naquele Pais.
"

1_ Na Capital do Estado era divulga
,

da a nova tabela de combustíveís, com
seus preços astronômícos. O Conselho

do Petróleo tinha a audácia de fixar em

Cr$ 5,00 o. litro de gasolina, para a ci

dade de Florianópolis. Hoje já abando
naram os "centavos" e' o preço é pago
em "cruzeiros", coitado, tão depaupe
rado, q� se compra gasolinä com cédu-:
las de 10 e 50 mil cruzeíros. E muitas'

vezes não enche o tanque!
A imprensa divulga umanotai "A_

tenção: Proprietários de Bicicletas _ Já

começou o emplacamento. O ESCRITÓ
RIO FISCHER continua fazendo os re

querimentos por apenas, Cr$ 5,00 (cin
co cruzeiros), cobrando-se o selo de
vído em separado. NÃO PAGUE MA
IS _ ESCRITÓRIO FISCHER _:_ Rua Mal.
Deodoró nr, 204 ". O "Fichinha"; por
que essa bronca toda? O sol nasce pa
ra todos. Mas gostamos da inteligente
publicidade: com a cobrança da mão
de obra para um lado e o imposto do
'outro, o preço assim cobrado parecia
menor. Boa, irmão!

O sr. Emilio da Silva, professor e

pesquisador, autor do segundo livro

sobre Jaraguá do Sul, recebia da Sra.
Helena Jourdan Ruiz contribuição pe
cuniária para a publicação da referida
obra. Com 91 anos completos, a única
das filhas e filhos vivos do Cél. Emilio
Carlos, Jourdan, tecia Ireses do maís

puro amor por Jaraguá do Sul, sua ter
ra natal e dizia ao sr. Emllto _ "apresso
me em lhe apradecer o que tem feito

para erguer o nome de meu pai e lhe
fazer justíca, pelo muito que fez por
este Brasil". O Irmão de dona Helena,
Gal. Rodolpho, que aqui representou
a famílía Jourdan em' 1942, falecia há
um ano, Hoje, Da. Helena também, já

'C��..,..
se foi. '

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

Paraná
Administrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 anos de experiência, '

...

sob a direção de NeiJ.a -Maria da Silva - CRF-1402/SC, filha de Jaraguâ do Sul.
Aviamento de receitai, medicamentos, perfumarias e os melhores preços da pra�a
estão aqui. .Venha conferir! ...;.;.., Mantemos convênios com Sindieatos.
Av. Mal. Deodoro, n9 1.771 (perto da p�nte do Vàilatti), Fone 72·16S9 • Js/se.
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TELEFONES ÚTEIS

Bombeiros 193
Rádio Patrulha 190
beleg. de Polícia 72-0123
Deleg.Reg./Polícia 72-1546
Detran/Ciretran 72-1546
Hosp. São José 72-1S77
Hosp. Jaraguá 72-1:500

Pos.o de Saúde 72�0789
INAMPS 72-0958
INPS 72-0369

.

Pref. Municipal 72-0�88
SAMAE 72-0590
CELESC

.

72-0924.
Fórum 72-02eO
Rodoviária 72-0447
Ferroviária 72-0405
Jornal "Correio

-

dó
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

posto de Renda Pessoa Fí
sica com imposto a pagar
ou a restituir, deverão

·entregar suas.declarações
nos bancos até o día 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 as 19 horas, sem fe
char para o almoço e aos

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

PAGAMENtO DA TR U

. Automóveis e motos
com placas de final. I a 5
devem pagar até 31 de
março a terceira parcela
da TRU. Placas de 6 a O,
pagam as parcelas até o .

último dia útil dos meses

de abril, maio
-

e junho
ou a cota única até 15 de
maio/85. TRU com valor

igualou inferior a Cr$ ..
87.997, vence também no

dia 15 de maio.
.

3as, 5as, 6as feiras e domín- De Jaraguá a Joinville -

13hl0 A 4a 6a
7h e 16h30. Retomo às

gos - . s s, s 13h e 18h.
feiras, sábados e domin- .

De Jaraguá a Corupá _

gos às.15h50min. 14 e 19 h ..

Página de Serviços ONIBUS

Saídas da. rodoviária de
Jaraguá do .Sul para:

AUTO VIAçÃO CATA

.
RINENSE/REX

Joinville via BR-IOI-
6h25, 7h30, lOh, 12h,' l.3h
50, 16h, 19h e' domingos
às 20h30 (extra)
Joinville via Streit - 9h30.
S!O Bento do SuÍ - '1h30,
lOh e 14h30. São Bento,
Rio Negrinho e Mafra -

19h15.
Corupá - 7h30, íon. I1h30,
14h30, 19h15 e 2Öh15.
Blumenau via Vila Itoupa
va : 8h40, 16h30,' 19h e

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

7ht5, 9h3�, 13h e 17h30.
Blumeneu via Timbó e

Indaíal - 141 15.'
.

Blumenau, Gaspar, ilhota,
Itajai, B.Camboriú, Itape
ma, Títucas e' Florianópo
lis - 1h15 e 8h40 diaria
mente.
Barra Velha, Piçarras, 1-

taiaí, B.Camboriú, Floria

nópolis (segunda à sena

-feira) _

- 7h30 .

Itajai, B.Camboriú, Floria
nópolis (periodo escolar
aos domingos) - ,20h.

. PENHA

Joinville e Curitiba - 61

30, 10h30 e 16h15.
Pomerode. Timbó, IndaiaJ
e Rio do Sul - I1hl0 e.13b
30. _ Blumenau - 20 h.
Joinville e Curitiba (ex
tras, só domingos) - 171:130
e 18h.· '�

ITAPEMIRIM

Blumenau a São Paulo (di
reto, embarque em Gua

rámírím] - 19h30 e 19h45.

CLUBES DE SERVIÇO
Reuniões

INDICADORES ECONOMICOS
ORTN'
Janeiro/85
Fevereiro/85
Março/85
UPC

� Jul-Set/84 Cr$ 13.254,64 trirn.: 29,50%
u

Õuf-Dez/84 Cr$ 17.867,00 trirn.: 34,70%
Jan-Mar/85 Cr$ 24.432,06 / trim.: 36,74%
CADERNETA DE POUPANÇA
Janeiro/85 mês: 11,05%
Fevereiro/85 mês:' 13,163%
Março/85 mês: 10,75%
ALUGUEL _ RESIDENCIAL
Janeiro/85 anual: 155,79%
Fevereiro/8S anual: 162,62%
Março/85 anual: 171,83%
ALUGUEL _ COMERCIAL
Janeiro/85 anual: 223,7 %
Fevereiro/85 anual: 232,03%
Março/85 anual: 225,82%

LITORIN A _ Horärtos

De Jaraguá a S.Franc�sco_
7h. Retomo às llh50min.

Cr$ 24.432,06 mês: 10,5%
Cr$ 27.510,50' mês: 12,6%'
Cr$ 30.316,57 mês: 10,2%

Rotary Club - terças-fei
ras, 20 horas, no Restau
rante Itajara, Presidente:
Alidor Lueders.

L!ons Clube Centro
quintas-feiras, 20 h, no 1-
tajara. Presidente: Sigm9,r
Beno Lucht.
Llons Cidade Industrial
segundas-feiras, 20. h, no

Itájara. Presidente: José
Henrique Pereira.
Interaet Club .: sábados,
i3h30, no Centro Inf. Tu
rgsticas. Presidente: Vera
Regina Senff.

sem., 60,00%
sem.: 61,86%
sem.: 64,80%

sem.: 84,32%
sem.: 88,17%
sem: 87,49%

ENCONTRO DE ARQUIVOS E MUSEUS EM
BLUMENAU /

SERVIÇO MILITAR

Todos os representantes de arquivos, muse

us, biblioteca, centros culturais, entidades de pre
servação de bens culturais, de folclore e de artesa

nato, fundações, clubes, associações, prefeituras,
bem como colecionadores, pesquisadores, profes
sores, artistas plásticos, e quaisquer instituições
públicas ou particulares, sediados ou residentes
no Estado de Santa Catarina, estão convidados pa
ra o 1° Encontro Estadual de Arquivos, Museus e

Entidades de '. Preservação de Bens Culturais de
Santa Catarina.

O importante evento realizar-se-á na cidade
.

de Blumenau, nos próximos dias 30 e 31 de março,
tendo por local o plenário da Câmara de.Vereado
res no prédio da nova Prefeitura, oportunidade na

qual será também fundada a Associação Catarí
nense de Arquivos e Museus. A promoção do en

contro, que começará às 15h do dia 30, é da Fun

dação Casa Dr. Blumenau e da Fundação Educa
cional Alto Vale do Rio do Peixe, com participa
ção da Fundação Nacional Pró-Memória, através
do Programa Nacional de Museus, e apoio da

grande maioria de arquivos e' museus existentes
em Santa Catarina, Além da realização de plená
rias, haverá também visitas a museus, bibliotecas
e arquivos de Blumenau.

A Junta do Serviço 1-11-
-litar de Jaraguá do Sul es
tá procedendo o alístamen
to dos jovens da classe
1967 e anteriores em dé

bito, das 8h30 às llh30.
O prazo expira-se em 30
de junho e o alistando de

. ve trazer a" certidão de
nascimento e uma foto
3x4. A JSM fica aos fun
dos da Prefeitura Muni

cipal.

AVIOES Horâríos

De Joinville a Sio Paule.;

9h (menos domingo) e 18h

30 (menos sábados). Ás
2as, 3as e 5as feiras _ 15h

50. Quartas e sábados _

13hl0 e 6as feiras e domin

gos às' 1511.HOSPEDAGEM

(Preço base, com café da manhã)
HOTElS FONE . Ap./soU. Ap.jCasal
ITAJARA _ Rua Gumercindo
da Silva, 237 72-0799 . 20.000 30.000
NELO _ Av. Mal. Deodoro,
n0104;

.

72-0337 13.500 25.000
SAVANA _ Rua Cabo Harry
Hadlích, 50

-.

72-0905 9.900 18.900

.Suite
De Navegantea.Bão Paulo

7h30 (diário). Segundas,
50.000

38.750

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



!�r�guá-�o Sul - Semana de 23 a 29 de março de 1985. COl"\.REIO DO POVO P�GIWA 06

" SOCIEDADE ESCOLAR DE ITAPOCUZINHO rr

Bairro João Pessoa - Jaraguá do Sul - SC

ASSEMBL:eIA PERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Os abaixo assinados, associados da SOCIE
DADE ESCOLAR DE ITAPOCUZINHO, no uso
das disposições estatutárias, vem convocar todos
os associados da entidade para uma ASEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se em 31
de março de 198�, tendo por local as dependên
cias do Estádio João Lúcio, neste município de
Jaraguá do Sul (sq, no Bairro João Pessoa, às
8 horas em primeira convocação e às 8h30 em

segunda e última convocação, afim de delibera
rem sobre a seguinte:

I
IIII
I'i
I

I
I
ii

ORDEM DO DIA
1 � Extinção, dissolução e liquidação da sociedade.
2 - Destinação de seu patrimônio.
3 - Escolha e nomeação do liquidante;
4 - Assuntos Gerais.I

III
,

I,
,

Jaraguá do Sul, 05 de março de 1985.

Hilário Piccoli' Alfredo Ignácio da Costa
Hilberto Fritzke ' Walter Sacht
Victor Berwaldt Paulo Sacht

I
WQlde�a7 Setter .' Oscar Carlos Baggenstoss
João LUCIO da ç:osta Werner Frankowiack

,i!

II
I'

I:
I
"

II

I
li'

.! _',_,'
; .

.."

,

i� I
KI

II

� ...

EDELTRAUT BAUER GUMZ
Diretora Presidente

,CPF - .066.510;959-53.

II
II
I

f.)RD.EM�DO PIA
1 - Apreciação, discussão e aprovação do Rela

tório da Diretoria e as Demonstrações Fi
'nenceíres. relativas ao exercício social en

cerrado em 31 de dezembro de 1984.
2 - Deliberar sobre a destinação do Lucro Líqui

do do exercício e a distribuição de dividendos.
3 - Eleição da Diretoria e fixação das respectivas

remunerações.' I'4 - Aprovar a correção da expressão monetári(:l
do Capital Social' e aumentá-lo. de Cr$ 1.050

.

000.000 para Cr$ 3.675.000.000 mediante a capi
talização da Correção Monetária do Capital
realizado e de outras reservas legalmente e

xistentes.
5 - Alteração do Artigo 5° do Estatuto Social.
6 - ·Alterar . os cargos da Administração Social.

reduzindo o número de membros da diretoria
de 5(cinco) para 4(quatro), com a consequen-

. te alteração estatutária.
'

1 - Outros assuntos de interesse da Sociedade.
AVISO: Acham-se a disposição dos Senhores A
cionistas, na sede social. da empresa. à Rua Gus
tavo Gumz, 488 - Bairro Rio Cerro lI, na cidade
de Jaraguá dó Sul - SC,' os documentos a que se
refere o Artigo 133 de Lei nO 6.404 de 15.12.76.
relativos ao exercício encerrado em 31.12.1984,

Jaraguá do Sul, 12 de março de 1985.

"

iii _

._".........._----_.. --.' �

""·r\ � f" ': ....... /
.'

::�,:1dJig,il<! çtq ,Sul ---:- S..�mal!.a de,23 a 29 de março de 1985. pAGINA 01

JMC _ JARAGUA MOTOR CLUBE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

EDITAL DE CONVO<;AÇ},.O
discutem

CORREIO DO POVO

- EDITAL -

AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã
de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de J araguá 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:

Auto Posto e Transuortadora Berchtold, a/c Mo
to Schroeder. nesta _ Afonso F. Maranaoní. Pua
25 de Julho, sn, nesta _ Alvim) Perslke, Estrada
Bananal do Sul. sn, Guaramírím _ Anita Setter
Mielke. Rua Joínvílle, �Destª.__ Airton Fonta
na. RUa 28 de Azosto, 327�. Guáramírím _ Com.
e Renres. Eliane Ltda, Rua José Theodoro Ribeiro.
1277. .nesta _ Hílda Köhler, Rua Jolnvllle. 192.
nesta .; LU1\ ealhs Bortolíní, a/c Ademir Borto
líní, Posto km " nesta _ Marionice Pscheídt, Rua

· Adelía Fischer, sn, apo 200. nesta _ Sllvlo Lutz
KIimenkoski. Estrada Morro da Boa Vista, nes
-ta _ Stylo Modas Lida,'Av. Mal. Deodoro, 819,
nesta _ Transportadora Marquardt Ltda, Estra
da Rio da Luz, sn, nesta _ Tânia Behlínz, Estrada 'I.

Izabel, Corupá _ Vaíquírto Vieira Pereira, nes-
· ta' _ Erivelto Bíttencourt, a/c Portaria Bradesco IS.A., nesta.

.

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

pareçam 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/Jarazuä do Sul. 14 de marco de 1985.
Aurea MüHer Grubba - Tabeliã de Notas e

Oficia] de Protestos de Títulos da Comarca de I.do Sul

i'"'
. ,..... -: '�'�" ·�,\�·�· ..��:�t::��,.\O'Coris6rcio HM coloca ·você em sintonia com omelhor ' ,!.'!1'1" "�,;,"�"':".::"�."�';!"".'

�,

trk,-�(I��1r.j '.�"

programa de aqujsição de um videocassete ..Veja só: -.;;'�, :::c;��.,. '�i.}rh:M�.ª;\ 'f:c:"é
�

�.' � 2 aparelhos por mês (1 por sorteio, e 1 ou mais po� • Ao quitar seu carnê, você está liberado do grupo e
�� lance em assembléia mensais) com o seu videocassete inteiramente livre
(1 • Somente o lance vencedor é utilizado • Seu lance quita, automaticamente, as últimas� .. Lances vencidos' são devolvidos prestações'. .

� e Grunos de 72 consorciados em 36 assembléias • Garantia Hermes Macedo SA.<!

, '::'-':::::;�Mça sua u.al.w I : I � li.!JW1�ii$!�1

Art. 1° _ Fica aceita e oficialmente reco

nhecida a via de círcuãacão localizada lateralmen
te à Rua 11 _ Roberto Zíemann, Zona Urbana des
te Município, contendo {233,50 m2, abrangendo
998,60 m2 do imóvel de BERTOLDO GUSTAVO
RICARDO HORNBURG, Matricula Imobiliária
N° 1.108, e 234.�0 m2 do imóvel de ADOLAR
HORNBURG, Matrícula Imobiliária N° 2.346.

Art. 2° _ A citada superfície passará a in

tegrar o Patrimônio Público Municipal, na cate

goria de bem .de uso comum do povo, após o a

to de registro da Escritura Pública d= Doação em

cartório competente, com base ne planta anexa

aprovada pela Secretaria de Planejamento em 15.
03.85 (Processo N° 745), recebendo o n" 491, po-.
sicionada no índice F-14 do mapa otícíal urbano.

Art. 3° .:A rua em questão possui leito
corroçável e pesseios com 10,00m e 2,00m de lar
gura, respectivamente.

Art. 4° _ Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas a" disposições
em contrário.

Jaraguá do.Sul, 15 de marco de 1985.
DURVAL VASEL IVO KONELL .

Prefeito Municipal

CLUBE ATL:.9TICO BAEPENDI
EDITAL,. DE CONVOCAÇÄO DOS; ASSOCIADOS

DO CLUBE ATL:.9TICO BAEPENDI PARA
ASSEMBL:.9IA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam convocados todos
GUMZ ffiMÃOS S.A. IND. COM; E os sócios patrimoniais do Clube Atlético Baepen-

AGRICULTURA di, afim de se reunirem em Assembléia Geral Or-
CGC/MP N° 84.430.636/0001 - 63 dinária, em sua Sede Social, cito à. rua Augusto

Mielke, 466, nesta cidade, à realizar-se no dia:
ASSEMBLéIA GERAL ORDINÁRIA 28/03/85, às 19:00hs, em la convocação, ou às 20

E EXTRAORDINÁRIA
-

hs, em. 2a convocação. com qualquer número .de
sócios presentes para apreciação da seguinte:

CONVOCAÇÃO /

São convidados os Senhores Acionistas de
O R DEM

Gumz-Irmãos S.A. Ind. Com. e Agricultura, para
a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária,'
'que será realizada no dia 26 de abril de 1985, às
16:00 horas, na sede social. à Rua Gustavo Gumz,
488 no Bairro Rio Cerro II, neste município de
;Jarag_uá do Sul - SC, para deliberarem sobre a

seguinte:

Empresários
A classe empresarial de

"Jaraguá do Sul continua
A Presidente da entidade supra, convoca preocupada com a possí-

seus associados para participarem da ASSEM- vel redução da jornada sé
BLÉ'JA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no pró- manal de trabalho, de 48
ximo día 02 de abril de 1985, às 20:00 horas, no para 40 horas, já aprova
Centro Empresarial, sito na Avenida Getúlio da pela Câmara Federa I e

Vargas, 621, nesta cidade, para deliberarem so- cujo projeto agora se en
bre a seguinte:

.

contra no Senado. Neste
! sentido, a Associação Co'@,RDEM DO DIA .

mercíal e Industrial remer - Apreciação pelo Conselho Fiscal do relatório' teu ofícios aos senadores
e. prestação de contas da Diretoria; "

I catarínensss para que se2 - El�iÇão do Conselho Deliberativo e Diretoria. ! posicionem contrários, po-'

Nao havendo quorum legal a hora acima "
mencionada para funcionamento da Assembléia Provarzeas faz
em primeira convocação, a mesma realizar-se-á
na mesma data e local, às 21 :00 horas com a

presença de qualquer número de associados qui
tes e em condições de votar.

Jaraguá do Sul, 13 de março de 1985.

Jeanete Miriam Piske - Pres.

'I • 1

ção 0.8 JOrnada
�uJl')r(l'3.iletro,· em Iíqu.da-.
(ia extra-judicial. Na se

gunda quinzena de abril:
a entidade realizará um

encontro de empresários e

o tema escolhido é "Infor
mática", palestra a ser

'dirigida por empresário
local,
SE DISTIUBUI L_IVROS
O Programa do - Livro

I lidäticq Ensino· Funda
mental em 1985, está aten
dendo todas as crianças
,das escolas isoladas esta-'
duais e municipais, com

O Provárzeas (Programa de A prov quatro livros a cada alu-
cional

.

de Várzeas Irrigáveis) de Santa rca- no, de' Comunicação e Ex-
lízará um dia de campo no próximo dia pressão, Matemática, Es-.
em Itajaí, na propriedade de Juel Tzachel tudos Sociais e Ciências.
os participantes terão oportunidade de Ao todo; a Secretaria da
correto sistema de irrigação, drenagem. Educação está . distribu-
equipamentos utilizados na formação e ão de indo através da 19a Verei
arrozeiras, bem como um secador de a ilizado : Diade, 31_.582 livros ele
em pequenas propriedades rurais. Comunicação e Expres- .

Irão tómar parte do dia de campo, s são, Estudos Sociais, Ma-
Bagio, do Provárzeas, agropecuaristas, au temática e Ciências, além
merciantes, representantes de entidades de 60 manuais para uso do
de todo o Estado. Prevê-se a particípaçã professor em cada disci-
nimo, quatrocentas pessoas, e iníormacõ plína .. Este ano, a totali-
dia de campo poderão ser obtidas nos dade dos all,.)'�·r .Joram a-

Acaresc ele cada município da região. tendidos, .não apenas os
________________ÍEII_........__ carentes" como em anos.

CORUPÁ FAZ PEDIDOS A anteriores,

Estado de Santa Catarina
Prefeitura' Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL DE LANÇAMENTO Nt;' 05/85
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,

divulga- através do presente Edital os lançamentos
referente a pavimentação à paralelepípedos, no

trecho da Rua -166 - Marisol. de acordo com o E
dital de: Custos N° 02/85, de 07 de fevereiro de
1985-e 'o Decreto N° r.074/85, de 07 de fevereiro
de 1985, sendo que todos os confrontantes ficam
lançados de acordo com a relação anexa e com

o vencimento do pagamento (à vista ou 1 a par
cela) fixado para o dia 15 de abril de 1985.

NOME M2 Cr$
01 - Olivio Hornburg 78,17 _ 1.635,785
02 - Natalino de Souza '163,33 _' 3.417.844
03 - ErroI A. Zimmermann . 30,33 _ 634,686

'04 Irmãos Cattoni Lida ... 81.20 _ 1.699.191
OS - Olivio Hornburg 42,00 � 878.892
06 - Lauro Gnewuch 35,00 _ 732.410
ü.7 - Lauro Gnewuch .... , 35,00 � 732.410
08 - Marisol S.A. . . . . . . . .. 68,60 _ 1.435.524
09,- Marisol S.Á.' 560,47_11.728.395

Jaragtiá do Sul, 20 de março de 1985.
DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

não é propící
redução de
própria situa

requer maís
contrário do
;10,
A Associao

está oficiand
.

Central. para
dos investim

pelas empre
acham retido

Um convênio para a construção de
localidade de Vila Rutzen, de 32 metros

Cr$ 323 milhões e o calçamento da Rua

es" no centro da cídade. que dá acesso

reivindicações do prefeito Albano Mele

reivindicações de prefeito Albano Mele

pá, ao governador Esperidião Amin, na

sada, acompanhado do deputado Octací
mos, em audiência no Palácio Santa Ca!

Melchert pediu ainda um auxílio,
para a aquisição de novos veiculas par
cuja licitação já foi lançada.

Estado de Santa' Catarina
Prefeitura Municipal de Jal'aguá do Sul

DECRETO N° 1.090/85
Reconhece oficialmente a Rua 491
O Prefeito Municipal de Jaraguá do

Sul, no uso de suas atribuições e nos termos da

legislação vigente, em especial o inciso XXXV
do art.' 70 da Lei Complementar N° 5/75 e o art.
48 da Lei Municipal N° 575/15, alterada pela Lei
N° 614/76;
DECRETA:

Sec. de Adm. e Fin.

·Imob.Morada doSolLtda

Terreno de 750,00m2 com uma casa de madeira na Rua Jorge Lacer
da, 60,00 metros da Rua Reinaldo Rau. /

'Av. Mal. Deodoro da Fonseca. (�at. Confecção Suely).
Terreno de 1.443,66 m2 com uma casa em Alvenaria de 140,00m2 na

Uma casa de madeira com a área de 84,00 m2, terreno com 375,00 m2
na Rua 28 de Agosto em Guaramirim.
Um terreno na Rua Brusque (Vila Nova) com 585,00 m2 com uma ca-

sa de madeíra de .70,00 m2.
.

Um terreno na rua Francisco Zacarias Lenzi com 450,00 m2.
Um terreno localízadó no lado esquerdo com BR-280 entre km 13 com
4.500 m2.
Um terreno de 20.506,00 m2 em Ribeirão Tres Rios. (Tifa dos Soares)

Um terreno com 145.200,OOm2 em Morro Grande, Distritb de Itapocu,
Municipio de Araquari, frente p/ Rio Itapocu, cortado pela Estrada
da FilTra, distante 740,00 metros da Escola Estadual do Morro Grande.
Um sí.tio com 112.400,00 m2 em Rio da Luz I (Tifa Rapp)

Rua Gumercindo da SIlva, 72
Tel. 72.1250

CDCI N' 740 - J - 114} Região
VENDE

DO DIA

ORAÇÃO AO DIVIN� ESPíRITO' S

Cf SÓRCIO HM': VIDEOCASSETE COM )\JMAGEM DEUM
I\fEGÓCIO PERFEITO.

,

INSCREVA-SE E ENTRE NO AB.

Espírito Santo; Vós que me esclarecei tu
minais todos'os caminhos para que eu atinja o

Vós que ·me daIs o dom divino de perdoar e

O R DEM D Ö D I A mal que me fazem e que todos os instantes de
. - _ _. estais comigo, eu quero neSite ·curto diálogo agi

-: ,D!scussao e aprovaçao. d.as alteraçoes e con-
, ! tudo e confirmar mais uma vez que eu nunca

sohdaçao dos Estatutos SOCIaIS.

I separar de Vós, por maior que sej>a a ilusão

Jaraguá do Sul, 15 de março de 1985. grande ,a vontade que sinto de um dia estar
.

-------------.----
.

todos os. meus irmãos na glória perpétua. Ob

VARJZES I
uma

:e�ssoa deverá f�zer esta oração 3 dilsem dizer o pedido. Dentro de 3 dias será a

Dr. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA

I'
I :r�::a�r

m'ais dificil que sej.a. Publicar ass�m
Rua Guilherme Weege, 34 _ 10 andar

I Ag.radeço,_por graç,a,'alCanç.ada.
.

Fone 72_2500 _ Jaraguá do Sul _ Sc.
.

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

CLUBE ATL:eTICO BAEPENDI'
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ASSOCIADOS

DO CLUBE ATLÉTICO. BAEPENDI PARA
ASSEMBL:.9IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam convocados todos
os sócios patrimoniais do Clube Atlético Baepen
di, afim -de se reunirem em Assembléia Gerai
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 la convocação, ou
às 21 :OOhs, em 2a convocação, com qualquer nú
mero de sócios presentes para apreciação da se

guinte:

CLÍNICA DE

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

PÁGINA 08

Nova classificação para o arroz beneficia agricultor
Os produtores de arroz

irrigado de Santa Catarina
deverão receber um adi
cional de cerca de Cr$
48 bilhões na comerciali
zação da presente safra.
Este ganho decorre dos

benefícios propiciados por
recente portaria do Minis
tro da Agricultura modi
ficando as normas para
classificação desse' cereal.

Publicada, no Díárío Ofi
cial da União dê quarta
-feira, dia 13 de março. a

portaria permitirá que a junto ao Governo Federal,
maioria do arroz irrigado procurando corrigir uma

colhido pelos produtores tradicional discriminação
catarinenses possa ser en-. existente entre os crité

qUéy:lradas na categoria rios' de classificação para
"longo-fino" que, em ter- o arroz gaúcho e o catari
mos atuais, representa um nehse. A partir de agora,
acréscimo' de aproximada- 1

os rtzícultores obterão me

mente Cr$ 8 mil cruzéi- lhores preços nas opera
ros em cada saca com 50 ções de EGF, AGF e'mes
quilos .do produto. mo pelas cooperativas e

Para o secretário Vilson indústrias, baseados no
Kleinübing esta conquís- preço mínímo.
ta foi obtida após um ano Das 425 mil toneladas
de lutas e negociações de arroz a serem colhidas

na presente safra em SC,
350 mil tem origem em

90.000 hectares irrigados
no Vale do Itajaí, Litoral
e Planalto Norte.
Essa noticia é deveras

importante para os orizi
cultores do Vale do Itapo
cu, onde a produção do
cereal é acentuada e onde,
também, situa-se o maior
produtor do- Estado, o mu

nicípio de Massaranduba.

Miromaq Equipamentos
Escritório Ltda.·

PI

Máquinas de eserever Facit-Ollvetti, Calculadoras Faeit,
Sharp e DlsIIlBC, Móveis Estll e Imalasa, Móveis de aço
Mojlano e Pandin. (.sslstência técnica e equipe de ven

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

_ U, n� 166 �

São Bento do Sul - SC.

:i:BESC �
,_

..... - 1
I

Eznpregados/as OU serviçais:
cruel dilema

Evi' Sinsval

VI de uma série dé VI

Finalmente chegjo ao portão, que abro
_ para dar

passagem ao veículo, Examino bem se as portas estão
trancadas que, apesar da vigilância noturna, é bom a

gente não cutucar o ladrão com vara curta.
Quando passo pela soleira da. janela vejo que na

copa, estão sentadas a minha mulher e a serviçal, 1;\8
duas assistindo mais um capítulo que mais l!}rende pe
la RBS�TV, da Globo _ o "Corpo a Corpo".

.

Enquanto procuro a chave para abrir a porta do
puxado que liga a case; vejo que minha mulher levan
teu-se e se encaminha para a cozinha. Quer dizer que
a minha muher levant.a-se, interrompendo a novela,
para aquecer a leite qne nesse ínterim voltara a ficar
frio, colocando o leite e o café sobre a mesa posta.

A serviçal estä firme no televisor, assistindo as

emocionantes cenas da novela. Estava ferrada nas h
. ções dos artistas e n8;0 queria nem saber o que ocorria
ao seu redor.

Aí eu perdí as estribeiras:

_ Mulher, que negócio é esse!
- Onde esta a serviçal para preparar esse peque

no detalhe do meu jantar tardio?
_ Pssíul - faz à mulher - vamos ficar muito bonzí-.

nhos. senão amanhã não teremos mais a serviçal I
Engulo em seco" mais ainda tenho coragem para

uma pergunta: --
_ Pode?

- - -

�," --�

; �- �

.

_:_ Pode, síml - Isto não e mais como antigamente.
- Puxa! Então tamos no mato sem cachorro e sein

alternativa?
'

- Infelizmente é assim. Reflita um.pouco e veja
se eu não tenho razão em igualdade de condiçõesl

.

- Tenho ímpetos de dizer alguns palavrões! Só
pra desabafar, que com o resto tenho que entrar de
qualquer maneira, onde o único derrotado nesta bata-
lha sou eu.

' .

E a minha mulher ainda adiciona:
- É só dizer mais alguma coisa e ela pede a conta

no dia 1°.
Fico imaginando: que rei sou eu - sem corôa,

sem trono e sem poder .

.

Reflito sobre o assunto e, embora contrariado na
maneira de encarar o problema, faço um esforço para
compreender o comportamento de minha mulher.

É só não atender as "serviçais" (com todo respeítol)
elas serão admitidas pela Weg, pelo Camp. Kohlbach.
pela Marisol, pela Jaraguá Fabril, pela .... t pela ... t pe-
la ... , e assim por diante.

.

Em terra onde se trabalha não há pretíceménte
desemprego e quem entra em "pane" é a sofrida classe
média - o "intermediário" - entre a classe pobre que
"não" emprega, por motivos óbvios e o que "pode"
empregar, não podendo, contudo, concorrer em ter
mos financeiros.

Deveria o Dr. Tancredo examinar essas discre
pâncias e víabilízá-Ias em favor de todas as claãsês
sociais do País.

_

Diz um prudente ditado, sempre citado pelo fina
rio Gerhard A. Marquardt: "Nem tanto à terra e nem,

tanto ao mar".
Oiier dizer: vamos ficar na praia morna deste ve

rão !
E com muito amor e paixão!
De tudo que se falou sobraram três constatacões:

10
_ Do empregador "machão" que perde a empregada

nor não lhe ter servido nos seus desejos:
2° - Do empregador compreensível que se toma es.

cravo da serviçal;
.

,3°, _ Os dois empregadores, no final, acabam as víti-
mas do sistema.

.

Pefúncío e Brederodes, por via das dúvidas, to
mam mals uma ''Bia''.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



•

Jaragué, do Sul - 'Semana de 23 a 29 de março de 1985. pAGINA 04CORREIO DO POVO

ANIVBRSARIANTBS

Aniversariam hoje: 23
Leonír Buzzi, Márcia Ci
zeski, Adriana Cláudia dos
Santos, Sr. José Jozimo
Pereira, Sandro José Krau
se, Jerri Luciano Klabun
de, Sra. Marta Pedri, Sra.
Hertha Henschel Mar

quardt, em Jlle., Sra. Mar
ly Hasse Gustafson, em

Ctba.. Sr. Wilson Roberto
Schäffer, Sr. Mauri Cézar
Raduenz, Sra. Paula Luzia.
Steilein no Paraguai. Sra.
Maria Mueller Holler.

. Aniversariam domingo
Sr. Moacyr Silva (Cilo),
Osnildo José Neítzel.. Sr.
Élvío Souza Belderrein. Sr.
Alfredo Janssen, Frankin
Fischer, Sr. Rigoberto Beh
Ung, Sra. Lisete Veloso
Rosa, Leonída K. Sasse,
Maria Lúcia Hörner.

Dia 25 de março
Sr. João Cláudio' Braga,
Sr. Irineu Bornhausen, Sra.
Norma Müller da Silva,
Sr. José Miguel Campes
tríní, Sr. Valério Kazmi
erski, Rosane Sasse,
Sra. Maria Pereira Nunes.

Dia 26 de março
Sra. Paula Mey de Souza,
no Rio de Janeiro, Sra. E
liane Teresinha Dal'Ri,
Sr. Sebastião Silva, Sra.
Anita Mueller. Sr. Luís da
Silva.

Dia 21 de março
Sra. Irene Janboski, EH

sângela Fodi, Sra. Cecília
S. Lunelli, Sra. Adelaide
Kunfehm, Bnío Küster.

Dia 28 de março

Sr. José Finta, no Gari
baldi; Sr. Rolf Porath, Sr.

Liberto. Pommereníng, Sr
Reinaldo Bogo, Sr. Gilmar
Zonta, Ema Kanzler, Ma
ria Elizabete Pedrotti, Cín
tia, filh� de Célio (Ingrid)
Rengel.

Dia 29 de março

Dr. Donato Seidel em Go
rupá, Florival Fischer, Sr.
Evaldo Meyer, Sra. Maria
Salete D. Zanghelini. Sra.
Elisabeth Horst Benetta,
Sra. Maria Luiza Vasel, es"
posa do Prefeito Durval
Vasel.

"�<ifit0'Proclamas
ESCREVE O LEITOR

de Casamento

Recebemos de Vila Velha,
Estado do Espírito. Santo,
uma mensagem do nosso

querido conterrâneo - Frei
Aurélio Stulzer - autor,
entre muitas outras im
portantes obras, do PRI
MEIRO LIVRO DO JARA
GUA contando as origens
de nossa terra, do seguin
te teor:

"V. Velha, .0�p3.1985. Pr.
Yvonne S. Gonçalves, O
Senhor nos dê a 'paz! Foi'
com dor que lí no C.P., úl
timo número aqui chega
do, do triste e desventu
roso acidente que te arre

batou o companheiro que
Deus te tinha dado, o pai
de teus filhos.

/

Como' sofres e estão so

frendo teus pais, os padri
nhos E.Victor e Brunhil
de.

Celebrei míssa logo a se

guir em sufrágio de s/al
ma. No mais não te es-

o

queças que as visitas de
Deus, às vezes e quase
sempre incompreensíveis
e dolorosas vêm em ,n/
próprio benefício. São os

mistérios de Deus.

Aceite m/bênção sacerdo
tal m/abraço extensivo aos

padrinhos. Do fr.Aurélio".

N.R. Em nome da nossa

repórter Yvonne A.S.Gon
çalves e dos padrinhos Eu

gênio Victor e Brunhílde
M. Schmöckel o imorre-

,

douro agradecimento ao

querido jaraguaense ser

vindo à sua Ordem em Vi
la Velha, Espírito Santo.

ORAÇÄO
MILAGROSA

Confio em Deus com

todas as minhas forças,
por

. isso peço a Deus

que ilumine meus cami
nhos. Mandar publío.r
e observe o que acon

tece no 4° DIA.
S.P.V.

Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil do
-I CJ Distrito da Comarea de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina Brasil. Faz saber que compareceram em Cart6riQ.·
exibindo' os documentos exigidos pela lei, � fim de se habili
tarem' para casar, os seguintes:
Fdital 14.184 de 13.03.85
Jair Fusi e Teresínha EI·
zíra Biernazki
Ele .brasileíro , s6lteiro,
operário .nascido em Ja

raguá do Sul, neste Estado"
domiciliado e residente em

Alto Garibaldi. neste dís

t.rito, filho de Adolfo Fu
si e de Ana Weinfurter
Fusi. Ela ,brasileira, solt.,
do.Iar. natural de Jaraguá
do Sul, neste Estado, do-.
miciliada e. residente em

Alto Garíbaldi, neste dis
trito, filha de Carlos Bier
nazki e de, Elzira Biernaz
ki.
Edital 14.185 de 13.03.85
Anésio Gelsleichter e Tâ
nia Regina dos Santos
Ele ,brasileiro, solteiro,

Tricentenário de JOHANN

BACHSEBASTIAN

(1695-1750)

(conclusão do artigo da pg.4)

No fim de sua vida perdeu
a vista - a luz externa apagou
se para ele. Mas, mesmo assim.
ele continuou resignado e fe
liz no seio dos seus queridos,'
-a compor ainda notáveis o

bras, que eram
.

escritas por
um ou outro dos seus não me

nos geniais filhos _ de acordo
com sua dicção.
Nos últimos dias de suá vi

da ele teve que permanecer
no quarto em penumbra, en

quanto ditava ao seu genro
Altnikol o seu último canto:

"Apresento-me perante o seu

trono".
Na sua pátria querida (Tu

cingia), onde predomina hoje
a influência comunista, encon
tram-se' em muitas pequenas
cidades (Eisenach, Arnstadt,
Mühlhausen, Weimar, Ohrdruf,
Jena etc. etc.) ainda hoje as

marcas de sua existência, seja
a igreja onde ele foi organis
ta, a casa em: que morou, ou

simplesmente uma sociedade
de oanto coral, que comemora

anualmente as datas mais im

portantes do grande músico.

JARDIM SÃO LUIZ

Conheça os nossos planos de pagamento e compre o seu lote DO.

.JARDIM SÃO LUIZ a sua opçao de morar bem.

Erp.preend. Imobiliários
Marcatto Ltda.

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

----

operário ,natural de lbica
ré .neste Estado, domici
liado e residente na Rua
Victor Rosemberg, 153,
Vila Lenzl neste distrito,
filho de lrineu Gelsleich
ter e de Maria Gelsleiche
ter. Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritório, na

tural de Lazes, neste Esta
do .domícílíada e residen
te na Rua Adão Norochi
':ne, 284, Vila Lenzi, neste
distrito, filha de Laureei
Nunes dos Santos.
Edital 14 186 de 13.03.85
Reinaldo Krueger e Marei
Strelow _ Ele, brasileiro,
solteiro, agricultor, natu
ral de Massaranduba, nes
·te Estado. domiciliado e

residente na Rua Benja
mim Constante ,em Massa
rsnduba neste Estado, fi
lho (Ie Alfredo Krueger
P de Reinada Krueger ..

Ela .. brasleíra , solteira,
costureira, natural de Ja
raguá

.

do Sul, nesta Esta
do, domiciliada e resíden
te em Rio .Cêrro II, neste:
distrito,' filha de Relando
Strelow e de

. Erna Köpp
Strelow.
Fdital 141-81 de l3.03.85.
Inno Eneelmann e Maria
Aoarecida Valério
PJ" brasileiro, solteiro,
=letrecísta. natural de Ja
racuá do Sul ,neste Esta
do, domiciliado e residen
te em Três Rios do Norte,

.

J1p.ste distrito, filho de Er
bertn Fncelmann e 'de Her
'ti'!. Weller Encelmann. Ela,
brasileira .solteira. domés
tica ,natural de Rio Negro,
Paraná, domiciliada e Te

<idente -em Três Rios do
.

Norte ,neste distrito, filha
de Antenor Valéria e de
Iracema Furtuoso Valé
rio,
Fdltal 14.188 de 14-.03.85
Nilo Ramthum e Leonída
Snredemann _ Ele, brasi
leiro .solteíro, pedreiro,
natural de Jaraguá do Sul,
neste Estado, domicilia
do e residente em Rio da
Luz III, neste distrito, filho
ele Arno Ramthum .

e de
Ema Krueger Ramthum.
Ela .brssíletra. solteira,
balconista, natural de Ja
raguá do Sul, neste Esta
do, domicílíada e residen
te na Rua C. May, 212,
nesta cidade, filha de Er
wino Spredemann e de
Elfi Jungton Spredemann.
Edital 14.189 de 14.03.85
Raul Celso Vasel e Maria
L. Z1mm�r_Ele, brasileiro,

solteiro, operário, natural
de Jaraguá do Sul, neste

Estado, domiciliado e re

sidente em Loteamento
Borba, em Ilha da Figuei
ra, neste distrito, filho de
Helmuth Adolfo Emllío
Vasel e Martha Schurz
Vasel. Ela .brasileíra, sol
teira, do lar, natural ele

Jaraguá do Sul, neste Es
tado, domiciliada e rest-

. dente em Loteamento Bor
ba, em Ilha da Figueira,
neste distritó, filha de Mor
desto Batista Zimmer e de
Ernestina Junkes Zimmer.

Edital 14.190 de 15.03.85
Álvaro Masche e Cleonir
Lúcia do Carmo
Ele, brasileiro , solteiro,
operário, natural de Me
dianeira, Paraná, domici
liado e residente na Rua

Joinville, nesta cidade, fi
lho de Leopoldo Masche e

de Leony Masche .Ela, bra
sileira, solteira, do lar,
natural de Pouso Redondo,
neste Bstado. domiciliada
'e residente na Rua Mari
na Fructuoso, 419, nesta

cidade, filha de Azenor
do Carmo e de Olanda da
Silva do Carmo.

Edital 14.191 de 19.03.85
Aldemar Afonso Vetzold
e Delollnda Spézia
Ele, brasileiro , solteiro,
operário, 'natural de Joín
vílle, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
OUo Madre, em Joinvílle.
neste E�tado, filho de Af
fonso Petzold e de Eríca
Petzold... Ela .brasíleíra,

.

solteira, costureira, natu
ral de Jaraguá do Sul, nes
te Estado, domiciliada e

residente em Ribeirão
Molha, neste distrito, filha
de Bruno Chiodíní e de
Clara Pedrotti Spézia.

Edital 14.192 de 19.03.85
Ingo Krause e Vera Lúcia -

Berllntes de Macedo Ribas
Ele, brasileiro , solteiro,
confeiteiro, natural de Ta
ió, neste Estado .domícilí
ado e residente na A.v.
Mal. Deodoro da Fonseca,
nesta cidade, filho de A
dolfo Krause e. de Vali
Krause. Ela,. brasileira,
solteira, costureira, natu
ral de RIo Negro, Paraná,
domiciliada' e residente na

Rua' 25 .de Julho, 1435,
nesta cidade ,filha de .J0-
ão Maria Berlintes de Ma
cedo' Ribas e Darcy Ber
lintes de .Macedo Ribas.

E
.

pera que chegue ao
. conhecimento de todos,
mandei passar o presente
edital, que será publica
do pela imprensa e em

cartório, onde será afixa-
do durante 15 dias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TricentenárioJohann Sebastian Bäch nas

ceu em 21 de março de 1685
na cidade de Eisenach, cidade

pacata da Turingia - no seio da
Alemanha - célebre pelo seu

castelo _de Wartburg,: onde
Martin Luther traduziu o bÍ
blia para o alemão.
Johann Sebastian Bach per

tenceu à uma família antiga
de conhecidos e apreciados
músicos praticapr A família
lia BACH fornecia há 'anos

para todos Os principados e

paróquias 'das igrejas lutera
nas os cantores 'e mestres "can.
rores e na Turíngia, bem como
nas províncias mais chegadas"
o nome de BACH era tão li
gado à música que qualquer
músico ou organista se ehe,
mava simplesmente. BACH

naquela época.
Desde pequenino, Johann

Sebastían demonstrou acentua
da inclinação piara a arte mu

sical e seu pai, entusiasma
do com o talento do filho, en

sinou-lhe logo cedo a tocar
vlolíno.

Em 1720 morreu-lhe a que-
.

rida esposa, que lhe deixou se

te filhos, dos
. quais Wilhelm

Friedemann e Karl Philipp E

manuel se dedicavam à músi

ca, tornando-se músicos e

compositores de renome.

Seguindo a praxe daquele
tempo e adotado também na

família BACH, de não deixar
órfãos por muito tempo sem

mãe e protetora, ele se casou

. novamente em dezembro de

1'721. A sua segunda mulher,
Ana 'Madalena Wuelken, era

uma fina musicista e de gran,
de preparo, exímia cantora que
muito lhe auxiliou em. seus

trabalhos,
Quanto, em 1723, por mor

te do célebre Kuhlau, vagou
a cátedra de 'cantor na Tho

mas Schule dé Leipzig, Bach
se inscreveu e, após muitas in

trigas foi nomeado. Havia mui
tos concorrentes - o grande Te
lemann de Hamburg que apro
veitou a ocasião para pressio
nar os seus patrões a aumen

tar-lhe o salário - como tam

bém o célebre Graupner, or

ganista da corte de Damstadt

que não cedeu. Assim mesmo,

o conselho da cidade Ide Leip
zig relutou bastante para pre
encher a vaga com Bach. Hou
ve até' um conselheiro de no

me Platz, que disse: "Já que
não podemos obter os melho

res, temos' que nos contentar
com os médios:'.
Mais de 20 anos viveu a-

de Johann
(1685�1750)

.,

Sebastian Bách
por JOHANNES BREUEL

ainda na
.

cidade de Leipzig.
feliz na sua música, feliz com

a sua família, que> Ana Mada
lena aumentou para vinte fi

lhos. Do 'seu primeiro matri
mônio morreram seis e do se-·

gundo sete das crianças, en

tre: enteados e filhos.

Sempre compondo - não há
nenhuma seqüência, nenhum

acôrdo, nenhuma harmonia
que o grande gênio não empre

gasse em suas músicas. Missas,
Cantatas, Oratórios, Motetes,
Trios, Canones, Prelúdios, Fu,
gas, Fantasias, Tocatas, SuL
tes, música vocal, orquestral,
pa.ra . órgão, para cravo, para
instrumentos de corda ou de

sopro, concertos para violino,
para flauta etc., para um,

dois, três ou quatro pianos -

uma infinidade das mais be
las obras saiu de sua genial
pena. Era ele. o mestre dos

contra-pontistas e do contra

ponto perfeito nasceram to

das as suas músicas. seu prin
cipal ínstrumento era o órgão,
para o qual escreveu a maior

parte das suas obras e por is
so 'as suas músicas vocais têm
este estilo. 11 um estilo muito
pesado para o canto, não sen

do porisso aconselhável para
imitá-lo.
Dos corais de Bach devei

partir toda apreciação de sua

música. Ernbora empregou nes,

tes também o estilo de órgão,
são eles verdadeiras jóias mu

sicais. Aí Bach une na forma

. ategorla e pra quem tem�

Qu�m tem DiplomatI, sabe.o que é c2t�,oría.�nica.lsto é Ião a':'tomá.�co quanto a
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é sOlsticado. tduiro 3Ofistiado. Por C!Xcmplo: o ba(l(O IIaSCllD vem com apoio pará cabeça e
__-braço central, Tem luz de leitura de duplo foeo. Sombreira com espelho iluminado.
ltevC!$tim�nro des bancos cm veludo cotelê, Console com extensão, dorado de cinzeiro e acendedor
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.
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Venha ser O primeiro:
Emmendörfer Com. Veic. Ltda.

maís simples e populer da me

lodia, uma técnica majestral.
Não. é possível encontrar .maís
séntímento de que nesses cora,
1S para várias vozes. Úma gran
-de parte de suas obras .foi es

crita para servir à liturgia da

igreja protestante. As suas can

tatas ajustam-se pela sua sig
nificação a todos os domingos
te festas anuais da Igreja. .

Todos os domingos canta

va-se ao tempo de Bach (e a

inda hoje pelo' côro de S.To

más) durante a liturgia, uma

canrata. Bach- escreveu canta

tas para cinco anos, porém
mal se conservaram até hoje
umas duzentas.

Todas as direções e cami
nhos imagináveis' .ee sua ín-.

cansâvel fantasiá, ele envere

dou isso
.

a respeito do oan

to, da instrumentação e har

monização das suas obras. Tu

do ele experimentou o que lhe
era digno de experimentar. Às
suas obras são um Cosmo Mu

sical e já sei disse, que não há

na música romântica' ou mo

derna nada o' que não já cons

tasse das Cantatas de Bach.
Além das cantatas, há os

Motetes que, com seus grandes
efeitos' corais, apresentam o que
há . de mais notável.

. Ainda a respeito da músi
ca sacra, deve-se mencionar

·

as "Paixões" escritas por Bach
· 'a que; firmaram o seu conceito,
embora as mesmas ficassem -a
dormecídas por longos anos.

Somente de 1829 em diante,
quando Mendelsohn as apre,
sentou em Berlin, foram devi
damente apreciadas pelo pú
blico. Hoje,' durante a sema

na santa, ouve-se em muitas

igrejas protestantes novamen

te estas' belíssimas obras do

grande mestre. Deve-se lem,
·

brar também a sua Grande
·

Missa em Si-menor que é u-.
ma das obras mais notáveis -

embora pouco conhecida,
Geralmente existe o concei

to errôneo, que a música de
Bach seja o princípio da arte

tonal, enquanto ela se ergue
como uma. enorme abóbada
final sobre as obras dos seus

clássicos antecessores, abran

gendo tudo no mais amplo
sentido da palavra, o que ti
nha sido escrito ou inventado
no campo da música até o

seu tempo.
Bach era um cosmopolita

em sentido figurativo. Ele es

creveu música vocal para uma

ou mais vozes e. coco, músi
ca instrumental para instru
rnento solo ou acompanhado,
para orquestra solo e orquestra

. com cô ro - não há nenhuma
modalidade musical Ou orques
tral que não se encontra na

enorme bagagem do grande
mestre. "';V�'

(conclui na página 4)
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ATLÂNTICA _ BRADESCO EM

JARAGUÁ DIA 28
Na próxima quinta-feira, dia

28, outra grande equipe de fute

bol de salão jogará amistosa

mente em Jaraguá do Sul. Tra

ta-se da' Atlântica-Bradesco,'
campeã brasileira' de 1984, que
enfrentará às 21 horas a Cere
alista Urbano, no Ginásío de Es
tes Artur Müller, tendo na pre
liminar; às 19h30, Jaraguá Fabril
x Coneza. que abrirão o Campeo
to Citadino Adulto de Futebol
de Salão. No dia 8, a Urbano
trouxe a Perdigão, que lotou li
teralmente as dependências da

Arweg. A Atlântica-Bradesco
credenciada como campeã nacio
nal invicta, bi-campeã caríoca.
bi-campeã da Taça Rio e campeã
sul-brasileira, possui também um

excelente plantel que o públi
co jaraguaense poderá assistir

·
e aplaudir. Os ingressos podem
ser adquiridos antecipadamente
no Bradesco, ao preço de Cr$
3 mil.
orro EQUIPES DISPUTAM O
FUTSAL/1985.

Coneza, Jaraguá Fabril, AA
BB, Arweg, Wiest, Marisol. Ur
bano e Móveis Weber, são as

oito equipes que participarão do

Campeonato Citadino' da Uga
Jaraguaense de Futebol de Sa
lão. Jaraguá Fabril e Coneza a

brem a primeira ro'dada no dia
28 e a complementação será no

día 29, sexta-feira, com três io
gos·a partir das 19h30: Móveis
Weber x Wiest. AABB x Arweg
e Urbano x Marisol. Haverá dois
turnos e os campeões do primei
ro .e segundo turnos classificam
se automaticamente para o qua-'
drangular final. No segundo
turno. segundo o regulamento,
as equipes iniciam com zero pon
to ei caso a mesma equipe vier
a conquistar os dois. turnos, en

trará no quadrangular com dois
pontos de vantagem. Os demais

·

classificados serão conhecidos
·
pelo critério técnico, somando
-se a produção dos dois turnos.
SELEÇÃO INICIOU TREINA
.MENTOS SEGUNDA

Sob a orientação do técnico
Sérgio Luiz da Silva e do super-

visor Ivanír Lombardi, a seleção
jaraguaense de futebol de salão
iniciou segunda-feira os treina
mentos, que doravaRte 'sgrão re

alizados às segundas e quartas-
- feiras, a princípio preparação
física e depois, com bola. Inte
gram o selecionado 'os atletas
Perôlo, Dentinho, Juquínha, Moa
cir, Célio, Pópo, Ismar, Osni,
Malice. Jair e Mio. O técnico
Sérgio afirmou que o trabalho a

ser desenvolvido será em grupo,
de colaboração, "pois somente
assim conseguiremos a classifi
cação aos Jogos Abertos de San
ta Catarina, que todos almeja
mos".

CICLISMO: TRES P�OVAS ES
TADUAIS AQUI

A Federação Catarinense de
Ciclismo, durante assembléia na

última sexta-feira, divulgou o

calendário das provas deste ano.
que será aberto no dia 7 de a

bril, em Florianópolis. Dentre as
várias etapas, três acontecerão
em Jaraguá do Sul: 25/maio -

prova d(� estrada (120 km), 11/
agosto - prova por pontos e 17/
novembro - encerramento do·
"rankíng" catarinerise, categoria
única, prova em circuito.' Na o

portunidade também, a FCC ho
mologou os venc-edores da tem
porada passada, onde os ciclis
tas da então Equipe Weg apare
cem em destaque: Wanderlei
Zocatelli (20) e Sílvio Ewalcl (30)
na resistência - categoria prin
cipal; Waldir Hornburg (20) na

categoria novatos e Sílvio E
wald (10) na categoria principal
contra relógio individual. Sílvio,
pelo seu desempenho, foi esco-:

.

lhido Destaque Esportivo / 84
(Troféu Imprensa), enquanto
Mara Rudolf, do selecionado de
handebol, campeão dos JASe,
foi também escolhida. Acerta
damente.

KOLBACH LIDERA ESTADUAL
.

DA DIVISÃO 1

Apesar dos problemas apre
sentados domingo pelo Opala
pilotado por Sávio Azevedo, na

2a bateria, durante a segunda e

tapa do Campeonato Catarínen-
.

se de Automobilismo da Divisão
I, a Equipe Kohlbach mantem-se
na lideranças nas categorías.,
Força Livre e 1600cc. Sávío ficou
em sexto lugar, mas continua
na liderança com 28 pontos, en

quanto Orlando "Padilha" de
Souza obteve nova vitória na

1600cc e agora. soma 40 pontos.
Essa etapa foí realizada em São
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Bento do Sul e a" seguinte está param ainda a Porcelana Sch-
marcada para o dia 21 de abril, midt, Botafogo e Pedríní. Por
em Canoínhas. Nesta mesma 'outro lado, o Juventus, jogando
data vai ser realizada em Jara- em Rio Negrinho, diante do Con-

guá do Sul, uma etapa dó Cam- tinental, empatou a 1 gol e em

peonato Catarinense de Moto- Corupá, o D.Pedro n foi golea-
ciclismo-Velocidade. do pela Tupy, 8 11 2, na festa de
JARAGUA PRESENTE NO ES- entrega de faixas pela conquís-
TADUAL DE VOLEIBOL

.-

ta do titulo da primeirona da
Está mesmo confirmada a Liga Corupaense) de Desportos,

participação de Jaraguá do Sul ano passado.
-

no Campeonato Estadual de Vo- DME ABRE INSCRIÇOES PARA
leibol. As equipes patrocinadas O VARZEANO/85
pela Kohlbach, orientadas pelo A Divisão Municipal de Es-
técnico Ariovaldo Xavier dos nortes abriu no dia 20 e encer-
Santos, participarão do Mirim ra no dia 10 de abril,' as inscri-
Masculino no mês de novembro, cões para o 3° Campeonato Mu-
em Pomerodê, e, do

. Juvenil nícípal de Futebol Varzeano,
Masculino, em Rio .do Sul, no cujo regulamento sofrerá algu-
mês de. maio (primeira fase). Por mas modificações com relação
outro lado, a Liga Regional de as dos anos anteriores. Como íno-
Voleibol e Basquetebol, presí- vação, haverá dois troféus dís-.
dida por Ralf Egerland, está re- ciplinas, mas as demais premia-gulan:Ílente inscrita na Federa- cões permanecerão as mesmas.
cão Atlética Catarinense - FAC A DME, através do seu titular,
e agora é a. representante ofici- Raul Rodrigues, participou se-
al da mesma, na região. E no gunda-feíra de reunião, em Joín-
mês de abril,

-

a Liga reúne os ville. da qual participaram )"e-clubes para tratar sobre o cam- presentantes das Secretarias dê
peonato da cidade. Desenvolvimento Social e de
CURSO BAsICO DE XADREZ Cultura, Esporte e Turismo, ondeCOMEÇA EM ABRIL' Jaraguá do Sul reivindicou

Numa promoção conjunta quantidade considerável de bo-
do Clube Jaraguaense de Xa- las, para o desenvolvimento de
drez e da Prefeitura Munícípal várias modalidades esportivas.de Jaraguá do' Sul, através da
Secretaria de Esportes,' terá íní- MANHÃ DO LAZER SERÁ NA
cio no día lOde abril um curso

VILA LALAU
básico de xadrez (aprender a jo- A Prefeitura Municipal. a-

gar), cujo instrutor será o Sr. "través da SECET e DME, promo-
Alceste Berri. Os horários serão ve neste domingo, dia 24, a Ma-
às segundas, quartas e sextas-

nhã do Lazer, na Vila Lalau, de-
feiras. das 8h30 às 11 horas e

fronte a Casa Comercial Hercí-
das 14 às 16h30min. Cada turma lio Cerutti, proximidades da
terá no máximo 40 alunos e de- Weg II. A Manhã do Lazer vai

pendendo da clientela, sera a-
das B às 11h30 e integra o Pro-

berta uma turma de adultos à grama Esporte para Todos, onde
noite, em data a ser combin�da. serão cumpridas uma série de

� id.ade niínima para participa-
atividades esportivas e de pal-

çao e 12 anos e a taxa de inscri-
co. No plano esportivo, jogos de

ção tem Q valor de Cr$ .5 mil e
voleibol, espírobol. futebol de

os participantes deverão asso-
rua, ping-pong, pau-de-sebo e

éiar-se ao Clübe Jaraguaense outros e nas atrações de palco,
de Xadrez, pagando mensalida-

haverá som, díscotéque infantil,
des de Cr$ 5 mil. As inscrições dança do passarinho, música
poderão ser feitas na Secet, Av. sertaneja' ao' vivo, .

festival de
Getúlio Vargas 503.e no ato de- perguntas e respostas, além da
verá ser preenchido um formulá- dístríbuíção de brindes.
rio, além de uma foto 3 x 4 � a- SESI: TORNEIO DE PESCA NES-
presentar certidão de nascímen- TE DOMINGO
to.

.

O Serviço de Esportes do
C. MALTA VENCE TORNEIO Sesi promove neste domingo,
E JUVENTUS EMPATA

.

Torneio de Pescade Caniço, em
O Cruz de Malta,' de Rio da Rio Cerro II,. na lagoa do Sr.

Luz, . que joga neste domingo à Volkmann. Dezesseis empresas
tarde, em Indaial, diante do XV vão participar. Por outro lado,
de Outubro, venceu dia 17, em segunda-feira, O Conselho Des-
Pomerode, um torneio no Estádio portívo Sesíano vai reunir os
do Primavera, do qual partici- se'}s membros.

- '----_.___--- ... - ..._--------_..-:.._---- .._-_._.........__._--.,...--,......,;:;;..-_.. _----. _..;.. -- _ .. _._.--:....;.---._,._--�....
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dosSenai prograllla,
Jaraguá.

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

Município desmernhra escolas
isoladas

10 anoscomemoração
'/

em

_ o que se previa, acabou ocorrendo. Considerando
a sua índole e' formação politica, ouvidas as bases, o

prefeito Durval Vasel cortou relações- com o deputado
Dornbusch, episódio que marca um.novo tempó na po
JíUca local e regional, com grandes e futuros desdo
hramentos, segundo observadores'. O deputado ten
tou se justificar, mas Vasel foi-incisivo: "não".
__ Roland, mesmo sem o importante apoio de Vasel
continua candidato a reeleição, salvo modificações de
rote. O prefeito deverá jogar agora o seu prestí��9' e
;, sua força em cima de outro candidato, que espéfa e

_leger na esteira da .sua boa admínístracão. Pode sair
dois candidatos pelo PMDB, correndo o risco de ne

nhum se eleger. E o que se comenta.
_ O alcaide jaraguaense declarou em alto e bom som

«ue o seu candidato ao governo do Estado é Pedro I
vo Campos. Ele afirmou também que doravante cobra
rã um posicionamento firme dentro da Associação dos
Prefeitos do PMDB, contra certos deputados e senador
! ebeldes, que estão desunindo o partido, com atitudes
de Interesse pessoal ou de grupos.
-- Vereadores de Jaraguá estão revoltados com nota
nublicada em jornal local sobre a atuação da Câmara.
O presidente Adernar Winter, ,por exemplo, diz que
não apresenta muitas indicações, mas assegura que é
o que mais trabalha pela comunidade, assim como acre-

I dita fazem os demais companheiros. "Trabalho em si
lêncio e o povo há de julgar o que fazemos", desabafa.
_ Em Guaramírím, o vereador Esmeraldo Chíodíní
estrilou, manttestando sua revolta e descontentamen
to com a atitude de alguns deputados que por Interes
ses pessoats ou de grupos se omitem no cumprimen
to de seus deveres, obstruindo as sessões da Assem
bléia e deteriorando a imagem do politico ante a opi
nião pública. Esmeraldo lamentou tal procedimento.
- O presidente em exercício José Sarney, revogou o
decreto' que autorizava a abertura do comércio aos 'do
mingos e feriados. Em Jaraguá do Sul. os comerciá
rios, via Sindicato, já estavam se movimentando para
a revogação do decreto, que era inconstitucional, cuja
aplicação iria trazer grandes prejuízos à classe, de a

cordo com o sindicalista Irineu �unkes.
- ,A SeCretaria da Receita Federal, seguindo uma pra
xe de vários anos,· prorrogou até (f' próxima semana
o prazo para a entrega das declarações do imposto de
renda pessoa fisica, àqueles contríbumtes com ímpos
lo a pagar ou restituir. A data inleial para o térmlnr
da entrega foi ontem, dia 22. Os retardatários ganha
ram novo prazo para a entrega dos documentos.
- As Santas Missões, pregadas pelos Padres Redento
ristas, atingiram as comunidades São Judas e Matriz.
Desde o seu Início, milhares de católicos participaram
dos atos religiosos e a culminância dasMíssõss na Pa
róquia está marcada para o dia 31 de março, domínzo.
com a caminhada ao Rio Molha, até a Gruta, onde ha
verá missa campal e a bênção dos ramos.
- Jaraguá do Sul é um dos 190 munícípíos que pode
rão ser beneficiados com os recursos do Banco Mun
riial para o desenvolvimento urbano das cidades do
Estado de Santa Catarina. Como possui menos de 50
mil habitantes na sede, o programa que repassará 85
-nílhões de dólares aos munlcíplos, atingirá igualmen-

't
Ie Jaraguá, para o desenvolvimento da sua infra-es-

l
trutura,
_. Na próxima terça-feira, dia 26 de março, Jaraguá
do Sul comemora o seu quinquagésimo-nrimeiro ani
versárlo como município emancipado política e admi
nistrativamente. Nenhuma comemoração foi 'programa
da pera marcar a efeméride que reR'istra a indepen
dência do município. A comemoração dar-se-á por o

casião dos 109 anos de fundação da cidade, cuja pro-
r,rramaçSo começa a ser esboçada.

.

O Conselho Técnico
Consultivo do Centro de
Treinamento do Senai de
Jaraguá do Sul realizou
sexta-feira à tarde o seu

primeiro encontro do ano.

'com a presença 'dos em

presários que o integrem,
do diretor do Centro Pe
dro Paulo Pamplona. do
diretor regional do Senai
Célio Gaulart, além do di
retor da divisão financei
ra, Ivan Gomes de Bu
lhões. O Conselho Técni
co Consultivo orienta e

assessora as atividades do
Senai, que no ano passa
do atendeu a 2.789 pesso
as, com atendimento a 115
empresas, 106 cursos mi
nistrados, 37 projetos es

peciais desenvolvidos, per
fazendo um total de 12.'
320 horas trabalhadas e

150.303 alunos/hora.
Outra questão discuti

da relacíonou-sa aos e-

, gressos do Senai, 'onde se

observou que a quase to
talidade dos ex-alunos es

tão empregados. Abordou
-se igualmente , segundo
o diretor Pedro Pamplo
na. os novos cursos que
serão executados em 1985,
um, o de cronometragem,
já foi iniciado, com 25 alu
nos e outros dois, de for
mação de administrado
res de recursos humanos,
e formação para supervi
sores de confecção
deverão começar prova
velmente em abril.
O plano de estágio dos

nrofessores do Centro de
Treinamento \junto as em

presas locais mereceu con

sideração, assim como de
bateu-se a programação
especial a ser realizada na

oportunidade da comemo

ração dos dez anos do Se
nat em Jaraguá do Sul, no
mês de junho vindouro.

As Escolas Isoladas'Mu

nicipais Erich Blosfeld, da
Ilha da figueira, com 74
crianças e a Victor Meirel
ler. de Nereu Rarnos. com

95 alunos. foram desmem
bradas pelo governo mu

nicipal, recebendo cada
qual mais uma professora
em decorrência do aumen- '

to do número Je matrícu
las registrado neste ano

letivo. A informação é do
secretário da Educação,
Balduino ,Raulino, acres

cida de que a municipa
lidade recebeu em doação
uma área de terras em

Santa Luzia, já integran
te do patrimônio público
coníprme a escritura la
vrada em Cartório, onde
será construído um prédi-

, o em conjunto entre a

prefeitura e comunidade,
para o funcionamento de
duas turmas de pré-esco
lar, que atualmente estão
sendo atendidas junto as

instalações da comunida
de' católica daquele baír
roo

Ainda para f) setor edu
rAcional e cultural, a pre
feitura vai adquirir uma
i elcvísão e um vídeo-cas
�etp. consoante o prefei
to Durval Vasel, que de
terminou a cada uma de
suas secretarias a elabora
ção de projetos especifi
cas para encaminhamento
aos Ministérios, inclusive
o projeto de desvio do trá

lego da BR-280, que ínte
!;>rará o futuro corredor
de ,exportação do Norte
Catarinense. O alcaide a- ,

crescentou que as obras

municipais estão em rit

mo riormal em função do
bom tempo que tem se

registrado e, também, que
a 'ponte de madeira nas

imediações. da Malwee foi
reforçada e já permite o

tráfego de caminhões pe
sados.

Fórum..Menel pede providências
O vereador José Gil

berto Menel, teve aprova
do esta' semana, o envio
de moção ,ao Desernbar
gador Eduardo Pedro Car
neiro da Cunha Luz, Pre
sidente do Tribunal de
Justiça de Santa 'Catari
na, solicitando providên
cias no sentido de que se

ja aumentado o quadro de
funcionários no Fórum lo
cal, assim como sejam fei
tas as religações dos tele
fones com brevidade. Se

gundo Menel, em seu pro
nunciamento, a Comarca
de Jaraguá do Sul está se

deparando com sérios pro
blemas, um dos quais a

falta de funcionários no

Fórum, o que acarreta na

morosidade, "levando a

justiça ao total descrédito"
e, além disso, "há mais de
90 dias o Tri-bunal de Jus
tiça resolveu bloquear os

telefones do Fórum ID
eal motivado pela baixa
.cota que é destinada ao

pagamento mensal das. con
tas telefônicas das Comar
cas do interior".
Para' o vereador, o cor

te dos telefones implica
em graves problemas, até
mesmo o da segurança da
própria comunidade, não

podendo os juízes em ca

sos de urgência se comuni
carem com outras Comar
cas e nem mesmo com o,

próprio Tribunal de Jus

tiça.
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ELETRIFICAÇÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.

- GABINÉTE DO VICE GOVERNADOR -

A CARTA DOS CATARINENSES ESTABELECE

E A ERUSC CUMPRE.

10 ODRAS JA FORAM EXECUTADAS EM REGIME DE

MUTIRÃO, BENEFICIANDO 1.000 PROPRIEDADES
RURAIS.

�
SANTACATARINA

A Páscoa vem aí. Peça ao

'Propol'cI� ao laomem do

campo coDfortOi já
USulrufdOl pelo bomem urboo'

,C.... dos CatarinenHI

coelhinho juntar Balas Sasse

na sua .cestinha.

o pequeno primeiro
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