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Na próxima sexta-íeíra,
dia 10 do corrente, defIue
maís um ano de vida do
"Correio do Povo".
No correr deste ano,

muitos motivos fizeram

com que nos manifestás
semos sobre a sua exis
tência.
Saberíam os prezados

leitores dizer o nome do

jornal que dá lucros-I
Avisem-nos, por genti

leza, que vamos contatar
com aqueles para saber
dos segredos que ainda

ignoramos.
Todos os que acompa

nham a nossa . tragetória
rumo ao ano 67,. sabem a-

67 do " Correio
valiar a luta que empreen
demos todas as semanas

para que continue sendo
o maís antIgo semanário
de Santa Catarina.
Nestes tempos de Nova

Repúbica "o mais antigo"
também se renova a ca

da instante, trazendo pa
ra dentro da

.

tenda de
trabaho o entusiasmo dos
maís jovens, em grande
número, que acreditam, na
gente desta terra e sobre
tudo em sí próprio para a

construção de um munlcí
pio - próspero, tornando
verdadeiras as palavras do
nosso fundador, Coronél
Emilio Carlos Jourdam:

Prefeito pede
o Prefeito Durval Vasel

seguiu quarta-feira para
Brasília, onde permanece
até domingo. Manteve na

.

Capital da República con

tactos em Ministérios e

Orgãos Federais e ontem,
sexta-feira, às 16 horas, foi
recebido em audiência pe
lo Ministro da Educação,
Marco Maciel, quando so

licitou prioridade ao pro
jeto já encaminhado àque
le Ministério para a libe
ração de recursos da or

dem de Cr$ 400 milhões
oriundos do salário-edu
cação. destinados a cons

trvcão e reformas de esco

las da rede municipal, a

lém do que tratou sobre
a merenda escolar, para

Jaraguá recebe
Numa promoção do Go

verno do Estado, . através
da Secretaria de : Cultura,
Esporte e Turismo/Funda
ção Catarinense de Cul
tura/Museu de Arte de
Santa Catarina .com o a

poio da SCAR-Sociedade
Cultura Artística, Jara
guá do Sul vai receber a

.

exposição itinerante Pano
rama Catarinense de Artel
Pintura/84, que reúne oi
tenta obras de 29 expres
sivos artistas plásticos de
diferentes gerações, lin
guagens, técnicas e regi-:
ões, interpretando os ru

mos atuais da' pintura em

Santa Catarina.
A ezposíção • que' per-

Povo"
"Rapazes, aqui eu quero
fundar uma grande usina
de açúcar. Esta terra se

rá de grande futuro para
o Brasil".

.

Nesta oportunidade re

novamos a nossa disposi
ção de fazer um [ornalís
mo sério, voltado inteira
mente para o Interesse da
comunidade.
Vamos acompanhar to

dos os episódios da cida
de, do municipio e da AM�
VALI.
A todos os que nos pres

tigiam o nosso melhor o

brigado!

A Direção

ao MacielMinistroverbas
que_ os recursos para a sua

compra venham direto à
Prefeitura, bem como, rei
vindicou o complemento
dos recursos \ do salénío-e
ducação do ano passado,
que dos Cr$ 45 milhões
aprovados, o municipio
recebeu somente Cr$ 24
milhões.

CICLOVIA

Junto a Empresa Brasi
leira de Transportes Urba
nos-EBTU, a municipali
dade jaraguaense entre

gou projeto para constru

çãó de uma ciclovia de
4.950 metros lineares, des
de a entrada de Chico de
Paula (fundos da Mene-

O Panorama

gottí) até a Weg II, mar-
.

geando os trilhos da Rede
Ferroviária Federal. Co
mo um dos argumentos,
foi citado que ao lado des
se trajeto existem 15_em
presas e 7 escolas, que so

mam, juntas, maís de
quinze mil empregados e

alunos. O custo do proje
to, a preços de hoje, se

gundo o prefeito Durval
Vasel, é de Cr$ 627..143.
506 (18.355,69 ORTNs). A
ciclovia terá 3 metros de

largura, piso concretado
e

.

ao longo do percurso
haverá uma cerca viva pa
ra a proteção dos cíclís-.
tas. O período de execu

ção do projeto é de seis
meses.

de Arte/Pintura
tura, Udo Wagner e da
SOCiedade Cultura Artís
tica de Jaragué do Sul. A
amostra reunirá obras de
Agóstínhó Duarte,

-

Antô-
nio Carlos Maciel, Aman
dos SeU, -Clênio Souza, E
Ii' Heil, Ernesto Meyer Fi
lho, Hamilton Machado,
Nini, Hassis, Jayro Sch
midt+Jange, Ito Luenem
berg, Lygia Neves, Luiz
Carlos Costa, Loly Hos
terno, Maria Flávia Fer
nandes Falei, Martinho de
Haro, Margot Araújo, Ne
ri de Andrade, Rodrigo de
Haro. Rubens Oestrem,
Sílvio Plésticos, Suely Be
duschí.Tércío Goma, Thais
H.de Oliveira(de Jaraguá).

Novo salário é· de Cr$333.120

Distribuídos
escolares
A Secretaria da Educa

ção lançou, dia 3, símulta
neamente em todo o Es
tado ,o Sacolão Escolar,
que beneficia alunos ca

rentes de 1 a a 4a séries .

das escolas básicas da zo

na urbana.Na área da 19a
Unidade de Coordenação
Regional de Educação, a

solenidade aconteceu às
10 horas, nas dependênci
as da-Escola Básica Heleo
doro Borges, com a pre
sença de autoridades edu
cacionais e municipais,
diretores de escolas, AP
Ps e escolares.

391 sacolões

Na tarde do último sá
bado, dia 27, na Câmara
de Vereadores de Corupá,
reuniu-se a diretoria mi
crorregional da Juventude
Democrática Catarinense,'
orgão de apoio ao PDS, sob
a presidência de Eurides
dos Santos, que tratou de
assuntos admínistratívos e

da realização do 20 Baile
de Rainha da JDC, em da
ta provável para 29 de ju
nho, envolvendo as mí

'crorregiões de Jaraguá do
Sul, Joinville, Mafra e

Canoinhas.
Esteve presente a reu

nião o presidente da JDC
de Joinville, José Rober
to Giuliari, que destacou
a realização de um encon

neste sábado, dia 4, nas .

H.de Oliveira(de Jaraguá).

Alunos de Cinco munící.
pios do Vale do Itapocu
foram beneficiados com

391 sacolões escolares,
pertencente a quinze es

colas básicas da zona ur

bana, selecionados pelos
próprios estabelecimentos,
pelo critério de carência.
Cada sacolão é composto
de tecido para confecção
de saia ou calça, camiseta
manga longa e manga cur
ta, conga, par de meia,
cinco cadernos, cinco lá
pis, duás borrachas, duas
canetas, régua, bloco de
desenho e bloco de papel
almaço.

O novo salário-mínimo válido em todo o território
nacíonnal, a partir de 10 de maio, é .de crs 333.120, de
acordo com o decreto assinado pelo presidente José Sar
ney, o que representa exatamente o dobro do salário
mínimo anterior. O mínimo diário passou para Cr$ 11.
104 e Q horário a Cr$ 1.388 ..

Por outro lado.. o Conselho Monetário Nacional,
.

reunido quinta-feira, aprovou ß ,criaç�o. da cédula de
Cr$ 100 mil e moedas de Cr$ 100, 200 e 500. A cédula
de Cr$ 100 mil homenageará o ex-presidente Jucelíno
Kubitschek e as moedas serão estampadas com as ar
mas nacionais. O Governo também iniciou estudos vi
sando à montagem da nova estrutura de preços dos
combustíveis, que deverá entrar em vigor na segunda
quinzena deste mês. A previsão é de que o reajuste
médio atinja a 30%.

E desde. quinta-feira, também, o dólar tem nova co

tação: Cr$ 4.980 para compra e Cr$ 5 mil para venda.

JDC' esteve reunida em Corupá
dependências da Câmara
de Vereadores de Joín
ville, a partir das 14 ho
ras. Dentre os palestran
tes figuram Konder Reis
e Luiz Gomes, o Lula.

CONCURSO MISS JARA
GUA85

As candidatas e todas as

informações, na pág. 2.

ESPORTES \

As últimas novidades do
.esporte, na pág. 11

OS NÚMEROS DA -LOTO

As dezenas sorteadas na

Loto, ontem, são:
11. ,., 14 '" �4 ,. 53 .. 58!uiJ

.

corre doze cidades do Es
tado e que em novembro
irá à Curitiba - ficará a

berta ao público no audí-
- tório do Sindicato dos Tra
balhadores nas Indústrias
da Construção e do Mo
biliário (Rua Preso Epitá
cio Pessoa, 345), de 8 a 18
de maio, das 14 às 20 h ..

A inauguração da exposi
ção

. está marcada para
quarta-feira, dia 8, às 20
horas e, após, o crítico
Osmar Pisani irá proferir
palestra sobre o tema Ar
te Catarinense.
A vinda da exposição

concretiza-se através do

Superintendente da Fun

dação Catarinense <Ie Cul-
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,III ECADES-ENCONTRO DE DIRIGENTES ESTADUAIS

'O Tribunal de Conotas, nos días 25 e 26 de abril,
promoveu o III ECADES-Encontro

.

Catarinense de Di

rigentes Estaduais, reunindo dirigentes e técnicos de
todos os Ó�gãos 'da' Adminístração Direta, Indireta,

. 'Autarquias, Fundações e Fundos. A abertura do encon

tro contou com a presença .do Governador Esperídião
Amin ,e os expositores abordaram temas da execução
da despesa, licitações, contratos {e eonvêníos e conces

sões, -coma -presenca -de 170 participantes que inter
vieram junto dos debatedores. Proporcionalmente aos

inserttos .dos órgãos da Administração Estadual, a Bes
cor teve a maior participação ,atravês da equipe for
mada por Augusto Carlos Mongulhotti, Arlete Natívi
dade Perfeito e Eugênio Victor Schmöckel. O aprimo
ramento dos órgãos setoriais de controle ínterno e

externo. buscando o 'entrosamento e a integração en

tre os responsáveis pela aplicação dos recursos públí
.o; c es responrc.vots pela fiscalização e controle dos

gast0s públícos, foi solicitado pelo próprio Governo do
Estado, apur�ndo os sistemas de controle.

ESTÃ CHEGANDO

I Mamãe Coruja
Vva. REGINA (:pOUAl' LOYOLA

-

. Repercutiu intensamente na região da AMVALI,
-spectalmente em Jaraguá do Sul, o passamento da Sra.

Regina Douat Loyola. ocorrido às -5h15 de 25 de abril,
no Rio .de Janeiro, aos 72 anos de idade. A extinta
era viúva do ex-Deputado Federal Lauro Carneiro de

Leyoia e, por isso, intimamente ligado à Jaraguá do
Sul e demais municípios que hoje compõem' a Asso

ciação dos Municípios do Vale do Itapocu, pelas cons

tantes presenças em nosso meio e pela sua luta em

iavor dosmunícípios que hoje devem o seu desenvolvi
mente ao perseverante trabalho daquele pranteado
homem público. Seus familiares transladaram o seu

corpo para Joinville onde foi velado na Catedral do

Bispado, .sendo sepultada às "'17 horas no Cemitério
Municipal da vizinha cidade: Deixa"} filhos, 14 netos
e 6 bisnetos. A Sra. Regina Douat Loyola era sogra
do atual deputado federal Pedro Colin. Jaraguá do
Sul se fez representar nos funerais pelo diretor deste
'semanário e sua esposa. Aos familiares as nossas ex-

pressões ·de pesar.

PARA TOD� AS .OCASlö. E TODOS

OS GOSTOS, PRESENTES DA

Relojoaria AVENIDA
J6ias e RelÓ';el

Mal••1 Deedoro, -411 ••�o. V"'iI, ,

Celina Cabeleireiros
Sempre com novidades em termos de beleza,

está agora fazendo os cortes da linha 85. Novos
brilhos e novas cores com a tinta Gel Kollestom
2001. Venha comprovar !

Rua 'Gumercindo da Silva, U9 (ao lado da Caixa).
'Fone - 71l-2165

Presentes finos para todos os gostos e

para todas as ocàsiões, das

melhores procedências, 86 Da

J9a1heria Â Perola
Bm anexo, a óTICA MODERNA. Visite-nos e

comprove..
.� l�.ua &.0140 Rau, 289 - F�e 72-1823

�,.-d' ;'"....-'!-...._'>F�''�
•
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Gente & . Informações
o Concurso Miss Jara- horas, o Panorama Catarí

guä 85, que apontará a nense de Arte Pintura,
maís bela representante exposição itinerante que
da mulher jaraguaense, a- '. será inaugurada quarta
contecerá na noite deste.' feira, às 20h, seguindo pa
sábado, às 20h, no Ginásio lestras do crítico Osmar
de Esportes Artur Müller. Písaní sobre o tema Arte
A Secretaría de Turismo, -Catarinense.
tendo iii. frente os· dedica
dos Balduíno e Maríza,
preparou -

com carinho o

evento, que conta com a

partlcípação de doze cem

dídatas, todas com amplas
chances de ebter o .título.

Concorrem ao Miss Ja
raguá as jovens Sandra
Mara Wulf, Vera Regina
Senff, Mirian Marquardt,
Fedra Lucíana Konell, J o�
sane Daise Buchmann. Ma-

.

ria Marli Ciprianí, Maria
de Lourdes Pellense, Mar
lete Wackerhagen, Lenita
Maria Gíovanella, Denise
Mara Ramos, Jeane Már
cia Schiochet e Ideli AI
werter. No ano passado
concorreram oito candida
tas.

Um Júri eclético; de
quinze integrantes, julga-'
rá as concorrentes. O pú
blico que for ao Artur
Müller, além das Misses,
apreciará o show do Gru
po' Expresso Rural, de
Florianópolis e do Musi
cal Arco Iris. O Ingresso;
para a arquibancada, cus
ta Cr$ 5 mil e a mesa

(dentro da quadra),' Cr$
40 mil. Eles estarão a ven

da na portaria do ginásio.

Os ensaios foram feitos
esta semana. Na quarta
feira, candidatas e convi-'
dados participaram de um

jantar oferecido pela dire
ção da Churrascana Pava
ello e na quinta-feira, de
coquetel patrocinado pelo
Grupo Weg. Tudo está
pronto para o grande a

contecimento desta noite
quando Jalete Hardt, Das�
sará a faixa à nova rainha
da beleza.

A Miss Jaraguá 85 re

presentará o munícípío no

concurso estadual, em La
ges, 'día 18 de maio. E a

lém dos trajes dos desfi
les, a vencedora ganhará
como prêmio Cr$ 1 mt
�hão e uma jóia .assím co-

'

mo a 1� e 2� princesas e a

Miss Simpatia igualmente
receberão a premiação. Um
grande público é espera
do rio Ginásio de Espor
tes Artur' MülIer�

No auditório do· Sindica
to da Construção e do
Mobiliário, fiquá aberto
a visitação pública, de 8 a

18 de maio, das 14 -às 1-0

o Beira Rio Clube de
Campo promove sexta-fei
ra, dia 10, o Baile do 130
Aniversário, com o Grupo

-

Musical 4l,l Redenção, de
Itaíaí. As mesas custarão
Cr$ 50 mil e os íngressos
índívíduajs Cr$ 10 míl,
estes, poderão ser adquí
ridos com a turma do Be
blquíeto, As mesas, na se

cretaria.

Anote: Nos días 11 e 12,
a Comunidade Evangélica
Luterana' comemora cin

quenta anos de inaugura
ção da igreja c-entro. No
sábado, 11, haverá chur
rascada e no domingo, 12,
será servido almoço e ca

fé colonial. Os cartões C."·

tão à venda na Secretaria
da Comunidade.

Junto com os amigos
do Banco Itaú, tendo . à
frente o Teotônio, o V:al
dir e o Denílo, participa-
mos de uma esperta con

fraternização na última
sexta-feira, Juntamente
com outros amigos. O 1-
taú, aliás, a cada dia au

menta o seu conceito na

'praça. Bola branca!

Retornaram de um gíro
ao Ceará, o casal amigo
José Luiz (Eliane) Nicolo
delli, da Carinhoso, que·
visitou também uma expo
sição têxtil. E da Europa'
regressaram o engenhei
ro e vereador Älído Krut
zsch e esposa Romilda.

Casamentos: Na Igreja
Matriz, às Iüh-Ademtr Ri
cardo. Steln/María de Fá
tima Reínert, 16h-Luiz Ca
praro/Anna da Cunha e

Adernar Mauríssens/El-i
mira Klann, 17h-Júlio 'Cé
sar Píccínínl/Marta de
Lourdes Steindei e Alirio
Fenskl/Rosana Cípríaní j
às 18h-Benvindo Motta!
Lori Todt.

Na Capela N. Sra. das
Graças, na Barra, às 17h
30-Wolfgang Olska/Suzaní
Wortmeyer, 18h- Cilmar
de Souza!Margit Helena
Krause e às 18h30-NicoJau
Costa/Alice Vieira da Ro
sa. O· próximo curso . de
noivos será dias 22 e 23
de junho, com inscrições
.abertas na secretaria pa
roquial.
No Cine Jaraguá, a par

tir deste sAbado, até quin
ta-feira, 20h15, a dupla

•

de Tríntty 119 filme "Eu
Você, Ele e os Outros",
totalmente fllmado no Rio
de .Ianetro. Nas sessões
noturnas, os menores de
10 ·,anos, deverão vir a

companhados dos pais.

O maestro' Ernst Mül
ler, da Orquestra de So
pros de Langenhagen, que
se apresentou recentemen
te em Jaraguá do Sul,
mandou ofício ao prefei-
to Durval Vasel, assim co
mo recortes de jornais a

lemães que registraram a

"tournée" da Orquestra
no Brasil. Numa das fotos
aparece a Igreja Matriz,
O casal Alfredo e Pau

lína Siebert comemora dia
11, suas Bodas de Ouro..
Os filhos Lauro, casado
com Cristina, e Vera, ca

sada com Werner'Schus
ter, oferecerão além da
cerimônia religiosa, às 17
horas, um jantar no Salão
Paroquial Cristo Bom Pas
tor, em Rio Cerro II, pa-
ra familiares e convidados.

O Sub-Diretório Acadê
mico Francisco Correia
dos Santos, da Ferj, pre
sidido pelo amigo Paulo
Buchmann, promoveu sá
bado .na SER Menegotti,
uma confraternização es

portiva de volibol e fute
bol de campo. Valeu!

A Primeira Dama do
Município, Maria Luiza
VaseI, está acompanhan
do. o seu marido emBra
sília, onde manteve con

tactos admínístratívos. O
retorno acontece domin
go e a viagem de Luíza
é patrocinada pelo dep,
Luíz Henrique.

O industríal Eggon J0-
ão da Silva,

.

díretor-pre
sidente da Grupo Weg,
escolhido ' 'Homem de
Empresa de 85", vai rece
ber o título no dia 13 de
maio, na Capital, durante
jantar no Clube Doze de
Agosto .. Nossos parabéns!
O Restaurante . Azurra,

do Baependi , ainda man

tem reservas para almo
ço no Dia das Mães, pelos
.tones 72-2236 e 72-2233.
Já Arno Henschel infor
ma que junto ao Depto.
de Bochas, diariamente
são servidos Jantar e pe
-tiscos. Para breve, aos sá
bados, haverá feijoada.
O Clube de Mães dos

Escoteiros promove no

dia 7, terça-feira, o café
bingo escoteiro, que se re

aliza mensalmente. Mães
de escoteiros e de lobi
nhos, senhoras e moças
são convidadas a partici
par! __�i
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ANIVERSARIANTES

Fazem anos hoje: 04
Sra. Armela Pieper Sch
mitz, Sra. Ruth Ribeiro
Sra. Cristina ianghelini'
C' A

'

�ra. Ida Soares, Sr. Ralf
Frederico Zibell, em Po
merode: Gilberto Brauns
burget, em Curitiba; Mau
rício Fernando Peixer
Gílson Fábio Fodi.

'

Fazem anos domingo
Sr. Heins Marquardt, Sra.
Marlise ' Schmitz Mattar
Mírian Hafermann, Ils�
Trapp, Sr. Wilmar Victor
Viergutz, Maria 'Calisto
do Rosário, Sra. Ursula K.
buwe, .Sra. Olívia Schio
chet, Sr. Rolando Jahnke,
Sr. Geraldo Karsten, Eli
seu Jairo Sehmitt, Carla
Spézía,' Sra. Elsa Georg,
Sr. Vilmar Pavanello, Sr.
Vicente Cattoni.
Dia 06 de maio

,Sra. Marly,' esposa Dr.
Gerd Edgar Baumer, Sra.
Hulda Horts Maier, Sr.
Gerônimo Trentini, ,Sr""
Nélson Stinghen, Isolde
Wackerhagen, Sr. Erwino
Liermann, em JHe' Marí
lia Hafermann. Sra: Ange
lina Klein Staeheling, Ka
rolina, filha de Hans e

Maria da Glória Burow,
Márcio, filho Cap, Ewaldo
(Crista) Schubert, em Fpo
liso

'

Dia 07 de maio
Sra. Agnes Císz Rozza, Sr.
Oscar Cielusinki, Sr. Ave
lino Karsten, Sr. Lauro

Demarchi, Sra. Iracema
Morbis Tomaselli, Sr. Cân
dido Leíthold, Sr. Mário
Rosa.
pia 08 de- maio
Sra. Marci Olga de Oliveí
ra, Sr. Osmar Schmitt, em

S. José dos Pinhais; Sra.
Elsa Buck, Sr. Rodolfo
Maier, Sr. Bruno Friedel,
Sra. Adélia Harbs, Sra. Dó
roty Vitória Grubba Tava
res da Cunha Mello,

.

Sr.
Ademar Henn, André
Kanchen, Terezinha

:

de
Lourdes Kanzler, Sra.
Charlotte Voelz Neitzel,
Sra. Gisela Bauer Mohr,
Alan Roberto Schwartz.
Dia 09 de maio
Dr. Irineu Passold, Ade
mar Blank, Alfonso Blank
Viviane Krause, Cels�
Orlando Pirmann, Marisa
Marlene Holler, - Canísio
Marcos Zimmermann, Sr.
José Henn, 'Sra. Mariana

,Murara, Sr. Wigando Sta
ats, Sra. Anélia Enke Kars
ten, Sr. - Gregório Muller,
em Corupá; Rafael, filho
Dr. Marfíso (Nalmir] Pi
gozzy, em Fpolis.
Dia 10 de maio
Sr. Guilherme Hruscka,
Sr. Antenor Gonzaga dos
Santos, Sra. Ana .Pansteín,
Sra. Anita Lípínskí Kars
ten" Sr. Daniel Cósta Al
ves, Sra. Maria J. Hansen,
Sr. Antônio- Schwàrtz, Sí-.

mone, filha Dr. Clayton
(Máguida Karan. em Ctba.

NASCIMENTOS

Dia 02 de abril
,André Bueno, filho de Pe
dro (Selmlra) Rocha.
Dia 10 de abril
Selímar, filho de Celeste

{Terezinha] Leitholdt. Ra
fael, filho de Raimundo

(Claudete) Jungton.
Dia 11 de abril
Nayana, filha de Marcos
(Véra) CoeUío. Iara Pa

trícia, filha de Nélson (Te
reza) Rollof. Priscilla, fi
lha de José (Rosane) Silva.
Dia 12 de abril
Elaine Cristina, filha de

Jorge (Ana) Lopes. Denis

Diego, filho de Alcides

(Rosene) Schalinski. Vi
viane, filha de ' Alcido

(Sirlei) Krüger. Fernando,
filho de Antonio (Maril
des) Dalpiaz. Vanderlei,
filho de Osmar (Ürsula)
Guckert.
Dia 13 de abril
Maricléia, filha de Elcio

(Laci) Ribeiro. Bruna, fi
lha de Valéria (Zeli) Butz
ke. Rafaela Jaquelina, fi
lha de Antonio (Maria)AI
ves.

Dia' 15 de abril
Anderson Luís, filho de
Ademar (Marlene) Reiss.
Maria Daiane, filha de Jo
,sé (Laudelina) Ramos. Dai-
ane Regina. filha de Gun
ther (Hildegar)

- Pasold.
Caetano, filho de Antonio

(Cleyde) Pedri,
Dia 16 de abril
Heloísa, filha de José (EI
sa) Papp. Oéslei, filho de
Alzemiro

.

(Rosa) Koroll.
Dia 17 de abril

'

Gustavo Marcelino, filho
de Clóvis (Lúcia Terezi

nha) Gonçalves, Adriane,
filha de Alfredo (Gati)
Zilzdorff
Dia 18 de' abril
Karla, filha de Hilário
(Diva) Deretti. Jenifer, fi
lha de Ignácio (Maria) A
rendt. Elaine, filha de E
loi (Maria) Luiz. Ander
son, filho de Ena (LiIian)
Bast.
Dia 19 de abril
Noeli, filha de Alfredo
(Verônica) Schwartz. Jo
nas, filho de Desidério
(Rita) Odorizzi. Leonardo,
ítlho de Silvino (Jeanete)
Leier.

'
.

DIa 20 de abril
Fernanda" filha de Rober
to (Eliane) Wachholz. Van
derlei, filho de Elto (Sale
te) Rech.
Dia 24 de abril

Denilson, filho de Júlio

(Eva) Soares. Deise, filha
de Júlio (Eva) Soares. E
duardo Luís, filhó de Olí
vio (Agata) Mathias.
Dia 25 de abril
Paulo Roberto, filho de
Reinaldo (Marta) Vtech.
Adriano, filho de Alcides
(Ezildel Nezherbon.

Proclamas de Casamento saranduba, neste Estado,
domiciliado e residente em

Massaranduba, neste Es
tado, filho de Alfredo Ja
cobowskí e de Milda Rein
ke Jacobowski. Ela, bra
sileira, solteira, bancária,
natural de Massaranduba
neste Estado, domiciliad�
e residente nesta cidade,
filha de Elmo Volles 'e de
Ilfi Meta Werch Volles.
E para que chegue ao conhe

cimento de todos, mandei pas,
, sar o presente edital, que se

rá publicado pela imprensa e

em cartório, onde será afixado
durante 15 dias.

ESCREVE O LEITOR

Família de Aderbal Ramos
da Silva - Ploríanöpolts _

"A família de Aderbai Ra
mos da Silva , profunda
mtnte sensibilizada vem a

gradecer as inúme�as ma

nifestações de pesar e de
carinho recebidas por óca
sião de seu falecimento".
Dr. Pedro P. Schütz - Lu
zerãa - SC
"Lamento que tenhas per
dido teu genro, o Antônio
José. Mandei um cartão
para Vfllha Yvonne opor
tunamente. De minha par
te sou homem extrema
mente bem sucedido, mas

estou sendo vítima de u

ma tremenda infâmia por
parte de autoridades mu

nicipais, estaduais e fede
rais, civis, eclesiásticas e

militares. Tenho o apoio
de todos mas não me per
mitem usufruir o fruto do
meu trabalho em liberda
de. P.S. - Recebi hoje o

jornal onde mencionas
meu bilhete".
Irmão Antonío Moretto -

Nesta _ "Recebi informa
ções que o mano Irmão
Ernesto (Geraldino) esta
muito mal. Está internado
no hospital da PUC em

Porto Alegre. Está sendo
muito bem atendido, tento
pela equipe médica como

pelos Irmãos...
_ queira,

caro amigo, agradecer a

solidariedade que os an

tigos alunos do Colégio S.
Luís manifestaram. Foi um

gesto maravilhoso da par
te de todos os que, sensi
bilizados pela gravídade
do estado de saúde do
mano concretizaram a- a

mizade e recónhecimento,
ao mestre e amigo. Deus
lhes retribuirá em bençãos
e graças" .

./

Dr. Luiz de Souza - Copa-
'cabana - Rio de Janeiro _

"Ao "Correio do Povo",
do bravo guerreiro Sch

möckel, estou enviando o

cheque. .. para renovar

m/assínatura. Junto se

guem os meus mais sincé
ras votos de êxito na di
ficílima batalha de fazer
Jornal", Obrigado, Ami
gão 1
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EggOii é o Homem de Empresa 85 C 1\1 T tem novos membros
Uma significativa con

quista obteve a classe em

presarial de Jaraguá do
Sul e em particular o Di
retor-Presidente do Grupo
Weg, Eggon João da Sil
va. O empresário foi esco
lhido o "Homem de Em

presa de 1985", promoção
do jornal O Estado, que
anualmente destacará o

empresário catarinense

que obtiver melhor de

sempenho ein seu respec
.tívo setor -empresarial, O
anúncio do nome de Eg
gon João da Silva, como

o "Homem de Empresa
de 1985", foi feito pelo di

.
reter "de O Estado, José
M:'ltm:;:l1em Comelli, após

ESCLARECIMENTO

GENESIO MARCELINO,
brasileiro, casado com O�
Iívla Planínschek Marce
lino, comerciante, residen
te na Rua João Planins
chek, 428, CPF' 122:813.
959-87, declara e esclarece
que não é a pessoa que es
tá sendo processada em

Juizo, conforme a publi
cação do Edital de Leílão
no "Correio do Povo", na

edição passada. O seu ho
mönímo (Genésio Marce
lino) que está sendo exe

cutado, é funcionário da
Weg I, casado, residente
na Rua 39, n? 236, Barra
do Rio Cêrro, CPF 381.
659.229-01,).

a conclusão de uma pes
quisa de âmbito estadual
que analisou o desempe
nho do conjunto das, em
presas cataririenses e de
seus dirigentes.
A escolha do empresá

rio jaraguaense teve co

mo referencial o extraor
dinário desenvolvimento
do grupo de empresas por
e� presidido. O título se

rá entregue a Eggon Jo
ão da Silva durante jan
tar, no dia 13 de maio, às
20h30min, no Clube 12 de
Agosto, em Florianópolis.
A data de 13 de maio
marca também, a passa
gem -do 700 aniversárío de
fundação de O Estado.

A Comissão Municipal beiros),Afonso Piazera Ne
de Trânsito, que reúne-se to. (Secretário Obras e Ví
na última segunda-feira de ação), Aristides Panstein
cada mês analisou esta" (Secretário de Planejamen
semana vários assuntos li- to), Dr. Adhemar Grubba

gados ao setor, re.víndíca- (Delegàcía Regional de Po
dos pela comunidade e a- lícia), Alidor Lueders (A
través de empresas. A reu- CIJS),. Marina Verdi' Len
mao marcou .também o zi- (Câmara de Vereado

primeiro encontro com os
.

res), Sargento Afonso Pau

novos integrantes, que te-' lo Baade �Rádio Patrulha/
rão mandato de dois anos. Polícia Militar) e SidneI

A CMT reconduziu o Che- Garcia (Transportes Cole
fe de Cabínetee represen- tívos).
tante do Prefeito Olavo
Marquàrdt na coordenação
sendo seus demais inte
grantes os seguintes:
Rolando Schulz (Taxistas),
Ildo Vargas (CDL), Álva
ro Mann (Corpo de Bom-

.
,

Feira do Livro

'em junho
Os Colégios Divina Pro

vidência, São Luís, Abdon
Batista e Holando Marcel
lino Gonçalves, estão pla
nejando a realização da 2ª
,FlEL-Feira Intercolegíal
Estudantil do Livro. A fi
nalidade da Feira é cul
tural, com base cristã, por
tanto, não é comercial e

não visa lucros. De acor

do- com os promotores,
também não é política, por
estar centralizada ,unica
mente no jovem; não é
sectarista, mas cristã, pro
pondo Cristo como verda
de pessoal e absoluta, is
to é, o próprio Deus feito
Homem.

A FIEL acontecerá nos

dias 13, 14 e 1-5 de junho,
aberta em três períodos.
em local não definido, a

inda. Haverá barracas pa
ra comercialização, uma

com livros íníantís, duas "

com livros íníanto-juve
nís, na área de formação'
e literatura, uma barraca
com livros para jovens e

outni barraca com livros

para adultos.

Ganhador do

vídeo - cassete
Foi conhecido segunda

-feira 'à noite, o ganhador
do Vídeo-Cassete Panaso

nie, doado pela Superin
tendência da Receita Fe

,

deral para o Paraná e San-
ta Catarina à Fundação E

ducacional Regional Jara
guaense-Per]. Para, tanto,
foram vendidos bilhetes

(contribuições expontâ
neas) e o serteado foi o

bilhete n" 883, pertencen
te a Adolar Lueders. Es

se número corresponde
aos três últimos algaris
mos do primeiro _ prêmio
da extração da Loteria Fe
deral de sábado, día 27

de abriL A premiação já '

foi entregue e os recursos
aferidos estão sendo apli-

, eadosnas- obras, de. ampli
ação do-campus da Ferj .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TELEFONES ÚTEIS

Bombeiros 193
Rádio Petrulha 190

Deleg. de Polícia 72-0123
.E>eleg.Reg./Polícia 12-1546
Detran/Ciretran 72-1546

Hosp. São José 72-1S77-

Hosp. Jaraguá 12-1800
Pos .o de Saúde 72-6189
INAMPS 12-e�58
INPS 12-0369
'Pref. Municipal 72-0988
SAMAE 72-0590
eELESC 72·0924
Pérum n-02el3
Rodoviária 72c0447

.

Perroviária 72-0405
Jornal "Correio do
Povo" 72-0091
Pontos de Táxis 72-0861
72-0914, 72-0461. 72-0661,
72-0216 e 72-1799.

CLUBES DE SERVIÇO
LOCAIS E HORARIOS .

DE REUNIÖES

Rotary Club - terças-fei
ras, 20 horas, no Restau
rante Itajara. Presidente:
Alidor Lueders.
Llons Clube Centro
quintas-feiras, 20 h, no 1-

.

tajara. Presidente: Sigmar
Beno Lucht.
Llons Cidade Industrial
segundas-feiras, 20 h, no

Itajara. Presidente: José
Henrique- Pereira.
Rotaract Club _ sábados,
l7 horas, no Centro de
Inf. Turísticas. Presidente:
Zigmar Raeder.
Interact Club _ sábados,
13h30, no Centro Inf. Tu-

'

rístícas. Presidente: Vera
'" Refina Senff.

FORMAÇÃO DE
SARGENTOS

Página de Serviços ONIBUS

Saídas da rodoviária de

Jaraguá do Sul para:
AUTO VIAÇÃO CATA
RINENSE/REX

'

Joinville via BR-l01·-
6h2s, 7h30, lOh, 12h, 13h
50, 16h, 18h, 19h e domin

gos às 20h30 (extra)
Joinville via Streit - 9h36.
São Bento do Sul - 7h30,
lOh e 14h30. São Bento,
Rio Negrinho e Mafra -

19h1s. '

Corupá - 7h30, IOn, l1b36,
14h30, 19h15 e 20h15.
Blumeneu via Vila Itoupa
va - 8h40, 16h30, 19h e

.

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

7hls, ,9h3,), 13h e 17h30.
Blumenau vi.a Timbó e

Indaial - 1411 15.
'

Blumenau, Gaspar, Ilhota,
Itajaí, B.Camboriú, Itape
ma, Tijucas e Florianópo
lis - 7h15 e 8h40 diaria
mente.
Barra Velha, Piçarras, 1-

tajaí, B.Camboriú, Floria
nópolis (segunda à sába
do) - 7h30.

Itajaí, B.Camboriú, Floria
nópolis (período escolar
aos domingos) - 20h.

PENHA
Joinville e Curitiba - 611
30, 10h30 e 16h15.
Pomerode, Timbó, Indaíal
e Rio do Sul - l1hl0 e 13b
30. _ Blumenau - 20 h.
Joinville e Curitiba (ex
tras, só domingos) - 17h30
e 18h.

. '

ITAPEMIRIM
Blumeneu a São-paulo (di
reto, embarque em Gua

ramirim) - 19h30 e 19h45.

---------------------------------------�

LICENCIAMENTO TEM NOVOS
PRAZOS

.

O Dr. Adhemar Grubba, Delegado
Regional'de Polícia de Jaraguá do
Sul, informa que tendo em vista que
a Casa da Moeda do Brasil não ter
condições de efetuar a entrega do do
cumento de licença anual de veícu
lo, que substituirá o antigo carimbo
no verso da TRU (Taxa Rodoviária
Única), o Sr. Diretor Geral do Detran
de Santa Catarina ,revogou o prazo,
neste Estado de Santa Catarina para
o licenciamento e fixou o' seguint€
cronograma: Finais, das Placas 1_ e 2,

.

no mês de junho; 3 e 4, em julho;
5 e 6, em agosto; 7, em setembro;
final 8, em outubro; final 9, em no

vembro e final O, em dezembro.
O Dr. Grubba esclarece que os no

vos prazos acima não se referem ao

pagamento da TRU, mas sim, especí
ficamente para o licenciamento de
veículos autómotores.

ABERTAS INSCRIÇÕES AO

VESTIBULAR

Foram abertas 'quinta-feira, dia 2
as inscrições para o Vestibular de
Inverno da Acafe, que será realiza
do no período de 18 a 21 de julho,
em Florianópolis, Tubarão, Criciúma,
Itajaí, Joinville, Blumenau, Lages e

Chapecó, Para fazer a inscrição -que
vai apenas até o dia 10 - os candida
tos devem se dirigir às Agências do
Besc dessas cidades e pagar' a taxa

de inscrição de Cr$ 24.800. No pró
prio caixa o candidato receberá seu

roteiro, que deve ser lido e preen
chido atentamente. Depois disso, o

candidato deverá ir ao Posto de Ins

crição de sua Fundação Educacional

para formalizar o processo. Existem.
1.985 vagas para cursos nessas ins-

tituições.·
"

Cr$ 21.51.0,50
e-s 30.316,57
Cr$ 34.166,11

10,75%
13,26%
12,330tb

ALCOÓLICOS
ANONIMOS

Grupo "Serenidade" de
Jaraguá do Sul. Reuniões
às terças e quintas-feiras
às 20 horas e aos sábados,
às 19h. Local: Rua Gumer
cindo da Silva, ao lado da
Creche. Grupo "Schroe-'
"der", de Schroeder. reúne
-se às 4a f. às 20h e aos sá
bados, às 19h30.Local:Igre
ja São Vendelino. Se o

seu caso ,é beber, o pro
blema é seu. Se o seu ca

so é parar de beber, o pro
blema é nosso. Evite o pri
meiro gole.

BIBLIOTECA' PÚBLICA

A Biblioteca Pública
Municipal "Rui Barbosa",

c

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 llh30.
Ela localiza-se na Rua Jo
ão Píceolí.

AV I Ö E S" _ Horários

De Joinville ii São Paulo., ,

9h (menos domingo) e t8h
30 (menos sábados). Ás
2as, 3as e sas feiras _ 15h
50. Quartas e sábados _

13hl0 e 6as feiras e domin

gos às 15h.

De Navegantea.São Paulo

7h30 (diário). Segundas,
3as, 5as, 61ls feiras e domin

gos '- 13h10. Às 4as, 6as

feiras, sábados e domin

gos às lshsOmin. 7
9.9êO lß.966

INDICADORES ECONOMICOS
_ O R T N

Pevereíro/êô
Março/85
Abril/85
CADERNETA DE POUPANÇA
Março/8S mês:

.

Abril/85 mês:

Maio/85 mês:
iNFLAÇÃO
Fevereiro/8s mês: 10,20% no ano: 24,08%
Marco/Bô mês: 12.70% no- ano: 39,84%
ALUGUEL RESIDENCIAL (80% INPC)
Março/85 " anual: 111,83% sem.: 64,86%
Abril/85 anual: 174,03% sem.: 68,56%
ALUGUEL COMERCIAL

Março/8s "anual: 225,93% sem.: 87,49%
Abril/85 anual: 233,82% sem.: 91,22%
INPC (BASE REAJUST�SALARIAL)
.Fevereiro/85 11,30%
Março/8S 61,00%'

,

Abril/85' 85,10% e

. UPC (ABRIL - JUNHO) - Cr$ 34.166,17
SALÁRIO MINIMO - Cr$ 166.560.
MAIOR VALOR REFERENCIA (MVR)

'A 511 -De-legacía do Ser- Cr$ 87.997,20
víçe Militar, com sede em CORREÇÃO MONETÁRIA
Jaraguá do Sul, já dispõe Fevereiro/85 12,60%
das instruções para o Con- Março/85 10,20%
€urso de -Admíssão .aos Abril/8S 12,10%
Çursos de Formações -de H O·S P J! D A a BM
Sargentos do Exército Bra-'

.

_..:..-__---------.------------------------------------

síleíro, que poderão ser. (Preço base, com café dá manhã)
obtidas nos horários nor- HOTelS FONE Ap./soIt. Ap.jCasal,.Suite
maís de expedíents. de se- ITAJARA _ Rua Gumercindo
gunda à sexta-feira. A in- da Silva, 231 72-0799 20.000 30�000

formação é do 2° Ten. NElO _ Av. Mal. Deodoro,
Cláudio Martins da Silvei- :noi04.

.

-n�0331 13.500 25.000
ra Lima - 'Del. SM da sa - 5AVANA _ Rua eabo Harry
Del SM-16a CSM. 'Hadlich, 50 72-0905

<.;' :.,�,' '

. •

o

'Uma' eiobpresa que'
•

·

<: ·�-K-DH__".LBACH Çresce com sua·
,

..

, ..'., .•..
.»

.•

,. o SUPERMOTOR ..

. gente.. ..'
.

r
•

50.000

38.150

II T O R I N A _ Horários'

De Jaraguá Cl, S'Frencísco.;
7h. Retorno às Llhôümin.
De Jaraguá a Joinville _

7h e 16h30. Retorno às
. 13h e 18h.,
De Jaraguá a Corupá
14 e 19 h..
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de moradiasFalta preocupa-
Com o reaquecimento

do economia que se verifi
ca no Brasil, as empresas
passaram também a admi
tir novos funcionários,
muitos dos quais vindos
de outros municípios, on

de deparam-se com o gra
ve problema da falta de
moradias. Preocupada c/ a -

situação, a Associação Co
mercial e Industríal de Ja
raguá do Sul pretende de
senvolver um trabalho
com a Associação de En
genheiros e Arquitetos,
objetivando encontrar, u
rr.a .ó.rnu.a que seria ofe
recida as autoridades para
minimizar a problemática
que a cada dia se acentua
em Jaraguá, hoje tbém um

pólo catalizador de mão
de-obra, principalmente a

especializada, para o su

primento das necessidades
das empresas.

I

A questão da falta de
moradias preocupa a enti
dade, assim 'como os tele
fones, razão pela qual a

Associação vai oficiar a

Telesc, solicitando maior
número de terminais a

Jaraguá do Sul, que atual
mente somam - três mil,
sendo muito grande a

procura para compra e a

luguel. Estes assuntos fo
ram discutidos esta sema

na, ocasião em que, tam
bém, informou-se do inte
resse da Associa ção Co
mercial e Industríal de
Cricíúma, através da sua

diretoria, vir a Jaraguá
do Sul conhecer a funcio
habilidade do Centro Em
presarial, que abriga num

único prédio a Associa
ção Comercial e Industri
al, Clube de Diretores Lo
jistas, Senac e os cinco
Sindicatos Patronais.

,
'

I
I

rutzo DE DIREITO DA COMARCA DE GUARA-
MIRIM - SC

_
_

'

CARTÓRIO DO CRIME. CíVEL E ANEXOS.
EDTIAL DE _CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS

O Dr. José GUil;herme de Souza, Juiz de Direito da
'

1� Vara de iaraguá do Sul, em exercício na Comarca de
Guaramirim, Estado de Santa Catarina, - na forma da
Lei, etc.•.

FAZ SABER, a quem interessar possa, que por este
Juízo- tramitam autos de Ação de Usucapião N'I 68/85,
requerido por COM:Jj,RCIO E INDÚSTRIA BRBITRA- -

_

UPT S.A., objetivando a declaração de domínio sobre:
"UM TERRENO, com área de &Q0,OOm2 localizado na

cidade de Guaramirim, com as seguintes confrontações:
frente na Rua 28 de Agosto em 7,90m; Travessão dos
fundos com terras de Elfi Schneider GI,asenapp em 8,10
m; estrema do lado direito em 100,OOm, sendo 55,�Om
com terras de José Valdir Alquini, 3l,30m com terras
_-de, Modesto Melchioretto e 13,40 m com terras de Ar-

o no Birr e do lado esquerdo em 100,00m. com terras da
Suplicante". Foi designado o dia 27.ÓS.8S., às 14,00 b,
para ,a audiência de justificação prévia de posse. Ficam
assim citados os interessados incertos Ou ignorados, para
todos os atos e termos do ,processo, cientes de' que po
derão contestar o ,pedido no prazo de quinze dias conta
dos da data que julgar justificada a posse, sob pena de
não o fazendo, serem tidos por verdadeiros os fatos arti
culados pela requerente. Expede-se este Edital, publicado
por uma vez no Diário da Justiça e afixado no átrio do
Forum. Guaramirim: 25.04.85. Eu, (Ralf Faltin) Escri
vão, a mandei datilografar e subscrevi.

_

_ JOSÉ GUILHERME DE SOUZA IJuiz de. Direito, em e�q..
.

Vereadores fazem
Foram bastante movi

mentadas ás - últimas ses

sões da Câmara de Vere
adores de Jaragué do Sul,
com a apresentação de vá
rias reívíndícações ao E
xecutivo Municipal. O ve

reador Errol Kretzer (P
DS), apresentou projeto
de-Lei, já aprovado, deno
-minando de Cláudio Stul
zer a Rua 295 do períme-
tro urbano e, ainda, 'soli

f citou cf implantação de i

.lumínação pública na Rua
; .Bernardo Dornbusch em

'. 'toda a sua extensão. Ata
yde Machado, o Dadi, pe
díu à Divisão de Obras da
Prefeitura a limpeza, ma

cadamização e patrolamen
to das Ruas João Doubra
wa, Francisco Todt, Hen
rique Marquardt, 222, 223,
89, 415, 302, 365, 428, 91 e

368 e, ainda, teve aprova
da indicação (com o úni
co voto contrário do ve

reador Luís Alberto Oech
sler) endereçada ao Dire
tor do Samae, para a ex

tensão da rede de água na

Rua José Theodoro Ribei
ro, na Ilha da Figueira,

: do trecho faltante até a

divisa com Guaramírlm.
Em conjunto, Luiz Zon

'ta e Errol Kretzer, reque
-reram a Comissão Muni
cipal de Trânsito estudos

para a implantação de trá-
. fego de veículos em dois
sentidos nas 'Ruas João
Píccoli e Guilherme We-
'ege. .Já Maríno Verdi
Lenzi, indicado o repre
sentante da Câmara na

Comissão de Trânsito, reI
vindicou ao Prefeito estu
dos pata..a implantação de
calçamento na Rua Dona
Antônia, atendendo ,a pe
didos dos moradores. Ain
da para a CMT,' o verea

dor Almiro Farias reco-

'mendou a colocação de
obstáculos na Marechal
DeodoTo, na altura dos
Parafusos Ewald e na Epi
tácio Pessoa, próximos da
Recreativa Kohlbach, .vi
sando diminuir a veloci-
dade. -

Imob.Morada do Sol Ltda
Rua Gumercindo da Silva, 72

.

Tel. 72.1250'
CRECI Nt' 740 - J - lU Região -

VENDE

-....

, II

"A comemoração
com lutas"

deve

. Os Sindicatos dos Tra
balhadores nas Indústrias
de Alimentação, da Cons
trução e do Mobiliário,
Metalúrgicas, Mecânicas e
do Material Elétrico, do
Vestuário e dos Emprega
dos no Comércio de Jara
guá do Sul, alguns c-om

abrangência sobre outros
municípios do Vale do 1-
tapocu, lançaram manifes
to aos trabalhadores SQ
bre a comemoração do 10
de maio. Segundo a men

sagem, com· tiragem de
cinco mil cópias, "essa co

memoração tem sido de
formada, ou seja; os po
derosos, aqueles que ex

ploram os trabalhadores,
oferecem festas,

-

passeios,
presentes e esportes e

com isto fazendo com que
esqueçam que o' dia 10 de
maio deve estar voltado
para a meditação e luto,
pelos companheiros_ que
morreram lutando por
mais dignidade e uma ver
dadeira justiça social,

dando em favor das con

quistas que temos, o sa

crifício da própria vida".
Adiante, os Sindicatos

ressaltam que "as grandes
lutas que já enfrentamos
e estamos enfrentando, co
rno a redução da jorna
da de trabalho para 40
horas semanais sem redu
ção de salário, nos ensi
nam uma grande lição e
nos levam a lutar sempre
contra o arrocho- e a ex

ploração". O 1 o de maio,
segundo eles, como todos
os dias, de\l"e ser comemo
rado lutando por: estabi
lidade no emprego, 40 ho
ras semanais sem redu-
ção de salário, reajustes
trimestrais de salários, sa
lário desemprego, salário
mínimo real, liberdade 'e �ea

autonomia sindical, direi- mel

to de grevel constituinte reu

livre e soberana,. reforma Tri

'agrária sob' o controle do,
dos trabalhadores e soli- 10
dariedade à luta dos traba- niã
Ihadores de todo o mundo. 10

I' ASSEMBLli:IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I'
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discute a Lei
- ,

Orgânica

- Um terreno de 585,00 m2, com casa em madeira de 10,O� m2 na Rua
Brusque (Vila Nova).

'.

- Uma casa em Alvenaria de 120,00 m2 na Rua Richardt Piscke.
- Uma casa em Alvenaria de 140,00 m2 na Rua Lourenço Kanzler.
- Um sítio de 112.400,00 m2, com casa de madeira em Rio da Luz �,

Tifa Rapp.
Um fterrenG com 345.000,00 m2 em Poço Grande (25 km centro) com
200.000,00 m2 pl arrozeira, 2 tratores Tobatta equipadQ, casa de ma.

deira, galpões e muita pastagem.
� Casa em alvenaria de 190,OOm2, na Rua -Luiz Kienen.
- Úm sítio em Ribeirão Molha, com 23.150m2, com uma casa mista,

pastagem, frutas, lagoa e oútros.

.................................................. � � � _AJ .��__�__� '� __

Pelo presente Edital. o presidente do S.T.I.AHmen
tacão de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições e\
atendendo a requerimentos feito, com fundamento no ar�
tigo 22, dos Estatutos Sociais, convoca os associados qui
tes cóm a tesouraria e no pleno gozo -de seus direitos so
ciais para a Assembléia Geral Extraordinária que se rea
lizará dia 11 de maio de 1985, às 15 horas, em primeira
convocação em segunda conv�ção às 16 horas para
umfa hora após, p/a� deUbeJtarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 • Assuntos Financeiros:
a) Apresentação de contas referentes a atual gestão.

.

b) Despesas Sociais, Salá,rios e encargos.
c) Legalidade da Presidência
d) Comissão de construção da sede e aplicação das ver-
bas do FAS e.outras.

.

e) Formação de comissões de ,sindicância.
2 - Assuntos Sociais
a) Exclusão de Sócios
b) Arbitrariedades da presidência.
c) Assistência Médica, Farmacêutica e Odontológica;
d) Reunião da diretoria e seus atos.

--

e) Pedido de ,reforma de estatutos.
.

Observação: A presente Assembléia somente será válida
com II presença da maioria que a deliberaram convocar,
conforme § 1Q do art. 22 .dos Estatutos.

reivindicações na Câmara P has fumaram iao Rio CCQ: prestigiado lançamento. PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Ainda Almiro, em con- requerimento de Heinz

J. de livro TlnoednOtoO Povo Brasileiro Pranteia O Seu Faleci-junto com Gustavo Mathe- Bartel, que havia solicita- de anelfO
di, pediram ao Prefeito a do policiamento durante : .

construção de uma qua- as sessões, em virtude dos BIll qui*a-feira, dia 2, ao Rio de Janeiro, Na presença de empre- ções de desenvolvimento. Por JOSÉ CASTILHO PINTO
dra de futebol de salão na acontecimentos verifica- dei tornar do dia 9, um grupo' de ex-pracinhas sérios e convidados, o, en- O autor e joinvillense Entre as quase oito mil escritos de nossa au-

Escola Isolada General 0- dos no día 1� de abril. No per s a Associação Nacional dos Veteranos da genheiro Nogert Wiest, e há pouco mais de um teria abrangendo artigos, crônicas e contos que
sórío, em Ribeirão Gran- entanto; o Legislativo a-

FE! Regioqal de Jaraguá do Sul, que estão gerente de produção da ano é gerente de produção desde 1942 vimos divulgando pela imprensa do
de do Norte. E por fim, provou vários projetos-de- pa� p do II Encontro Nacional dos Vet-eranos da Weg Máquinas, lançou da Weg Máquinas. Enge- Paraná, de Sta. Catarina e do Rio Grande do Sul,'
JO&é Gilberto Menel suge- Iei, dentre eles o que cOI�-

FEl )assage:rp, visitarão e estão visitando o Mu-· terça-feira, dia 30, o seu 'nheíro índustríal com ha- vamos encontrar 31 necrológios, Alguns de pa
riu a colocação de "Pon- cede subvenção a Funda- seu edicionârio em Curitiba, o Regimento Ipí- livro "Gestão Participati- bilitação em produção, No- reptes e amigos, outros de grandes personalída-.
te . "Presidente Tancredo cão Cultural de Jaraguá ran o RI Expedicionário) em Caçapava e a Ba- va - Via CCQ", uma obra gert Wiest acumulou ex- des nacionais como Getúlio Vargas, Mal. Marca
de Almeida Neves", a '0- do Sul, no valor de Cr$ silh parecidá do Norte e, a volta, o Regimento que mostra a importância periência na área de ges- - ninhas de Morais, Jucelino Kubischek, jomalis
bra em construção sobre 25 milhões e, também, à San x- 19 RI Expedícíonáno) na Vila Militar, da participação dos empre- tão participativa ao tem- ta Francísco de Assis Chateaubriand, e também
o Rio 'Itapocu, . na altura Sociedade Cultura Artisti- no Jaraguá do Sul seguiram: Ferdinando Píske. gados na condução dos ru- po em que trabalhava na internacionais como John Kennedy, Mal. Josepf
da ponte da RFFSA. ca. de Cr$ 11 milhões, pa-

Raí oebel Píske, Bruno Scheibel, Bruno Bodden- mos de uma empresa·_9"y'olkswagen do Brasil e, Tito. Winston Churchill, Charles De Gaulle, A-
A Câmara, por maioria ra a construção da Casa bei erme Humberto Emmendoerfer, Edila Em- Círculo de Controle de maís tarde, na Fundição nuar EL Sedat etc,

,

I
-

d C It me Silvestre Cisz, Wally Cisz, Estephano Ma-· Qualidade (CCQ) é justa- Tupy, Foi também presi- HOJ'e vamos nos ocupar de outra personalí-.slmp es, - nao aprovou. o a u _u,ra. ier, a' Costa' Maler, João Rodolfo Hauck, Hilde-
-

d d d d C h' d
_

mente um os meios e ente a ompan Ia e dade ilustre, Dr. Tancredo Neves, que foi gov.er-SINDICATOS ger Hauck.' Walter _çarlos Hertel, 'Gertrudes co-gestão, através do qual Desenvolvimento .de Joín- nador de Minas Gerais, político e democrata por
Bre Hertel. i José Ribeiro, Renilda Schmitz Ri- os empregados podem su- ville ,antes de ingressar vocação, cheio de honestidade, idealismo e caris-ser bei IIliramis:Vilela Veiga Decker. gerir meios e processos na Weg. É um ardosode- mátíco, falecido no domingo passado; dia 21 de

O es: Telesc dá resposta
visando a melhoria do se- fensor dos princípios da abril, às vésperas de ser empossado como 'Presí-
tor produtivo. co-gestão, e considera a dente da República, importante cargo' para oqual

sob,re pedidos Weg um dos grandes e- fora eleito. Faleceu o Presidente, em S.Paulo, ví-
O lançamento do livro xemplos de uma empresa tima de inusitada e cruel moléstia- que resistiu

e do Distrito Norte da Diietoria de Opera- de Nogert Wiest aconte- onde a filosofia participa- todos os recursos proporcionados por uma grande
cõe esc, Dr. Angel Bogade Paniagua, responder ceu no auditório do Gen- liv� efetivamente se realí- equipe de médicos especializados e-de remédios
do dos formulados pela Câmara de Vereadores tro Empresarial de Jara- zou, deixando de ser retó- e aparelhos os mais avançados em, matéria de
de do Sul, com relação a implantação de te- guá do, Sul, com noite de ria para ser prática. medicina, o que levou muitos brasileiros a inda
lefe ilícos em alguns locais da cidade, informou autógrafos. A execução No lançamento do livro, garem desconfiados:- Mas que doença esquisita
o ! . O "orelhão". nas proximidades do Sesi/ da obra contou com o apo- Wiest fez uma pequena essa, que resolveu atacar o presidente Tancredo
Sen ua Walter Marquardt, já consta da progra- io do Grupo Weg, onde a palestra aos presentes, r--reves poucas horas antes da posse, porque ela
'!lal trabalho, devendo ser efetivado dentro de gestão participativa tem sendo apresentado . pelo não se manifestou alguns dias antes ou depois
"rín quanto ao telefone público, tipo moedetro: encontrado amplas condi- Dr. Gerd Edgar Baumer. dele ser empossado? Meus leitores, cabe a inda-
nar edíações do Posto Marcolla, o mesmo foi -

�gação, mas sabemos que a doença não escolhe
-'ar o de viabilídade, para atendimento no pri CORCEL II _ VENDE-SE bora para atacar e quando menos esperamos ela
me estre dé 1986 e, com relação ao aparelhe -

re manifeste como é o caso do hoje tão comum
-lei Malwee, o mesmo foi considerado inviável Corcel IT 1.6, 5 marchas, ano 81, a álcool. Estadc colapso cardíaco, insulto cerebral etc.

_

"eI _, que argumentou já haver um defronte ar de novo. Aceita-se carro de menor. valor no negócio. O Presidente sofreu várias intervenções ci-
�lIp ado Benthien, a cerca de 400 metros do lo Tratar pelos Fones 72-2148 e 72-018.3 rúrgtcas, e por entre uma e outra, e nos raros mo-
aI do. I -� _:__ mentes de lucidez e levado certamente pelo !leu

conhecido e fervoso espírito .relígíoso disse., "Meu
NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS Deus, meus Deus, eu não mereço isso! "Com' e-

LIXEIRAS IMUNDAS. feito ele não merecia, assim como também não
SALVEMOS. OS RIOS ITAPOCU E JARAGUÁ merece tal coisa a maior Nação católica do mún-
.--------------------------�,--- do e seus 130 milhões de habitantes, que já ago

--_'1 não têm mais aquela certeza do "Governo :da
:-sp�rança" que ele prometia e hoje estão <f:ober
'-"5 ele luto e como que órfãos de um pai grande-
:-"ente extremoso.

-

Que Deus Nosso Senhor esteja sempre· ao
"u lado, ilustre e saudoso Presidente Tancredo
jpves. e tenha a certeza de que todo o povo bra-

- rqeiro pranteia sentidamente o sell lastimável
'5Iecimento.

JHraguá do Sul, 02 de maio de 1985.

S.T.!. Alimentação de Jaraguá do SUl
HANZ EGON BUROW-Presiden�.

ão dos Vereadores do Estado de Santa Ca
a presidência do vereador Alcino Vieira,
bado úÍtimo reunião· da diretoria, em Blu
ando foi tratado sobre o cronograma das
�ensais da diretoria, visitas dos técnicos do
e Contas às diversas microrregiões do Esta-
5es par(l. a realização de cursos para verea

neionârÍos de Câmaras e, ainda, sobre a reu

onselho de Representantes, no próximo dia
o, em Florianópolis.
Ie do Itapocu, participou o 20 secretârio da

Uv residente da eâmara de Vereadores de Co"
ru� rmann Suesenbach. A reunião do Conselho
':Ie entantes' - formado pela diretoria da Uvesc

� de Câmaras e Presidentes de Associaçõef
onais de Vereadores - ser� no dia 10; no au

Palácio Santa Catarina, tend9 como item
ii discussão das leis orgânicas de cada Mu
exemplo do que já existe em,outros Estados.

tan

T)re
Mil
dit
prll
nie

ICATO DOS TRABALHADORES. NAS
INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
'-SSEMBU!IA GERAL ORDINÁRIA
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústri- .

í \limentação de Jaraguá do Sul, convoca
1 � seus Assoc;jados, em pleno gozo de seus
é sociais, para a Assembléia Geral Ordiná-

fará realizar ein sua sede Social a Rua
EIllinscheck, 151, nesta cidade de Jaraguá

( !lo dia 19 de maio de 1985,'as 9 horas em

I � <:lU às 10 horas em segund_a convocaçâo,
I �berarem sobre a seguinte ORDEM,do DIA:
I ussão e votação -por escrutinio _secreto
d nÇo Geral, do Relatório da Diretoria, re
I ao exercício de 1984, juntamente com o
j Vo parecer do Conselho Fiscal.

'3araguá do Sul, 29 de abril de 1985.
S.T.I.Alimentação de Jaraguá do Sul

HanZ Egon Burow � Presidente
-

CLINICA DE VARIZES
Dr. CELSO ORLANDO STORRÉR DA SILVA

Rua Guilherme Weege, 3,4 _ 10 andar

Fone 72_2500 _ Jaraguá do Sul _ SC,

r'
,,_ �. " - ........

EDITAL -

AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã
de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado de S. Catarina, na formá da

lei, etc.

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

Arnildo Klitzke, Rua Roberto Ziêmann, 1749, nes
ta _ Com. Repres. Eliane Ltda, Rua CeI. Emílio
C. Jordan, 175, nesta _ Henderson Pontes, Rua
Max Nicolau Schmidt, 100, nesta _ Luiz. Carlos
MaUos Ma-rUns, Rua Guaramirim, 15, nesta _ Mó
veis Pradi de Renato Ptadi, Rua José Teodoro Ri-

.

beiro, 2286, nesta _ Mardel Móveis Ltda, Rua J0-
ão Planinscheck, 156, nesta _ Paulo Cesar Leal,
Rua 25 tle Julho, ·317, nesta _ Rosania Hackbarth,
Rlla Henrique Piaz'�rar 103, nesta.

-

E, como os ditos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aéeitar a devida intimação, faz por
\ntermédio do presente editar para que os mesmos com

-f1areçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no '

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

'

ns/Jaraguá do Sul, 02 de maio de 1985.

Aurea MiiRer Grubba • Tabeliã de Notas e

Jficial de Prot�tos de Títulos da Comarca de I.do Sul

-

i

Jaraguá do Sul, 23 de abril de 19,85:
-

1

;
:!

, ,'Estado de Santa Catarina
Preféitura Municipal de Jal'aguá do Stil j

j 1
I S'
. J

Aprova o Regulamento do Serv}ço
de Táxis do Município de Jaraguá ;do
Scl.

'

,

DECRETO N9 1.105/85

O Prefeito Municipal de Jaraguá �do
Sul, no uso das atribuições que lhe são conferigas
pelo item XIV do artigo 59, combinado COrrlt os
it2ns XXIX e XXXVI do artigo 70, da LerCom

plementar NÇ 5, de 26 de novembro de 1915;1
)

DECRETA:

Art. 19 _ Fica aprovado o Regulamento ,do

Serviço de Táxis do Município de Jaraguá do $ul,
(_Iue é parte integrante do presente Decreto. )

Art. 29 _ Este Decreto entrará ,em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposiçpes
em contrário.

..

;

Jaraguá do Sul, 12 de abril de lQ85.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Sec. de Adm. e Fín.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIÖ-- DO PO-VO"�-'-'-"-'
i .5 . a EZL..;saL�X S$'-;!!Wi:.-;-"&a:ESi: oi, !lIi!i.�_ "!!fJ:'E!'i:ii•._;tâ:.". �. ,_:c:L� . .::rzI::".. :-:-::-:-�_ :":7qoq,jIiô.__;.,;'"",_�;;;;;;;;;;;';_.. ;:;;;<;;;;;;;:;;p:::;;;;_..-;;;;;=;;e;o;;;=""-O;;;;;;._:....qõF'-

.

.....,..�F-::-- .,_---- . "cy
-

__ ._

�- .-- --- _.

--

". ----"'---r"--pA.GlNÄc� ..

Militar de sc
valo, ou motorizada, patru
lham as ruas e bairros pa.
ra maior segurança de to
dos, ínelusíve crianças
que saem ou vão para a
escola. Os Policiais Mili
tares são homens de mui
to respeito e dedicação
ao seu trabalho.
Neste ano de 1985 es

tão comemorando o ses

quicentenário.
Desde o ano de 1835 a

1985 destinada a defender
a Pátria e a garantir os po

. deres constitucionais, a lei
e a ordem. Parabéns por
este maravilhoso trabalho"

OS Escoteiros
atz, diretor administrativo
lIdo Domingos Vargas _ e

diretor financeiro Louri
val Alberton. O Conselho
Fiscal é formado por. E
gon Imroth, Josemir Luiz
Mareolle e' Lúcia Floriani,
como membros efetivos e,
ainda, Luiz Floriani, - Al
térío Lenzi e José Herme
lo Marchi, como suplentes.

.
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(" Os Herdeiros da Duquesa "

18 • o QUE FALTA A ESTES APONTAMENTOS:
1 - Eles não têm referências às fontes, como o

arquivo IDunicipal,--paroquial, do cartór1o,-de jor
nais e livros. Este é' um 'trabalho que está sendo
feito; vai reforçar tudo ó que já está testemunha
do pelos autores'.'

" ,

2 - Não tem' tudo o que os leitores gostariam
de saber porque as testemunhas consultadas, os

nossos "nonos", dizem que "já não se lembram
maís de tudo".
3.-.Falta um julgamento critico destes aponta

mentos. A finalidade destas . publicações tem este

objetivo: colocar em comum o que já se recolheu
para refletir juntos ..

4 - Não tem um estilo especial. . Seus' autores
são simples colonos. Seu 'estilo então será simples
como aquele de revistas - e de jornaizinhos.

5 - Havia uma porção de relatos contraditórios
e para 'relacíoné-los não foi fácil. Por isto algu
mas vezes a gente poderá sentir alguns trechos

"poucos forçados", .

6 - Algumas datas são ambíguas. A gente optou
por aquela que parece melhor convir. Por isso po-
dem .

advir alguns desacordos.
.

'1 - Faltam dados do Domínío D. Francisca, res
ponsável pelo desbravamento e loteamento. Mas
eles ainda vão' aparecer. Por isso aguardem mais
um pouco.

8 - Faltam informações sobre algumas figuras
curiosas que passaram ou moraram aqci em San
ta Luzia, que ainda não foi possivel ajuntá-los .

9 - Faltam referências a pessoas importantes
para o lugar, mais ainda não deu para encontrar

para o lugar, mas ainda não deu para encontrar
10 - Enfim, falta a sua cooperação. Comunique-

-nos.

Sesquicentenário da Polícia
As escolas de 10 e 20 acompanhante, participa

graus das redes públicas da programação especial
estadual e munícípal, bem a partir deste sábado, dia
como da rede particular, 04, até o dia 06 de maio
desenvolveram uma pro- próximo. (
gramação especial com A REDAÇÃO
vistas a marcar a passa-

.

O trabalho vencedor a

gem dos 150 anos da Polí- nível regional é este: "A
cia Militar de Santa Cata- Polícia Militar é um ór
rina, numa promoção co- gão do governo que foi
ordenada pela Secretaria criado para defender e

da Educação. As ativida- proteger a população de
des, .à nível regional, esti- crimes e assaltos. Eles dão
veram orientadas pela Di- muito de si em prol da
visão de Administração de comunidade, arriscam suas

Ensino da 19\1 Ucre, que próprias vidas para salvar
no dia 24 de abril, junta- a de seus semelhantes.
mente com um Oficial do A Polícia Militar, a ca-

Batalhão da Policia Mili- WOll 'dtar de, Joínvílle. selecionou Í e presl e
a redação escolar classi- O Grupo Escoteiro Jaco-
ficada como a mais signi- ritaba, de Jaraguá do Sul,
ficatíva. elegeu e empossou no dia
Assim é que o estudan- 20 de abril a sua nova di

te Alexandre Borck, autor retoria administrativa. Na
do trabalho classificado, presidência de honra figu
aluno da 4\1 série da Esco- ram o prefeito Durval Va
la Reunida "Alberto .Bau- sel e o presidente da Câ
er", da Rede Municipal, mara Ademar Braz Win
recebeu como prêmio uma ter, o novo presidente é
viagem a Florianópolis, Edmundo Wille, vice-pre
onde, juntamente com um sidente Leonardo José Bra�

t _.
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Jaraguä do Sul _ Semana de 04 a 10 de maio de 1985.
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ANO 40
1.945' - 1985

•

PRODUZINDO 'ALIMENTOS COM QUALIDADE' NoEHIGIENE, COM INSPEÇÃO. FEDERAL SOB. ...-825
FRIGORIFICO-SUPERMERCADO-FABRICA RAÇOES

,

�·Foto Loss
Brindes ná revelação de seus fUmes

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

'

S6 O' LOSS que dá presentes,

Miromaq Equipamentos' �l�/:::,
Escritório Ltd8.�

Máquinas de escrever Faclt-OHvetti, Calcula..... lPeli!t-_
Sharp e Dlsmae, M6veis Esdi e lmalaJa, M6veü .. �...
Mojiano e Pandin. Assistência técnica e oquipe .

dI- VIQ-

dedores, Consulte-nos!
-

Filial: Rua Preso Epitâcio Pessoa 723 - Fone 7.�,13"s :

em Jaraguá e Matriz na Av. D. Pedro .II, n9 166 -
São Bento do S4} - SC.

br

. '. c
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Fundado. em 10 maio 1919.'CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jorn.Prof.DRT-SC
nQ 72-9 e Diretor' de Empresa Jornalística nQ 20. Mem-

. -bre efetivo do lnst. Histôrieo e Geográfico de Santa Ca
tarina. Redator:FJ'vio .José Brugnago - DRT-SC n� 214/
84. "Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves - DRT-SC n9
21'/84. Redapo '.AdminiStrapo e Publicidade: Rua Co-

. renel Preeôpio (James de Oliveira, n9 290 - Cx.Pos
tal, 19 -. Pone 72-0091 - 89.250-Jaraguá do Sul-SC

Impresso em GrMica Pr6pria
Assiaatura para Jaraguá do Sul CR$ 20.000
Outras cidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 30.00Ó
Número .Avulso Cr$ 500
Número Atrasado " Cr$ 700
Representantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.

Ltda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro

paI Propaganda Representações Ltda.
.

.

Este Jornal é associado a AD.JORI/SC e ABRAJORI.

Helojoaria 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

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, eristais, violões, troféus, mêdalhas e

artiges finos para presentes em todas

as oeasiões.

LANZNASTER fica na Mal.Deodoro, 3ti4-P'one 72-1267

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vista-se bem com a

moda Ver ã o da

CINDERELA

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

TERRAPLENAGEM VARGAS

Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubes de oonereto para todas as obras.

CODlilulte-n011

Roa JoinviHe, 1.016 - Telefone_ 7%-1101

COMERCIAL FLORIANJ
Máquinas e equipamentos pera escritório.

Assistência Técnica. de Máquinas de Escritório
em Ger:al.

-

Rua Venâncio da Silva Porto, 353 _Fone 12-1492

-
'

'

" ()_ I 'A ••• Barão de Itapocu

...HA 40 ANOS

Comentavam-se as ocorrências com

os aviadores brasileiros que integra
vam a FAB - Força Aérea Brasileira no

teatro de guerra na Europa. Contava-se,
por exemplo, que regressando de sua

5911-. missão ao norte da Itálla, o 1 � Te
nente Rui Barbosa Moreira Lima se viu
a braços com um dísturbío no motor de

, seu, aparelho e teve de aterrissar numa
base da RAF __ Roval Air Force. Ao pou
sar o seu avariado "Thunderbolt" no

campo da RAF, o tenente Rui enviava
a última e angustiosa mensagem aos

pilotos de sua formação: "Vocês não

podem me deixar aqui sozinho com to

dos estes ingleses. Mal falo uma pala
vrà em inglês". Mas os aviadores -bra

síleíros seguiram seu rumo. Quando o'

tenente Rui desceu do anarelho, correu
em sua direção um piloto da RAF que
cumprimentou em português fluente.
Bastante admirado, o tenente Rui deu
-se a conhecer ao piloto de avião de

caça Frederico Tate, de São Paulo, que
ingressara na RAF antes do Brasil ter
declarado guerra.
Delineava-se o fim da guérra na Eu

ropa, com a rendição das forças ale
mães da Holanda, Dinamarca e noro

este da: Alemanha. Mussolini, sua a

mante e seus 16 ministros, diante da

derrota, procuravam fugir para a Suis
sa. quando foram capturados por guer
rilheiros. italianos, julgados e fuzila
dos e os corpos de Mussolini e Clara

expostos na rua. Hitler morria no seu

posto de combate, em Berlim, que caía.
nas mãos das forças russas.

'ís,
Falecia em Retorcida, atual' 'Nereu

-Ra�os, a sra. Clara Schaeffer, esposa
-do mdustrial Carl Schaeffer, aos 51 a-
nos, deixando os seguintes filhos: Ru
-dolío, Gerhard, Joana, Clara, Ermelin
da e Wilfrid Schaeffer.
A Assembléia Legislativa examinava

'o projeto do PLANO DE OBRAS E E
'QUrpAMENTOS e J. Justo apelava pa
-ra que os deputados do Norte Catarí-:
nense deveriam unir-se aos dep. Wil
l)' Urban e Protogenes Vieira, para ii.
construção da 'Estrada São ,Bênt()�Co
:illIJ'i.

...HA 2n ANOS

...�A 30 ANOS

O deputado federal Lauro Carneiro
de Loyola fazia importante pronuncia
mento na Câmara dos Deputados, a
bordando aspectos da politica de Iínan
cíamento à lavoura rlzícola no pais,
preterindo os produtores, "entregando
os à mercê dos beneficiadores que são
lOS que usufruem e se locupletam com
a assistência governamental.
Constituía-se no maior sucesso a reu-

.

níão inter-clubes realizada pelo Rota
ry Club de Jaraguá do Sul, compare
cendo. em grande número rotarianos de
São Francisco do Sul, Joinville e São.
"Bento do Sul, inaugurando-se a panó
plia pelo Preso Rodolfo Hufenuessler.
Plantava-se uma árvore defronte a

Prefeitura e Waldemiro Mazureehen
proferia palavras alusivas. Por ocasião

. do suculento churrasco, usavam da
palavra os rotarianos' Joern Sölter,
MarIo Souza, o Governador Oswaldo
Heusl e Arno Enke; Jalando ainda o dr .

Tochiaki Saito. O 609 aniversário de
R.I. era devidamente assinalado.

...HÁ 10 ANOS
Por sentença' do dr. Dalmo Bastos da

Silva, acabava de ser. declarada extin
ta por prescrição, a ação movida pelo
sr. Jacob Alfredo Emmendoerfer con

tra o "Correio do Povo"; por suposto
crime de injúrias. Curiosa ação essa,
pela amizade que os unia. J.acob foi a
té por certo- tempo gerente do hoje
maís antigo semanário de Santa Cata
rina. Coisas da .vídal
Chegava à Jaraguá do Sul, festiva

mente recebido, D.· Inácio Krause, Bis
po Diocesano, substítulndo D. Pio, de
Freitas que resignava ao elevado car

go por motivo de doença. Era a pri
meira visita ao municipio que fazia o

.

ilustre príncípe da Igreja Católica. S.
Excia. Revma, D. Inácio era natural da
Polônia, onde nasceu em 1896. Em 19
19 era ordenado padre e em 1920 fazia

parte dos míssíonäríos que iam catequi
zar a China, coroado de êxito a sua

- missão na Província de Shun-Tech, Com
o advento comunista, teve de abando
nar sua diocese, depois doe quasi 20 a

nos de pregação religiosa naquele pa-

O Presidente Ernesto Geisel visitava
a Fundição Tupy S.A., no bairro do Boa
Vista, em Joínvllle,: no dia consagra
do ao Dia Internacional do Trabalho,
tendo sido alvo de carinhosa manííes
tação.: Na 'Ocasião falavam o diretor
presidente da empresa, dr. Hans Dieter
Schmídt, o lider sindicalista catarínen
se, Pedro Natali, o Governador Anto
nio Carlos Konder Reis, o Ministro do
Trabalho, dep. Arnaldo Prieto e o pró
prio Presidente Geisel. Uma delegação
de Jaraguá do Sul comparecia ao local.
No dia 27 de abril de 197$ falecia no

Hospital Geral de Curitiba, a sra, Her
lha Hardt Lopes, vítima de colapso
cardíaco. A propósito vale registrar a

presença em Jaraguá do Major Manuel
Carvalho Lopes, esposo de Hertha,
neste fim, de abril, pare! rever parentes
e amigos. Visitou, também, o "Correio
do Povo", onde renovou a assinatura.
Obrigado, amigão!

Faça o seu SEGURO OBRIGATÚRIO, CONTRA INCt!NDIO e de VIDA
EM GRUPO conosco.

Organização Contábil "A, 'Comercial" se Ltda.
)

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, nO 290 - Fone 12�0091
Jaraguá do Sul SC.
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Inaugurado no dia 25 de
janeiro passado, com 358
famílias cadastradas, o

Programa "Olha o Peixe",
do Governo do Estado, é
sucesso, ab s o lu t o, a

tendendo, hoje, a 707 fa-

já atende' a 707 famílias, em Iara,guá". do _ Sul
mílias, das qúaís 377 na zação média semanal é de vado que a maioria das ca-" breve nas baneas, pés ê
Vila Lalau e 330 na Vila 1.173 quilos de produtos, dastradas vão às bancas : pésCOÇ9S de gal.i:nÀ.â., a pre-
Lenzi, regiões onde estão sendo o peixe e o . arroz em semanas alternadas. ços bastante reduzidos.
localizados os postos. Se- os maís procurados. A mé

gundo informações da Ci- dia é de 247 famílias que
dasc, responsável pelo "0- semanalmente adquirem
lha o Peixe" ,a comerciali- os produtos, onde é obser-

"Olha Peixe"o

JARDIM SÃO LUIZ

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

JARDIM SÃO LUIZ a sua opçao de morar bem.

. Empreend. Imobiliários
Marcatto Ltda,

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

_. Novo Di I
Categoria é p ��

ii

As qualidades dos pro
dutos são considerados
bons e decorridos três me

ses da implantação, füguns
produtos ainda mantêm o

preço inicial, senão veja
mos: peixe 'Cr$ 1.200 em

janeiro e Cr$ 1.200 hoje,
feijão Cr$ 900 e hoje Cr$
1.000, farinha Cr$ 800 e

hoje Cr$ 1.000, arroz Cr$
1.000 e hoje Cr$ 1.500 e

fubá, Cr$ 600, permane
cendo hoje o mesmo va

lor. Afora estes produtos,
a Cidasc vem· se empe
nhando para colocar em

De acordo ainda com

fonte' da Agência da Ci
dasc de Jaraguá do Sul, a
comunidade tem -partící-

,

pação decisiva no sucesso

do' "Olha o Peixe". Hoje,
membros de 17 famílias
participam voluntariamen
te de forma direta no Pro
grama, desde o cadastra
mente das famílias até a

entrega dos produtos. As
inscrições .(cadastrameilto)
continuam sendo feitas às

quartas-feírasr na EB Giar
díní Lenzi e às sextas-fei
ras na EB He�eodoro Bor

-ges, ,sempr� no
:

período
.da manhã.

NEGÓCIOS' E
OPORTUNIDADES

tem.
NãO compre
Você está comprando

um "bom" negócio? Não

perca anos nem seu di
nheiro. Informe-se ane

tes! Lançaremos um pro
duto sem concorrência
no Brasil. Tecnologia
que causará impacto
revoluciollárino. Atue
como distribuidor exclu
sivo. Investindo 25
milhões.-Detalhes (021)
325-7137 Depto. Marke
ting.

VEIcULO VENDO

Ford .Corcel, branco, a
no 76', em perfeito esta
do. Preço: Cr$ 3.700.

Quem tem Diplomara, sabe o 'lu< é categoria ünicaIsto é tão automático quanto a • •
transmissão queo Diplomara tem. Aliás, ele tem rruus do que JSS6. MUlto rnais.

se'r o p'rlmelrO.o Diplomara tem conforto, muito luxo e é próprio das pessoas gue gOStam de estar à frente.
.

•.Como você. E sabe de uma roisa? O Diplomara, além do rnotor 4 cilindros, também tem", nova

ef>SãO do rnotor de 6 cilindros a ãlcool. O mais potente do Brasil. Mas, se ele é possante, também
é .ofisúcado. Muito sofisticado. Por exemplo: o banco traseiro ve� com apoio par� cabeça e

dcsunsa-brar;o central. Tem luz de leitura de duplo foco. Sombreira com espelho iluminado, E' d
.. � C V· Ltd1l.:veslÍmento dos bancos em veludo cotelê. Console com extensão, dotado de cinzeuo e acendedor mmen oI'Ier om. elc. a ..

para compartimento traseiro. Ar condicionado e direção hidráulica normal e de Itnha complementam Il:l

�ra sofisticação com multo.coníorto. Mas lIlto são apenas alguns detalhes., 'AV. Mal. Deodoro 557 _ Fon.. 72-0655 72-0060 e 72-0969o melhor mesmo voce prCCISa ver de p<;no. Portanto, reserve um espaço 43__
..• ,

. .�6 ._.

nasuaagendaevenhaconhcceronovoDlplomara. . - l·araguá do Sul - Sc.�
Você vai ganhar em luxo, conforto, potência e muita categoria. Marca·devalor ��,_ .\

MARSCHALL
POLIMENTOS

Lavagem e limpeza de
tetos e estofamentos.
Polimentos. Procure os

profissionais gabarita
dos na Rua CeI. Proc.
Gomes,227

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DIVINA PROVID:ENCIA INAU
GURA GINASIO DE ESPORTES
,Com a presença de autorida
des municipais e educacionais,
direção, professores, pais, alu
nos e convidados, foi inaugura
do na manhã de sábado, dia 27,
o magnífico ginásio de esportes
do Colégio Divina Providência,
o mais belo e o de melhor acaba
mento dentre os existentes em

Jaraguá do Sul. A inauguração
marcou também o 66°_ aniversá
rio do tradicional educandário,
comemorado dia 26. O ginásio de
esportes conta com duas quadras
polivalentes, além dé .área para
a prática do tênis de mesa, com
três mesas.

Embora não revelado, o custo
da obra ultrapassou a Cr$ 150
milhões. Nos atos inaugurais, a

Banda Municipal de Jaraguá do.
Sul executou bonitos acordes,
cabendo a diretora da 1911- Ucre,
Iris Piazera, e ao prefeito Durval
Vasel o descerramento da fita
inaugural.'

.

O Padre João Heidemann proce
deu as bênçãos das instalações e

usaram da palavra, destacando a

importância e a magnítude do
empreendimento, a Irmã Inês
Kaulfng , diretora do Divina
Providência, o professor Inácio"
em nome do corpo docente e

uma aluna, representando a clas
se estudantil do estabelecimento.
Seguiram-se apresentações de

números de gínástíca rítmica e,

posteriormente, vários jogos co

letivos aconteceram. O ginásio
de esportes do Divina c] tijolos
à vísta, piso de marmorite e am

plo sistema de sonorização, tem

capacidade para cerca de 800
pessoas sentadas. Ê o sétimo gi
násio de Jaraguá do Sul (os dê
mais são o Artur Müller, Agro
pecuário, Menegotti, AABB, Ar
weg e Armalwee) e outros dois
estão em construção: o do Colé

gio São Luís e o do Beira Rio
Clube de Campo. Em termos

proporcíonaís, Jaraguá do Sul
é o município catarinense que
mais ginásios de esportes possui.

:LIGA DA INÍCIO AO TROFÉU
"ADEMAR FREDERICO DUWE"
A Liga Jaraguaense de Fute

bol iniciou domingo o Campeo-

nato da 2a Divisão de Amado
res, em disputa do Troféu "Ade
rnar Frederico Duwe", uma jus
ta homenagem ao empresário
desportista, atual presidente da
Grêmio Cruz de Malta. Os resul
tados da primeira rodada foram
estes: XV de Novembro 1 x 2
Avai, Vitória 3 x 2 Ponte Preta,
Grêmio Garibaldi 3 x 1 Aliança
e Cruz de Malta {juveníl] O x 1
Malvice. No dia lOde maio, quar
ta-feira, jogaram Guarani e Grê-

. mio Garibaldi, e a terceira roda
da marca para este domingo, dia
5 .a partir das 15h30 ,as partidas
entre Avai x Vitória, P9nt� Pre
ta x Alvorada. Aliança x Cruz
de Malta e Malvice x XV de No
vembro. O primeiro turno será

.

concluído no día 23 de junho.

gio em 86) e reformará a quadra
do Colégio Abdon Batista. Os
convênios para a éxecução des
sas obras já foram assinados.

SESI ABRIU INSCRIÇÖES PARA
A PROVA CICLtSTICA

ESTADUAL AMADOR MOVI
MENTA FUTEBOL DO NORTE
Duas rodadas, dias 28 (domin

go) ela (quarta-feira)', deram
continuldade ao Campeonato

.

Catarinense de Amador, Grupo
5. No domingo , no clássico ja
raguaense ,0 Botafogo derrotou
o Cruz de Malta, 3 a 1, muito
embora o quadro de Rio da·Luz
tenha mandado nas ações duran
te todo o jogo e sofrido três pe
nalidades máximas, duas das

quaís contestadas pelos cruzmal
tinos, que foram prejudicados
ainda com as expulsões de La

ranja e Cóli, pelo faccioso ár
brito da Liga Joinvillense. Nos
demais jogos, o Ipiranga venceu

o D.Pedro por 1 a O e a Tupy
derrotou a Embraco por 2 a O.
No dia 10, quarta-feira, joga

ram Embraco x Cruz de Malta,
D.Pedro x Tupy e Atlético x .1-

.píranga. Neste domingo, dia 5,
pela quinta rodada, jogarão Tu

py x Atlético, Cruz de Malta x

D.Pedro e Embraco x Botaíogo.

ESCOLARES VÃO AOS JOGOS
CATARINENSESI CONCÓRDIA"
A Unidade Operacional de E

ducação Física e Desportos da
Secretaria da Educação promo
verá de 17 a 24 de maio, em Con
córdia, os XIII .Jogos Escolares
de Santa Catarina-JESC, com a

participação de mais de dois
mil alunos-atletas de todo o Es
tado. Da área da 19\1 Ucre, qua
ira modalidades irão competir,
segundo o Chefe da Dífíd, Wal-

.

dir Giese ,sendo volibol masculi
no .handebol feminino, basque
te masculino e atletismo mascu

lino/feminino. Por outro lado,
dentro da área do desporto es

colar," a Uned construirá a qua- -

dra de esportes da E.B.Heleedo
ro Borges (que passará a Colé-

FUTSAL JUVENIL E INFANTIL
COMEÇA NO DIA 18
A Liga Jaraguaense de Fute

bol de Salão realizou segunda
feira assembléia com os clubes
filiados para definir a realiza

ção dos Campeonatos Citadinos
Juvenil e Infantil. Na categoria
Juvenil, participarão apenas" a

Fabril, Urbano, Arweg, Coneza
e na Infantil, a Fabril, a Urbano,
Arweg, Conez a e

a Menegotti. A primeira rodada
vai acontecer no dia 18, entre
Fabril x Arweg e Urbano' x Co
neza, tanto no infantil como no

juvenil ,a partir das 14 horas.
A Copa Unibanco teve rodada

na noite passada e na terça-feira,
dia 8, o primeiro turno será con

cluído, quando jogarão. na Ar
weg, a partir das .19 horas, Mó
veis Weber x Marisol, AABB x:
Urbano e Arweg x Coneza. J�

.

no dia lO, na abertura do retur

no, no Artur Müller, os jogos
serão entre Unibanco -x Móveis
Weber, AABB x Arweg e Mari
sol x Urbano.

O Serviço de Esportes do Se
si abriu esta semana as inscri
ções para a Prova Ciclística, a

ser realizada no dia 25 de maio,
em local a determínar. Por ou

tro lado, foram realizados do
mingo, com inteiro sucesso, os

Festivais de Velocidade e de Sal
tos e Arremessos ( atletismo ),
entre as empresas inscritas. O
local das provas foi o estádio o-

·límpico do C.A:Baependi.

CONTINUA O TORNEIO INI
CIO DO VARZEANO

A primeira fase classificatória
do Torneio Início do Campeona
to Municipal de Futebol Varzea
no, da 'DME, foi realizada quar
ta-feira, dia 10, no Estádio do Fi

gueirense, na Ilha da Figueira,
que apanhou um 'grande pú
blico. Após a série de partidas,
classificaram-se para a segunda
fase eliminatória, neste domin

go, no mesmo local, as seguin-
. tes equipes que jogarão, pela
ordem, a paritr das 8 horas: Pi
nheiros x Karkei, "Bangu x Can
tareíra, Brasil x Rio Molha, San
ta Luzia x Arsepum, Malhas
Fruet x Tubarões, Veteranos x

Floresta e Figueirense x Olaria.
Os vencedores disputarão a fa
se semifinal a partir das 1 l'h30
de domingo, segundo o Chefe da
DME, Raul Rodrigues, que infor
mou também a derrota sofrida
terça-feira à noite pela seleção
de futebol de salão de Jaraguá
do Sul para a de Corupá, por 10
a 4, no Ginásio de Esportes Wil-
ly Germano Gessner.

'

MARCATTO OBTEM O TI
TULO DO FUTEBOL SESIANO

Além da inauguração do seu

complexo esportivo-social, no

dia 10 de maio, o Grêmio Mar-
'catto conquistou também o tí
tulo do Torneio Sesiano de Fute
bol, ao derrotar na manhã .. de.
quarta-feira a equípe da Malwee,
por 1 a: O, no Estádio do Botafo
go, gol de Paulo Marcatto. Pela
decisão do terceiro lugar, a Me
talúrgica Wiest sapecou goleada,
4 a 1, sobre' a Eletromotores
Weg. A Marcatto vai, agora, re
presentar o Sesí de Jaraguá do
Sul na competição à nível esta
dual.
Do Torneio participaram 16

empresas e ao final da decisão,
o 'coordenador do Sesi, Ralf E
gerland, entregou a premiação
às três primeiras colocadas.

SALONISMO BANCARIO TEM
RODADA NESTA TARDE
A segunda rodada do Campeo

nato Bancário de Jaraguá do

.Sul, que deveria ter acontecido

.sábado, dia 30, somente foi rea·
lizada terça-feira à noite, dia 30
entre Sulbrasileiro x Mercapau
lo, Bameríndus Cuaramírím x

Nacional, Besc x Bradesco e U
nibanco x Bameríndus JS. O cer

tame terá continuidade na tarde
de hoje, a partir das 14 horas,
com as partidas entre Bamerin
dus GN x Bradesco, Bese x Bai
meríndus JS, Sulbrasileiro x Na
cional e Unibanco x Mercapau
lo.

CAMPEÖES DE GUARAMIRIM
RECE.BERAM P.REMIAÇÖES
O 50 Campeonato de Futebol

de Salão de Guaramirim foi ofi
cialmente encerrado sábado à
"noite, no Ginásio de. . Esportes
"Prefeito Rodolfo Jahn", com a

'entrega de medalhas e troféus
as equipes campeã e vice-cam
peã. Para marcar o acontecimen
to, houveram dois jogos, entre
ARG (vice-campeã) O x 6 Tigre
(Joínvílle) e Seleção de São
Pco. do Sul 2 x 1 Roja{campeã).

. O -terceíro colocado no certame
foi o AJax e o quarto, o Móveis
Weber.
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A ida do deputado Octacilío Pedro Ramos ao Tri
bunal de Contas, será definida nos próximos díes, abrín.
do,' assim, caminho para outro representante da região
Um dos nomes que-vem crescendo é o do prefeito .P.�!dr

fasold, de Schroeder, que, pelo que consta, já foi re'('
rendado ao Governador, como candidato da COl".cflliJ
cão e com amplas chances de êxito em 86. 03 dcm2'�
claro, continuam na parada.

Pelo que se observa, o presidente da Erusc, Paul
Pauer, vai mesmo saír candidato a deputado federal. E'r
[á colocou seu bloco na rua, tendo inclusive fixado
residência em ,lHe', seu domícilio eleitoral, de onde pro
tende irradiar a sua campanha rua a Câmara Fed .. A"
meio día de ontem, Paulinho ofereceu um almoço' à ii»

prensa local, ria Churrascaria Espeto de Ouro.
O PMDR (Uvidjdo em várias correntes, continua

uma tncógníta. Fogaça, reeleito presidente da Associa
cão de Advogados, continua tendo Interesse em dispu
tar uma vaga, isto, se não houver outro nome de con

senso. Neste particular, aliás, politico peemedebísta
confidenciou que o único nome hoje que poderia con

ciliar as diversas alas, seria o prefeito Durval Vasel.

.' Anote esta: O nome do atual Presidente da Repú-
. blica, segundo o registro de nascimento no Cartório de
Pinheiros (Maranhão), e José Ríbamar Ferreira de Araú-'
10 Costa. Como no Maranhão de cada quatro pessoas
três tem o sobrenome Ríbamar, o hoje Presidente resol
veu mudar seu nome para José Sarney, fugindo, assim,
da vulgaridade do sobrenome anterior.

..

O governador Amin remeteu mensagem a Assem
bléia Legíslatíva, acompanhada do projeto-de-leí da
microempresa que comtempla com uma série de benetí

. cios, destacando-se a isenção do ICM para empresas cu-

já receita anual' for igualou inferior a 10000 ORTNs,
correspondendo, este ano, a Cr$ 210 milhões, A AL
tem prazo de trinta dias para apreciar o projeto.

O vereador Ernesto Felipe Blunk não esconde de
ninguém o interesse de ser candidato a prefeito de Co
rupá, pelo PDS. E faz questão de manifester tal interés
se .' Em Massaranduba, o candidato deverá ser Dávío
Leu, que já "puxou o breque" da pretensão de -concor
rer a deputado estadual, por falta de espaço. Devagar
os nomes aparacem. Se sairem são outros quinhentos.

As contas da Prefeitura, de 1983, foram rejeitadas
pela Câmara .porém, a votação foi prejudicada por fal
ta de quörum legal de dois terços, prevalecendo, então,
o parecer do Tribunal de Contas. Foram para o arquivo,
Seis votos foram favoráveis a aprovação, 7 a r�eição e

1 nulo. Com oito vereadores, Q J>MDB dísperçou dois vo
tos nessa votação. Estranho nãot.

Na última assembléia da Amvali, foi defenida 'uma

melhor remuneração aos vereadores. Na microrregião,
a exceção dos de Jaraguá dó Sul que ganham pouco ma
is de Cr$ 1.200000, os demais percebem Cr$ 435.310
'mensais. Em Joinville, a remuneração de cada verea
dor é de Cr$ 4.250.000, pouco inferior aos vencimentos
dos prefeitos do Vale do Itapocu, que são de Cr$ 5.700.
000.

Aleluia, Aleluia! o governador Esperidião Amin a

nunciou quinta-feira a abertura da licitação pública pa
ra a pavimentação asfáltica da rodovia SC-301, trecho
São Bento do Sul-Corupá, numa extensão de 38 qullô
metros. O velho sonho das lideranças do Vale do Ita
pocu e do Planalto Norte Catarinense agora está se tor
nando real. Fínalmente. Ave. Governador!

Com a ida de OctacíJio ao Tribunal de Contas,
o PDS da região ficará sem representante na Assemblé
ia. No entano, o deputado Otair Becker, de S.Bento do
Sul, já se apressa em querer representar esta região.
Otaír. que de bobo não tem nada naturalmente quer o
cupar o espaço, para, quem sabe, obter o apoio à sua
candidatura a deputado 'federal.

BALAS E CA� SASSE

O PRAZER DE FAZER

BEM FEITO

PROVEI

Prefeito
adores. Se verdadeiras as

,_, Flévio. meu bom meni- -palavras, deve-se
.

em tal

no, eu estou assustado caso fozer um plebiscito
com o que estão fazendo e só depois é que a ma

com a memória de Jara- téria deve ser apreciada
guá do Sul. pelo executivo e legisla-

tivo. Nos justos limites do
. Sexta-feira entro na ci-

regime da Nova Rep.iblí-dade e leio a tua nota e
ca.

fico espantado com o que
V. escreveu. Quer verr.'
"Livro -de Pwdöhl está

pronto". Você fala do ori

ginal do livro do nosso

querido amigo
.

Prodöhl,
que foi entregue dia 24 de
abril (data oficial da fun

dação de Jaraguá do Sul,
segundo ele) ao prefeito
Durval Vasel - o Jaraguá
do Sul - Nossa Terra, Nos
sa GE nte -, acompanhado
de íotogra'tes e documen

tps que ilustrarão o traba
lho histórico. Mas, em se

guida, V. informa que "é

pensamento lançá-lo em

Julho, quando das come

morações do aniversário
da cidade (grifamos).
Então como é que fica:

é día 24 de abril ou é 25'
de julho? ._

O pior, vem agora. Sá
bado abro' A NOTICIA e

leio na pág. 17 uma nota

que me deixa estarrecido.

_ Bendita a imprensa se

manaria que continúa a se

menter fiel ao pricípio de
bem ínformar a opinião
pública.
O que escreveu A NO

TICIA, nosso ilustre con

frade da cidade de Join
ville, é um amontoado de
besteira. Ao correr da lei
tura, deparamos com as

seguintes passagens:
"
...

o
.

aniversário de Jaraguá
do Sul, segundo o autor

(refere-se ao eminente a

m.igo Prodöhl), é festejado
na data errada, dia 25 de

agosto. Na realidade, Ja

raguá do Súl passou. a co

lônia em 24 de abril de
1856 (notem os senhores o

anel) ... até há pouco tem
po creditava-se a data pa
ra o mês de agosto, mas

que de antemão o prefeito
D.Vasel disse que irá to
mar as providências no

sentido de encaminhar à
Câmara de vereadores
projeto de lei observando
as condições para se mu-

dar esta data ",
.

Cuidado, Senhor Prefei
to, com um fugaz entusí
ásmo.

A data que é de todos
não pode ficar restrita e

ao arbítrio do prefeito e

de uma Câmara de Vere-

.Cuidado,
É 'isto mesmo!

Senhor

Nem o "Correio do Po
vo" e muito menos o Prof.
Emílio da Silva podem ser
responsabilizados pela da
ta da fundação do muni

cípio, da qiial não partici
param., embora tendo "um

jornal na 'mão".

Nestes anos todos exis
te um outro jornal. O que
escreveu o ilustre confra
de a respeito? A opinião e

a responsabilidade, SI e
.

que existe a responsabili
dade e a opinião, não pode
ficar restrita a um órgão
de imprensa, não acham?

Tudo isso teria sido, di
to rio Gabinete do Prefei
to, na frente dos Secretá
rios municipais. e da im
prensa.

Pelo amor de Deus, em

que parte da Nova Repú
blica estamos navegendo?
De perguntar-se o porque
do dia 24 de abril de 1876?

Seguramente, deve ser

o expediente n" 55, que
o Preso da Província de
Sta, Catarina enviou em

24.04.76 ao Ministro e Se
cretário d'Estado dos Ne

gócios do Império. Cansa
mos de comentar esse fa
to. No jornal.
Até o nosso querido a

filhado" Frei Aurélio
Stulzer r, autor d' O PRI
MEIRO LIVRO DO JARA
GUA, examina com pru
dência a matéria enfocada
e escreve que "não. foi,
nem o rio, nem a futurá
sede. Mas a intenção pa-

.

ra além, futuro adentro".

Sabemos, sem sermos

historiador ou pesquisa
dor, que Jourdan, nosso

fundador, informava ao

então Ministro da Agricul
tura, que partia a 29 de
fevereiro de 1876 para a

missae demarcatúrla e

chegava a 17 de abril de
1876 (notem o Senhores!)
à Colônia bana Francisca,
a Joinville de hoje. Se
chegou a 17 de abril de
1876, com . considerar-se
do "descobrimento" o día
24.04.761

O que não entendo é o

porque de alguém insur-.
gir-se contra o día 25 de

julho.
_ Flávio,' apesar do meu

título nobiliárquíco de ba-'
1'5.0, não posso ser chama
do a ser testemunha do fa
to histórico, porque não

atingí ainda a idade para
a causa, culpa do Prof.
Dante Martorano.

Pode não ter sido a da
ta "exata" da fundação
(admitimos apenas para
argumentar) porque lá
não estivemos e nunca o

nosso fundador Cél. Emí
lio Carlos Jourdan fez

qualquer declaração com

relação à data da funda
ção, até o seu falecimento
em 8 de agosto de 1900 .

O dia 25 de Julho tem
um sentido' simbólico,
que envolve problemas
de ocupação desta terra,
encravado no próprio bra
são de armas e na bandei
ra do município. Não va

mos falar dos negros que
aqui vieram, em respeitá
vel número, que recebe
mos com todo o respeito,
mas que Iracassaram, não
por si, mas pela inviabili
dade do empreendimento.
E se foram ..

Pessoalmente não 'parti
cipamos da fixação da da
ta de fundação do municí
pio. Mas sabemos de fon
te segura que homens os

mais responsáveis tiveram

participação. O próprio
Prodöhl, nosso querido
confrade, tinha posição
destacada na época -e, ao

que é do nosso conheci
mento nunca - insurgiu-se
contra a mesma.

.

Pessoas da maior respei
tabilidade, que definire
mos oportunamente, se ne

cessário, contribuiram pe
la fixação da data, que foi
aceita unanimemente.

O prezado confrade vai
editar um livro perigoso.
Em época pretérita um ou

tro editor usou de boa in
tenção e houve quem não
gostasse -dos conceitos e"

nÍitidos e se frustou,

Com relação à imprensa
cá da terra, Companheiro,
muita precaução. As fo
tos nem sempre impressio
nam e não dizem a verda
de. E' a obra perde a sua

autenticidade.

Cuidado, Senhor Prefeí
Este assunto merece, se

to!
necessário, outras conside-
rações. o Barão de Itapocu
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