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JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SíMBOLO 'DA FAMíLIA JOURDAN

Justiça convoca para o Tribunal -do � Júri
o Doutor Carlos André

Moreira, Juiz de Direito
da z-Vara e Presidente do
Tribunal do Júri da Co
marca de Jarãguá do Sul,'
baixou Edital, designando
o' dia 21 de junho, às 13
horas, para a reunião da
"Sessão periódica de Jul

gamehto pelo Tribunal do
Júri da Comarca, quando
irá a julgamento o réu Lu.
'iz Nicolini, que na noite

d� 30 de abril de 1980,
por volta das 22h30, na

Rua 25 de Julho 661 (Vi
la Nova), chegou em sua

residência, acompanhado
de sua amásia Zulmira
Zimmermann, com a qual
convivia desde 1973. Após
breve discussão rotineira,
entraram no quarto do ca

sal, quando Luiz, sem que
tivesse havido qualquer
troca de palavras, desíe-

. riu-lhe um tiro, de revól
ver calibre 38, causando

Ilhe a morte.
Isto é, o que consta no

processo-crime 07/80. Pa
ra a sessão do Tribunal do
Júri, foram sorteados OS

jurados que funcionarão
na referida sessão, sendo
eles: Ruy -Paulo Meyer,
Waldemar Zanotti, Alair
Lescowicz, Oswaldo G. da
Silva, Sérgio Kuchenbec
ker, Lauro Siebett. Maril
son Mielke, Herrmann Sue

senbach, Osnir Pavanello..
Irrneu Milbratz. César A.

.Maba, César P. Floriani,
Luiz José Nicolodelli, AI
cione Simas, Elisabeth
Barme}. Sérgio L. Czernay,
Marisa ,Strebe, Noêmia E.

.

Exposição. aberta
Foi aberta quarta-feira à

noite, -o Panorama Catarí
nense de Arte Pintura/84,
exposição itinerante do
,Governo do Estado, atra
vés dos seus órgãos cultu
rais, que permanecerá a-

.

berta à visitação pública
até o dia 18 de maio no

horário das 14 às 20 ho
ras, diariamente, no audi
tório do Sindicato dos Tra-
,balhadores nas Indústrias
da Construção e do Mobíli
.árlo. Oitenta e três obras
de vinte nove artistas plás
ticos estão na mostra que

Gonçalves, Veníiton de
Carvalho, Iria Tancon e

Joselito Schiochet.
Esses 21 cidadãos deve

rão comparecer no dia 21
de junho, para o novo sor-

teia do corpo de jurados.
Todos deverão estar pe
rante e Tribunal no local

I
'

(Fórum) e hora designados,
"sob as penas da Lei, se

faltarem.

Sandra Mara WuU,
18 anos, representante
da Dalmar, foi eleita
sábado, a nova Miss
Jaraguä, concorrendo
com outras .dez candi
datas. O concurso foi
realizado no Ginásio de

Esportes Artur Müller,
que esteve superlotado
e Sandra vai agora, no

dia 18, representar Ja
raguá do Sul no Con
curso Miss Santa Cata
rina, na cidade de La

ges,

Arlministração
aprovado

o deputado estadual Oe
tacílio Pedro Ramos co

municou que o Governo
do Estado de Santa Catarí
na irá repassar no presen
te ano letivo, a importân
cia de Cr$ 24,545.000 para
a Fundação Educacional
Regional Jaraguaense re

ferente ao Fundo Especial
de Apoio ao Estudante de
Ensino Superior Economi
camente Carente, cuja o

peracíonalízação está pre
vista em Portaria da Se
cretaria da Educação.
Na Ferj 23 alunos solí-

ao púhlico
em Jaraguá do Sul conta
com o apoio da Socieda
de Cultura Artística.
O Superíntendente da

Fundação Catarinense de
Cultura, Udo Wagner, a
briu a exposição e repas
sou na oportunidade um

cheque dE: Cr$ 8.808,534
ao presidente da SCAR,
Rolf Botho Hermann, cor
respondente a segunda me-

.

tade da segunda parcela
da verba do FAS, para a

construção da Casa da
Cultura de Jaragüá do Sul,
em fase de obras.

pode
julho

citaram o Fundo e destes,
22 têm condições de serem

beneficiados, por se en

quadrarem dentro das nor
mas estabelecidas. Pára o

primeiro semestre estão
previstos a liberação

.

de
Cr$ 8.181.000 e. u restan
te de Cr$ 16.364,000, /

no
segundo semestre.
A informação é da di

retoria da Ferj, Proía. Car
la Schreiner, acrescentan
do que está em vias de a

provação junto ao. Conse
lho Estadual de Educação,
a segunda faculdade de
Jaraguá do Sul - de Admi
nistração de Empresas -,

o que deverá ocorrer' em

princípios de julho. Pos-
,

teríormente o processo se

rá remetido ao Ministério
da Educação, pára homo
logação. É grande a expec
tatíva em torno da apro
vação -desse aguardado
curso superior.

ser

em

Fiscais da Pesca agem na

Região
Leia na pág. 1
Os Números' da Loto
Os resultados do teste da
Loto, ontem são:
07 ., Zl � 34 - 41 .,' 86.

, -;;, �, . .

.

entrega cheques a

Sindicatos
"

o Secretário do Traba-
.
tuário receberá mais Cr$

lho de Santa Catarina, Ju- 12 milhões, a título de com
arez Medeiros ,esteve em plementação da parcela.
Jaraguá do Sul na quinta- Tais recursos são a fun
-feíra, em visita ao Posto do perdido.
Regional do Trabalho e APOIO dos VEREADORES
Sistema Nacional de Em- Os Sindicatos de fTraba
pregos. Na, oportunidade lhadores de Jaraguá do
entregou a presidente Re- Sul vão remeter documen
nilda Farias, do Sindicato to à Câmara de Vereado
dos Trabalhadores nas In- res ,para apreciação e vo

dústrias do Vestuário um tação ,solicitando apoio a

cheque de Cr$18 milhões, aprovação do" Projeto de
como ajuda financeira pa- Lei 526/83, do deputado
ra a construção, da sede Oswaldo de Lima Filho,·
própria, oriundos do con- que reduz a jornada de
vênio entre á Secretaria trabalho para 40 horas se

e o Fundo de Apoio .Socí- manais, sem redução de
al (FAS) e, tarnbem, mais salários. Os Sindicatos, no
Cr$ 5 milhões ao Sindica- documento, 'solicitarão o

to dos Trabalhadores Ru- envio de ofícios aos sena

rais, para o.mesma fina- dores catartnenses, para
lidade. Juarez Medeiros que se posicionem favo
informou ao "Correio do ravelmente ao projeto, já
Povo" que dentro de trin- aprovado pela Câmara dos
ta dias, o Sindicato do Ves- Deputados.

APPs podem contratar serventes

Medeiros

Em bonita solenidade a

contecida na manhã de
sexta-feira, día 3, na Esco
la Básica Heleorloro Bor

ges ,foram entregues 391
sacolões escolares a alu
nos carentes de 1 a a 4a
séries das escolas básicas
da zona urbana, num to
tal de quinze estabeleci
mentos de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Corupá, Sch
roeder e 'Massaranduba.
O sacolão escolar benefi
ciou no Estado 40 mil· a,

lunos, onde o Governo in

vestiu Cr$ 2 bilhões no

projeto, pioneiro no Bra

sil, conforme o disse na o

casião o deputado Octaci
lia Ramos, representante
do Governador, que anun

ciou ainda uma série de
medidas em favor da edu

cação catarínense.

o fato que mais alegrou
os diretores de escolas e

professores relaciona-sé
com a contratação de ser

ventes, pelas próprias A- /

PPs. Segundo Octacilio, o

Governador decidiu, aca

tando sugestões e apelos,
que as escolas poderão'
contratar serventes .atra
vés das APPs, na propor
ção uma servente para
cada sete classes. O Esta
do repassará as APPs di
retamente o dinheiro para
o pagamento das serven

tes, incluindo os encargos
sociais.
Caberá as APPs a admis

são e demissão das serven
tes e somente com as cone

tratacões. O Estado díspen
dirá, este ano, mensal
mente, mais de 6 bilhões
de cruzeíros,

ANIVERSÁRIO DO "CP" É REGISTRADO NA
,

CÂMARA.
Os 66 anos de fundação do "Correio do Povo"', o

corridos ontem, dia 10, foram registrados, na Câmara
-

de 'Vereadores, oumta-feíra, pelo vereador Arnoldo

Schulz, que destacou o trabalho do jornal em prol da
íníormação, da cultura e da história do município.
Errol Kretzer lembrou a data de 8 de maio, quando co- .

memorou-se o Ola da Vitória e Almiro Farias registrou
a passagem do Dia das Mães, assim como também fez

Atayde Machado, �m forma de verso.
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul

Extrato do Termo de Contrato para construção
de uma ponte-em concreto armado sobre o Rio :Ja

raguá na Rua 208 - Enrico Fermi, objeto da con

corrência pública n9 01/85, de -22.03.85.

Contratantes..Prefeítura Municipal de Jaraguá do

Sul, representada por seu Preteto

Municipal Durval.Vasel e a fírma
Construtora Stein 'Ltda., representa
da por seu Gerente Administrativo
José Roberto Antunes Santos.

Objeto _É objeto do presente ínstrumento a

construção de uma ponte em con

creta armado sobre o Rio Jaraguá,
de acordo com os demais documen
tas autuados na Concorrência Pú
blica N° 01/85, de 22.03.85, todos de
conhecimento da contratada e rubri
cados por ambos os contratantes.

_O valor deste contrato é de Cr$
291.681.565 (Duzentos e noventa e

sete milhões, seiscentos e oitenta e

Uni mil, quinhentos e sessenta e cin
co cruzeiros), reajustável de acordo
com a. variação das ORTN's, tendo
como base inicial o mês de abril de
1985.

Valor

Dotação � despesa com a execução da obra
correrá por conta de dotação pró
pria do Orçamento vigente.

Prazo _O Prazo de Conclusão dos serviços
é de 100 dias, contados a partir do
quinto dia da assinatura do contrato.

_Concorrência Pública N° 01/85, de
22.03.85.

�m 29 de abril de 1985.

Licitação

Assinado

Vigência
I

_Em vigor na data de sua assinatura

pela Prefeítura e Contratada.

Jaraguúá do Sul, 29 de abril de 1985.
DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

Presentes fíaos para �il es gGStti e

para
.

todas as OMMÕOS, 4all

melhores prceedênelas, s6 aa

Joalhería A 'Pérola
-�m aRMQ, a ÓTICA MODE:ft.NA. Viiit.e-afi •

oomprove.
Rua Reinoldo Rau, 289 - � 72.1I2J

Ce lina Cabeleireiros
Sempre cora novidades e. termos de beler:t,

está agora fazendo es sortes da linha 85. Novos
eriJhos e aoves eores eOI. a �Jl. fã.l KoHMtO.
2001. Venha eomprcver I

-tlUi. 8u••rcindo da Silva, UÓ (ao lado ...i_).
Fone - n-2165

PARA TODA6 AS OeASIOU E TODOI
OS GOSTOS, PRUENTEI DA

Relojoaria AVENIDA
;Jóias e R.el6a10i

Mareçh8.t Deodoro, 431 e l�O Varga�, 9
)

Gente & Informações
bém o empresário Eggon
João da Silva receberá o

·titulo de "Homem de Em

presa de 85". O "Correio
do Povo" estará represen
tado pelo seu Diretor.
A nova diretoria da A

PAE de Jaraguá do Sul
programou. para a próxi
ma sexta-feira, dia 17, um
jantar dançante beneficen
te, no Clube. Atlético Bae
pendi, às 20 horas. Os in

gressos estão 'sendo ven

didos ao preço de Cr$ 15
mil e o acontecimento se

rá animado pelo Grupo
Musical Quatro Estrelas.
O Lions Clube-Centro

já .. e s c o I heu. sua
nova díretoría, Na presi
dência, substttuíndo a Síg
mar (Magda) Lucht, assu

me o casal GlIberto (Céli
a) Cassulí. A posse se da
rá em junho, e, na quin
ta-feira, o Clube prestou
homenagem ao Dia das
Mftes.
Casamentos: Hoje, na

Matriz, 10h-Jairo Nazario/
Eunice de Lima, 16h-Fran
cisco Pereira/Tânia Loren
cetti, 17h-Lúiz de Avila/I
rene Martins, Wilson Cor
reia/Juracy Machado, An
tõnío Spézia/Marly Perí
ne, Moacir Kuhn/Nilsa A
parecida Puck e Aleixo de
Gasper/Roselí Cardoso. Às
18h, Nélson dos Passos/
Maria Lourdes Minelli e,
às 20h-Adolar Wischral/
Neusa Deretti.
Na Barra, 17h, Elmiro.

Líndemann/María .
Arlete

Vitkoski e às 18h - Char
les Dacol/Márcia Mendon
ça. Na Capela SS.Trinda
de, 17h30-0snir Wttrgesl
Maria de Lurdes Hoppe.
Ontem, na Matriz, casa
ram-se às 18h, Marcos
Pinto Coelho/Terezinha·
da Silva e, às 20h, Carlos
Geraldo Bastos/Leníce Bo
go. Parabénsl
O Coral da SCAR de

Jaraguá do Sul,
. confir

mou presença no . Encon
tro de Corais, programa
do para os dias 29 e 30
de junho, em Criciúma.
A promoção é da Associa
ção - Coral da Capital do
.Carvão,

Retornando dos grandes
centros da moda e da cos

tura, a Sra. Maria Píccí
nini Schmitz, trazendo as

últimas novidades da mo

da outono/inverno, que
estão .à venda nas lojas

da Confecções Sueli, na

Marechal e na Reíneldo
Rau.
A APP do Colégio Ho

landa Gonçalves marcou

para o dia 15 de junho a

sua festa junína. Além.das
atrações ha-bituais, have
.rä um Festival de Müaiea·
Sertaneja, cujas inscrições
serão abertas logo, no

próprio Colégio.
O Grêmio Esportivo Ju

ventus completou dia 10,
19 anos de fundação, data
que não foi lembrada, o

que não ocorria anterior
mente, segundo um mem-

bro da ex-diretoria.
Começam dia 13 as

vendas de mesas para o

Baile de Espirita Santo,
do C.A.Baependi, que a

contecerá no día 25 de
maio, iniciando às 22 ho
ras, musicado pelas Bandi-
nhas Verde Vale e Lyra
da Aurora.
Fazendo sucesso na E

pítäcío Pessoa 68, ao lado
do Corpo de Bombeiros,
a lojinha Bem-Me-Quer,
com presentes, bijouterlas,
artesanatos e enfeites, do
amigo Wilson Hörner. Vá
conhecer as novidades.
O Lions Clube de Coru

pá! elegeu sua diretoria

pata o Ano Leonístico 85/
86. Na presidência assu

mirá Edegar Mafli, na se

cretaria Donato Seidel e

na tesouraria Eurico Tei-
xeira Machado, Voltare
mos ao assunto.
Foi eleita e tomou pos

se dia 30, a nova diretoria
da Associação de Advo

gados de Jaraguä do Sul.
O Dr. Fogaça foi recon
duzido à presidência, o

vice é Friedel Schacht, la
secr. Osvaltna Vargas RO
drigues, 2a secr. Lety Ma
ria Barbi, 10 teso Dímas
Tarcísío Vanin, 20 teso A
velino Rui de Carvalho e

diretor social Osmar Gra
cíola, Nosses cumprimen
tos e sucesso. .

O Cine Jaraguá vai e-

.
xibir de sábado até quin
ta-feira, às. 20h15, liA
Quinta Dimensão do Se
xo"; rigorosamente proi
bido para menores de 18
anos.

Está aberta no Sindica-
.

to do Mobiliário, até o dia
18, das 14 às 20h, à expo
sição itinerante, com 79 o

bras de 29 artistas plásti
cos. Uma beleza!

Um grande público para
'uma grande festa de bele
za. Assim foi o Concurso
Miss Jaraguá/85, sábado,
no Ginásio Artur Müller,
que apanhou cerca de
três mil pessoas que apre
ciaram 05 desííles.das .€an-

.

didatas em tra jes típico, de
gaila e maiô. Ao final foi
anunciada a neva rainha
da beleza jaraguaense,·
Sandra Mara wur. rece

bida com certa surpresa
pelo público.
Onze bonitas candidatas

concorreram e foram [ul
'1'adas pelo júri composto
(fe Vera Marcatto, Eggon
João da Silva, Nancy Bi
anchí, Marina Rudolf, Dr.
Paulo Schroeder, Dr. Moa
cir Bertolí, Rosane Vallat-

- tí. Laurita Weege, Luiz Au
!!usto. Paulo Roberto Are
nhardt, Maria Helena Píc- .

colí Feldens (Miss Jara-
.

puA 71) e o secretário Bal
duíno Raulino, que presi
diu os trabalhos.
Após o show muito bom

do .Crupo Expresso, da Ca
pital e do nativo Arco 1-
ris, o cerimonial apresen
fnu .

os resultados finais.
Como Miss Símnatía, foi
=leíte entre as concorren
tes, Marlete Wackerhagen,
+a Armalwee, 2a princesa
.Tosane Daise Buchmann,
1 II princesa Fedra Luciana
Konell e a rainha., a Srta.
Sandra Mara Wulf, repre
sentante da Dalmar.
Sandra. que recebeu ri

cos e valiosos prêmios pe
Ja coneuísta, representará

.

Jaraguä do Sul, dia ·18,
em Lages, no Miss Santa
Catarina e, para tanto,
está sendo preparada para
bem representar a cidade
no concurso de âmbtto es

tadual. :e possível que vá
uma excursão de Jaraauä
nara torcer pela Sandra.
Da coluna, seguem os pa

. rabéns, indistintamente, a

todas as concorrentes.

Agradecemos gentil con
vite da Triehes ·S.A., para
.o coauetel de Iancamento
oficial da nova Lavaroupa
Enxuta 4kg Luxo Automá
tica e Superluxo Eletrôni
ca, para o Estado de Santa
Catarina, a realizar-se ter
ce-feira, dia'14 de maio,
às 20 horas, no C.A.Bae
pendi. O convite vem as

sinado pelo diretor Paulo
Triches. de 'Caxias do Sul.
Outro convite honroso

que aportou na redação,
da Empresa Editora "O Es
tado", para o jantar co

memorativo dos 70 anos
de sua fundação, às 26h30
do día 13. segunda-teíra,
no Clube 12 de Agosto,
na Capital, quaildo tam·

CHEGOU

Mamãe/Coruja
Artigos Infantis, Bijouterias, Perfumes e.

Cosméticos.
Rua Barão do .Rio Branco, 168-Jaré!guá do Sul-SC,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aplausos
abertura da li
citação/SC-3<Ol'
0_ 'anúncio feito dia 2

de maio pelo governador
Esperidião Amin, da aber
tura da licitação pública
para a pavimentação as

fáltica da rodovia SC-30t,
trecho São Bento do Sul
Corupá, numa extensão
de 38 quilômetros, provo
cou vivas manifestações
de júbilo em -toda a regi
ão. A Associação Comer
cial e Indústrial de Jara
guá do Sul está enviando
mensagem ao governador
Esperidião Amin, pela
concretização do acalen
tado sonho, assim 'como
o fez, telegraficamente, o

Presidente do Diretório
Municipal do PDS de Co
rupá, Alvim' Seidel, cujo
teor é este: "Em nome de
Corupá e dos municípios
vizinhos, enviamos aplau
sos e agradecímentos pe
la anunciada licitação para
pavimentação asfáltica,
trecho Corupá-São Bento
do Sul, da SC-30l. Esta o

bra 're.presenta realmente
o máxímo que o prezado
Amigo pode proporcionar
a toda uma operosa regi-
,ão, incrementando consi
deravelmente o intercâm
bio entre o Vale do .Itapo
cu e o Planalto Norte-Ca-
'tar,inense. Encerra-se as

sim uma luta por este ide
al iniciada há várias déca
das ,na qual merecem des
taque os nomes do saudo
so Carlos Zipperer Sobri
nho, ex-prefeito de S.
Bento do Sul, do Sr. EU
gênio Victor Schmöckel,
dos deputados Octacílio
Pedro Ramos, 'Otair Be
cker e outros".

Br\ZAR DA PECHINCHA
HOJE' ,

-

• N'Casa da Amizade de
Jaráguá do SuL formada
pelas esposas de rotaria
nos, com o apoio do Ro-,
taract, Interact e da Comu
nídade, realiza neste sá

bado, día. 11, a partir das
9lhoras, nas dependências
de festas da Igreja Matriz

S�o Sebastião, o Bazar da
Pechíncha, que consíste

n� venda de produtos u

s�dos, principalmente rou.

Pts, semi-novas e em bom
estado de conservação.
cY:' objetivo é proporcio
nar as. pessoas maís ca

rentes, possibilidades de
adquirirem produtos a

preços bastante acessíveis.
A renda integral da-pro

mpçã<;) será' reveltida pa

r� o Natal' da- Criança- Po
bF,e, promoção realizada
h� mais' de trinta anos pe
lo� Ro!acy -Club de Jara
g\fA -do c-Sul.

AINDA
� isto mesmo!

DO POVO,

o NOVO LIVRO SOBRE

nos socorrer de quem fez
as pesquisas há multas a-'
nos atrás" servindo hoje
aínda, à Ordem dos Fran
ciscanos em Vila Velha

(não é Barra Velha), Esta
do do Espirita Santo.

Porque mencionar isso?

Porque no correr da sema

na, certos espíritos deixa
ram suas marcas nos

rastros da- rua, duvidando
sobre o que estávamos a

firmando. Pois, aqui esta
mos p'ra matar a cobra e

mostrar' o pau. E não é à
-toa o resultado de uma

.:;esquisa sobre cognomes
à Jaraguá do Sul. Naque
la época, e fazem muitós
anos, se escolhiam os cog
nomes que enfeitam os

quartéis do nosso brasão
de 'armas. Mas houve ou

tros que não puderam ser

publicados. Os mais sua

ves foram os seguintes:
"Terra dos miseráveis" 'e

"Terra dos pícaretas", A
inda hoje. existem, não é
veto?

No seu livro, o mais im
portante de todos, editado
pela Vozes, de Petrópolis,
em 1973 (faz 12

-

anos),
Frei Aurélio estampa na

capa do livro a mensagem
de 24 de abril de 1876,
que vamos reproduzír pe
la enésima vez em nossas

páginas, que é a seguinte:
"No, 55. Palácio da Presi
dência da Provincia de
Santa Catarina, em 24 de
abril de 1876. Illmo. e Ex
mo, Snr - Julgo <to meu

d e ver d a r noticia
.a V. Exa. do que o

engenheiro Emilio Carlos
Jourdan, encarregado de
medir, demarcar, e tombar
as 25 legoas quadradas es

colhidas par.a Patrimonio
dotal de S.S. A.A..os Snrs.
.Conde e Condessa d'Eu
nos \ialles do rio Itapocu e

do Rio Negro, nesta pro
víncía e na do Paraná,
me participou em ofic�o
de 20· do corrente. -Depois
de inßano lidar· de cerca

ide 45 dias na aberturä de
mais de ceIn' kilotnetros
de picada,. conseguiu elle

Voltamos ao artigo an

terior: dízíamos que Jour
dan partira a 29 de feve-
reiro do campo do Lençol, ", '

à margem da estrada (do- - 'Você; Flávio, nos dá na

na) Francisca na freguezia mesma edição outra gran-
do Rio Negro, após 49 di- de noticia: a assinatura,

as, saia em 17 de Abril na pelo Gov, Amin, dia 2 do
Colonía Dona Francisca. corrente, da abertura de

Mais acima, o Presidente licitação pública para pa
da Províncía diz ter reee- vimentação asfáltlca da ro
bído oficio de Jourdan de dovia SC-3ot, no trecho
20 e se fala em 45 dias ná São Bento do Sul-Corupä,
abertura .de mais de 100 Será o sonhado corredor

km. Uma diferença de 4 de exportação Norte do

días. Estado,

abrir elo Rio Negro a, Jo-·
inviIle uma estrada que,

.

terminados ós trabalhos
vence a serra do Itapocu
com declive inferior a 2.,

1/2% e que tendo descido
até Jomvílle com anímaes

carregados e encurtados
a distancia entre estes do
is pontos de cerca de 30
kílometros, sobre a estra
da dona Francisca, assegu
ra que poucos valles ha
no tmperto tão 'ricos e tão
uberrímos como os do 1-

tapocu e do Rio Preto.
Deus Guarde V.Exa. - III
mo. e Exm, Sr. - Conse
lheiro José Bento da Cu
nha e Pígueíredo, Minis
tro e Secretario d'Estado
dos Negócios do Império.
O Presidente João Capís
tra-no Bandeira de Mello
Filho".

Pois é.. este é o docu
mento que Frei Aurélio
repete à pág. 21 e no

Sumário ele deixa consig
nado: "A descoberta do
Jaraguá nas intuições.
do futuro.

_ Oito duros meses para
o laborioso parto da medi
ção finalizados, e sua en

trega. _ Mas a burocracia
(já existia naquela época)
amarra o processo nas su

as escadinhas muito' cons
pícuas. Os longos vaivéns
se descrevem com minú
cias".

E maís adiante: "No Ar

quivo da Fazenda Imperi
al de Petrópolis encontra
mos o Registro da desco
berta do Jaraguá, por
Jourdan. Não foi nem o

rio, 'nem a futura sede.
Mas a intuição para além,
futuro adentro". Palavras
textuais.

.

Fazendo as contas da

quele longinqua ano bis

sexto, à partir de Z9 de fe�

vereiro, CQm' 45 dias ·d4
14 de abril;, com 49 dia�
dada 18.04.76. No dia 20
participa ao :Pres. da Pro ..

'1ARAGUÁ

O titulo - JARAGUA
DO SUL' - NOSSA TER-
'RA, NOSSA GENTE

quer indicar que
.

o livro
versará sobre ,a terra da

gente de Jaraguá do Sul.
.E maldosamente quiseram
informar-nos que o autor
estaria incluindo em suas

-400 páginas, íníormações
sobre as coisas da regi-
ão, o que equivaleria a u- Bem, falemos do autor

ma öbra micrOrregional,' d'O PRIMEIRO LIVRO DO

fóra do sentido da AMVA- JARAGUÁ: Frei Aurélio

LI. Cremos que maldade Stulzer. Jaraguaense da

tem hora para ser -espa- qema, consumiu anos jun
Ihada. Como não conhece- to dos arquivos públicos
mos. o seu conteúdo, fica

- do Rio e Petrópolis e onde

aqui o registre. Espera- pudesse encontrar a ver

mos por uma obra séría e
dade sobre á sua terra na

responsável. Apenas uma
tal, Desconhecemos quem

dúvida nos atormentailan- pesquisasse maís do que

car um Iívro para 25_ de ele.

Julho de t9,85� ti verda
de que as máquinas im

pressoras hoje .fazem mila

gres e o que no entarde
cer é um projeto, na ma

nhã seguínte é- realidade.
Vai dai que ...

_ Flávio, meu bom me

nino, tás aprendendo a co

lher os espinhos da profis
são! E entramos de graça
nessa estória de lançar li
vro e criticar a data da

fundação de Jaraguá.
Assim mesmo estamos

propagando o livro do
nQSSO ex-díretor e ex-da
Rádio Jaraguá, que nas

ceu polêmico antes de sa

ir do prelo.Ouem sabe uma
forma moderna de marke
ting para atingir um gran
de mercado comprador.
Se esta for .a forma esco

lhida, deveríamos cobrar
o preço de sua .dtvulgação.

Mas voltemos ao que
foi causa do nosso pronun
ciamento na edição passa
«;la, alertando para os cui
dados' que o Senhor Pre
'feito deve ter com rela

cãoà data da. fundação de
seu .munícípío-, Munícípíoê
Munícípío, não, que esse

veio depois, em 1934, aos

-26 de março, pelo -decreto
110 565. Cinqüenta - e oíto
anos depoísr

Alguém admite dúvida
sobre a fundação de Jara.

guä e íundeção- do Estabe
lecimento Jaraguá, a cau

sa príncípal da presença
do nosso fundador neste

pedaço ,de terra- do Vale

do Itapocu.

Como não.somos os do .. ,

nos da verdade, vamos

víncía. Quando teria pas
sado por Jaraguá�

.

Abrindo picadas atra
vessandó o Itapocu, com
3 Km. alcançou Itapocu
zínho, Com maís 12 alcan
çou Neudort (Vlla Nova], I

terra dos finados Paulo
Penski e" da madrinha
Hermine Schmöckel Pens
kt. Mals 19 e estava em
Jolnvílle, Levando em CQn
ta as palavras de Jourdan,
de 49 dias, com os presu
míveis 4 días, a partir de
Itapoéuzinho, dará uma

data ao redor de 14 DE 'A
BRIL.

.Donde o 24 de abrllt O
que temos eni mãos é hís-:
tóría pura.

.

O ano é 76.
Mas o día e o mês? Por Is
so deve se ter muito cuí
dado, quando se pretender
mudar datas já consagra
das e aceitas pacificamen
te por 69.999 dos seus 70
mil habitantes.

'

Da documento acima ci
tado, ficou muito nUido
um mérito ao Cél, Jour
dan: o de ter fixado Já
em 1876 a abertura de .es
trada e ferrovia passando
pelo Vale do Itapocu, pa
ra estabelecer ligação do

Atlêntíco (São Francisco
do Sul) com o altiplano e,

possivelmente com o Pa
raguay que nosso funda- ,:
dor conhecia bem.

Na edição n? 3.336, no

CONFIRA A HISTO'RIA,
há 30 anos, 'J.JustQ �aqut
do "Correio do Povo" ape
lava pela . uníão . dos de-.
putados do Norte Catarí
nense aos esforços dos de
putados Willy úi-il�Í1 e

Protogenes Vieira, 'na

construção da Estrada São
,Bento-Corupä,

Desde os tempos do Cél.
Emilio Jourdan até Espe
ridião Amin, a história se

cQmpleta! Há 109 anos!

o Barão �e _ Ita:poçu
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Fazem anos hoje: 11

Sra. MarianMahnke Hens
chel, Sra. Anita, esposa de
Herbert Buerger, Sr. Ge-

I

orge Matter, Sr. LÚÍs Cé
lio Brugnago, SJa. Zilda
Schmöckel, em Ctba.; Sr.
José Carlos Gesser.

Fazem anos domingo,

Sra. Magda da Silva Rau,
Sr. Adolfo Marschall, em

Corupá: Sr. Marco Antô
riio Roennau, em Campo
Bom-RS; Sr. José Peters,
Sra. Maria Mayer, Sr. Má
rio Roters, Sr. Dankwart
Hermann. Sr. Werner
Meier, no Rio de Janeiro;
Sra. Alzira Wolf Raduenz,
Cláudia Daniele Rísto'W,
Sr. Harry Porath, Izabel
M. Schaldach.

Dia 13 de maio

Prof. Santino Ritta, em Pe
trópolis-RJ.;. Dra. Zilá Ro
drigues Leite, em Itaperu-

, na-RJ.; Ademir Sérgio Bo
nomini, Sr. Alfonso Buhr,
Sr; Waldemar :

Antônio
Vasel, Sra. Adélia Gascho
Schwartz, Sra. Solange Du
arte Bunn, Sr. Ordellí Ra
faelli Rodrigues.

Dia 14 de maio

Sr. Mário José Krause,
Sr. Albano Kanzler, Hor
tencia Satler, Sr. Ivo Ber-

,

ner, Sra. Eny Her�st Sta
matí. em Buenos Aires;
,Ana Paula, filha de Adeli
no e Brunílde Hornburg.
Dia 15 de maio

Srta.Mônica Hufenuessler,
Sr. Eurides Silveira, Sr.
Rudi Lípínskí, Sr. Rudi Po
rath, Prof. Carla Schrei
ner" Nélson Engelmann,
Sr. Domingos Pellís, San
dy Simone Eggert, Sr. Lau
ro Gielow.

� Ola 16 de maIo

Sr. Militino Aldrovandi,
.Sr. Gesa Rodolfo Fischer,
-Sr, Valmor Ribeiro, Sr.
Harrí Konell, Werner
Horst Júnior.

Dia 17 de maio

Sra. Lilly Henzler, em Ct
ba.; Sr. Aleixo Tomelin,
Sr. Nery José Buchmann,

,
Sr. Armando Nagel, Sra.
Carmelita Schulz, Ralf Ro
berto, filho de Lauro e

'

Silvia Pietsch, Edson Jo
sé Peixer, Sr. Wlgando
�ehling, Cláudia Olska,
Marli Rove.·

'

NASCIMENTOS

Dia 22 de abril
Geisilaine, filha de Joel

(Rosângela) Santana.
Dia 23 de abril
Samantha, filha de Valfre
do (Iara) Scheidt.
Dia 27 de abril

Andreia, filha de Jorge
'{Sírleí] Preszanínk, Mar
celo, filho de Mário (Sale
te) Kienen. Regiane, filha
de Pedro (Maria) Campre
gher.

'

,

Dia 29 de abril
Marino, filho de Mario
(Edna) Nilz.
Dia 30 de abril
Jullian André, filho de Os
mar (Waltrudes) Sasse.
Janaina, filha de Alirio

(Julieta) Priebler. Ander

son, filho de Ademir (Os
nilda) Wolf.
Dia 01 de mato
Patricia, filha de Adão

(Elveni) Michalak. John
ny, filho de Sebastião (Ro
salia) Rosa. Jordana, filha
de Vilson (Terezinha) Sou
za.

Dia 02 de maIo
Claudinéia, filha de Val
mor (Maria Aparecida)
Jesus. Vinicius, filho de
Gilberto (Márcia) Floriani.
DIa 03 de maio
Juliano, filho de Julio (A
mazilda) Leitempergher.
Edina, filha de Olmiro
(Glória)' Menon. Michael,
filho de Klaus (Riselete)
Hübner. Miriam, filha de

Siegf{ied (Terezínha) Erd
mann.
Dia 04 de maio
Claudete,' filha de Fran
cisco (Ermelinda) Urbans
ki. Ana, filha de Edilber
to (Maria) Schneider.
Dia 06 de maio
Rômulo, filho de Roberto
(Denise) D'Aquino.

FALECIMENTOS

25.04.85, - Alvino Volles
Klug - 77 anos

05.05.85 - Zeferino Moret
ti - 49 anos.

06.05.85 - Max Lemke -

69 anos,

Coluna do
Emaús

ATIVIDADES DE ABRIL

17. - . O Secretariado do Ema-
,

ús faz entrega ao Juiz de Me
nores Dr. José Guilherme de
Souza, de uma relação de ]
catorze jovens do Emaús
rapazes e moças - que se ofe
receram volutaríamente para
trabalhar como Comissários
de Menores '"ad hoc". O Juí
zo de Menores já iniciou as

entrevistas com os candidatos
e alguns serão, desde logo con,

vocados para esse relevante
serviço sociáI.
21. - . ReaIização de Escola
Missionária do Emaús, visando
preparação dos emauístas que
trabalharam no Emaús Mas
culino de maio e tendo em

vista também o Emaús Femí
uino em junho (20 a 23). Par
ticiparam mais de 100 emau-

Ístas.'
-

28 .
-

. Realização de Maranatha
Fechada, em São Francisco
do Sul. Especial para vetera
nos visou a formação de líde
res para o trabalho nos cur

sos de Emaús.

ATIVIDADES DE MAIO
, 2 a 5 ',- . Realização do curso

de Emaús Masculino com jo
vens de toda a Diocese.
4 a 5. - . Fiscais da Acarpesc
(dois) iniciam os trabalhos de
fiscalização da pesca na bacia
do rio ltapocu, num serviço
intenso efetivado dia e nolte.:
Acampanhou-os o Promotor:
de Justiça José Alberto Barbo
sa, Vice-presidente do Emaús.'
Foi o Emaús que pediu ao Go- \

verno do Estado a vinda da
Acarpesc, para dar fim aos

, meios negais de pesca que a
,

cabam com a fauna aquática
(uso de malhas acima do per
mitido, uso de instrumentos
proibidos, uso de explosivos
e narcóticos na matança dos
peixes).

. 25. - . Reunião do Secretariado
Díeeesaäo;
25 .

-
. Reunião geral dos 21'U

pos de jovens do Emaús (gru
pão).
26,'�.MaranaJtl(al AbeI1la, em·

Jaraguá do Sul. Participam
também jovens que ainda não
são do Emaús. As Maranathas
Abertas visam espirituaIiza
ção da juventude, conscientl
zação dos jovens no seu dever
de conviver imiamente com
todos e de trabalharem por
uma sociedade cada vez mais
justa.

JOSÉ Á.. BARBOSA
Vice-Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IN
DÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO

AV'ISO

Proclamas, de Casamento
, MARGOT ADÉLIA GRU�BA LEHMANN, Oficial do Re,

ailUO Civil do 19 Distrito da' Comarca de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em
Cartório exibindo os documentos exi.lIidos pela lei, a fim de ,.
habilitarem para casar, os Se.ll1liAtes:

'

Edital 14.27.6 de 30.04.85 brasileira, solteira, lavra
MÁRCIO JOSE GOMES e dora, natural de Benedi
MARLt GEISLER to Novo, neste Estado, do
Ele, brasileiro, solteiro, miciliada e residente em

impressor; natural de Jo- Garibaldi, -neste distrito,
ínvílle, neste Estado, domi- filha de Mariano, Micha-'
ciliado e residente na Rua lack e de Tecla Michalack.
Padre Alberto, Jacobs, 400, 'Edital 14.279 de 07.05.85
nesta cidade, filho de Val- PEDRO DA SILVA e E
demar Martinho Gomes e NEDIR TEREZINHA COE
de Ignez Maria Dias Go- LHO
meso Ela, brasileira, sol- Ele, brasileiro, solteiro,
teira .balconísta, natural servente, natural de Itu
de Jaraguá do Sul, domí- poranga, neste Estado, do
ciliada e residente na Rua miciliado e residente em'
Padre Alberto Jacobs, Barra do Rio Cêrro, nes-

400, nesta cidade, filha de te distrito, filho de Duar
Alido Geisler e de Anelia te Julio da Silva e de Mar
Dalmann Geisler, _.--- colina da Silva. Ela, bra
Edital 14.277 de 02.05.85 sileira, solteira, costurei
ARNALDO KLEMTZ e ra, natural de São Pedro
OLINDA DALABONA de Alcântara, São José,
Ele, brasileiro, solteiro, rieste Estado, domiciliada
motorista, natural de Ja- e residente em Barra do
raguá do Sul; domiciliado ,

Rio Cêrro, neste distrito,
e, residente a Rua Walter filha de Antônio João Co
Marquardt, 1.253,- nesta elho ,e de- Olga' Coelho.
cidade, filho de Oldrich Edital 14.280 de 07.05.85
Klemtz e Romilda Pedri SETEMBRINO FARIA FI
Klemtz. Ela, 'brasileira, LHO e IVETE MARIA FA
solteira, do lar, natural GUNDES
de Rio dos Cedros, neste Ele, brasileiro, solteiro,
Estado, domiciliada e re- professor ,natural de Ja
sidente na Rua Walter taí - Goiás, neste Estado,
Marquardt, 1.253, nesta domiciliado e residente
cidade, filha de Roberto na Avenida Candida A
Dalabona e de Maria de breu, 180,. Ap. 24, em Cu
Maria. ritiba, Paraná, filho de
Edital 14.278' de 02.05.85 Setembrino Alves de Fa
OSMAR STEINDEL e RO- ria e de Ana Rosa Carva
SEMARI MICHALACK , lho Fada. Ela, brasileira,
Ele, . brasileiro, solteiro,' solteira, professora, natu
lavrado),", natural de .Jara- : ral de Jaraguá do Sul, do
guá do Sul ,domiciliado e míciliada e residente na
residente em Garibaldi,' R.José Emmendoerfer, nes
neste distrito, filho de Lau- l ta cidade, nr. 1674, fa de
ro Steindei e de Nelza. Olímpio Fagundes e Clo
Westphal Steíndel. Ela, tilde Fagundes.

A partir de hoje dia 01.05.85, todos os em

pregados desta empresa poderão passar na Caixa
- Econômica Federal, munidos da Carteira Profis
sional sacar os seus haveres relativos parte 'do
Processo de Ação de Cumprimento impetrado
por êste Síndícato contra a Empresa Bebidas Max

, Wilhelm S.A.
O Aviso de Depósito' encontra-se a disposição

de cada um no Sindicato.
Outrossim, informamos ainda de que foi a

berto uma Caderneta de Poupança para cada um
no valor do cheque., ,

Jaraguá do Sal, 01 de maío de 1985.
8ANZ EGON BUROW - Presidente

-

('1 \
No remanso de cada lar, on

It�,�
de a alegria alvorece em risos

.

V e gorjeios de crianças, existe
- uni anjo que lhes abriu, carinho
samente, os braços para a vida, e

,

' e as aconchegou com ternura ao

coração: a MÄE!

'MÃE! Uma palavra que encerra magnanimi
dade e, símultaneamente, substanciais responsa
bilidades. Denota amor e, ao mesmo tempo, orí
'entação. Oferece proteção. incentivo e amparo.
Mas, acima de tudo, é uma -amiga sincera.

MÃEI Neste seu día especifico. não obstan
te classificarmos todos os días assim, nada maís
justo que o externar do nosso maís profundo re

conhecimento. sedimentado por esta nossa singe
la homenagem.

MÃE! Baluarte do nosso afeto e consideraçãol
A todas as MÃES colaboradoras. a todas as

MÄES, esposas dos colaboradores de Indústrias
Reunidas Jaraguá S.A., Conpal S.A. Concentrados
para AUmentos e Duas Rodas Agro-Industrial S.
A., enfim. a você MÃE. nossa plena gratidão.

Uma homenagem. da
ASSOCIAÇÃO ATLÍ!TICA, INpÚSTRIAS'

" -

REUNIQAS
.

,
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TELEFONES ÚTEIS

, Bombeiros 193
Rádio Patrulha 190

Deleg. de Policia 12-0123-

E>�leg.Reg./Polícia 72-1546
Detran/Ciretran 72-1546

Hosp. São José 72-19''17

Hosp. Jaragúé 72-lJOO
Pes .e de Saúde 72-6789
INAMPS 72-0!lS8
INPS 72-03t>9
Pref. Municipal 72-0988
SAM.A.E 72-0590
CELESC 72-0924

,

Pérum n-02ee
Rodovíérra 72"0447
Ferroviária 72-0405

.

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

CLUB�S DE SERVIÇO

Rotary Club - terças-fei
ras, 20 horas, no Restaue
rante Hajara.· Presidente:
Alidor Lueders.
Lions Clube

.

�entro

quintas-feiras, 20 h, no 1-

tajara. Presidente: Sigmar
Beno Lucht.
Lions Cidade Industrlal

segundas-feiras, 20 h, no

Itajara. Presidente: José
Henrique Pereira.
Rotaract Club _ sábados,
17 horas, no Centro de
Inf. Turísticas. Presidente:
Zigmar Raeder.
Interact Club. _ sábados,
13h30, no Centro 'Inf. Tu
rísticas. Presidente: Vera
Regina Senff.

CONCURSO DE
POESIAS

Estão, abertas até- 30 de
maio .as inscrições para o

VI Concurso Nacional de
Poesias, promoção anual
da revista BRASíLIA, a

berto a autores nacionais
de qualquer idade e esti
lo. Para habíltteção (sem
ônus) basta remeter, via
postal o trabalho,sob pseu
dônimo, contendo em en

velope anexo. nome e en

dereço do concorrente. Os
prêmios serão medalhas
de ouro, prata e bronze,
além de menções ·honro-.
sas e publicação. Remessa
para BRASíLIA - VI Con
curso Nacional de Poesi
as -' Caixa Postal 07-0467.

Serviços
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 veicu
lo, que substítuirá o antigo carimbo
no verso da TRU (Taxa Rodovíéría
Única), o Sr. Diretor Geral do Detran
de Santa Catarina .revogou o prazo,
neste Bstado de Santa Catarina para
o licenciamento e fixou o seguinte
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, especi
ficamente para o licenciamento de
veículos automotores.

CURSOS DE ALEMÃO NA
ALEMANHA

O "Humbolt Institut", entidade e

ducacional da República Federal da
Alemanha, está' promovendo cursos
de alemão naquele país pare brasi
Ieíros ,especialmente executivos e

técnicos de empresas ,os quais po
dem solicitar aulas de vocabulário
especial, como por exemplo eletrô
nica, medicina, maquinário, quími-
ca, trading, finanças etc. O curso

tem duração mínima I de três sema- .

nas, cada uma cam 25 horas-aula,
dadas por professores poliglotas e

assistidas por turmas de dez a doze
alunos no máximo. As inscrições
podem ser feitas junto à IMC INTER
NACIONAL, representante do Ins
tituto no Brasil, à Rua Joaquim Tá
vora, 1.202, CEP 04.015, telefone
(O 11) 549-8066 e telex (O 11) 32165
IMCI BR.

HOIPJSDAGEM

FORMAÇÄO DE
SARGENTOS

A Sll Delegacia do Ser
vice Militar, com -sede em

Jaraguá do Sul, já dispõe
das instruções para o Con
curso de Admissão aos

Cursos de Formações de
Sargentos do Exército Bra
sileiro, que poderão ser

obtidas nos horários nor

mais de expediente, de se

gunda à sexta-feira. A in
formação é do 2° Ten.
Cláudio Martins da Silvei
ra Lima _. Del. SM da sa
Del SM-16a CSM.

c:--.,

BIBLIOTECA PÚBLICA,

Saídas da rodoviária de
Jaraguá do Sul para:
AUTO' VIAÇÃO CATA
RINENSE/REX
Joínvílle via BR-I01-
6h2S, 7h30, lOh, 12h, 13h

, 50, l6h, l8h, 19h e domín-
gos às 20h30 (extra) ,

Joinville via Streit - 9h30.
São Bento do Sul - 1h30,
lOh e 14h30. São Bento,
Rio Negrinho e Mafra -

19h1S. '

Corupá - 7h30, lOh, I1h30,
14h30, 19h1S e 20h15.
Blumenau via Vila Itoupa
va - 8h40, 16h30, 19h e

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

7hlS, 9h3,), 13h e. 17h3'0.
Blumenau via Timbó e

Indaial - 141dS.
Blumenau, Gaspar, Ilhota,
Itajaí,l B.Camboriú, Hape
ma, Tijucas e Florianópo-.
tis - 7hlS e 8h40 diaria
mente.
Barra Velha, Piçarras, 1-

,

tajaí, B.Camboriú, Floria
nópolis (segunda à sába

do) - 7h30.
Itajai, B.Camboriú, Floria
nópolis (período escolar
aos domingos) - 20h.

'PENHA
. Joinville e Curitiba - 61
30, 10h30 e 16hlS.
Pomerode, Timbó, Indaíel
e Rio do Sul - I1hl0 e 13h
30. _ Blumenau - 20 h.
Joinville ,e Curitiba (ex
tras, só domingos) - I1h30
e 18h.

.

IT APEMIRIM
Blumenau a São Paulo (di
reto, embarque em Gua

ramirim) - 19h30 é 19h45.

INDICADORES ECONOMICOS
O R T N

.

Abril/8S
Maio/8S
Junho/8S
CADERNETA Dl! POUPANÇA
Abril/8S mês: 13,26%
Maio/8S mês: 12,37%
Junho/8S mês: 10,55%
INFLAÇÄO
Março/8S mês: 12,70% no ano: 39,84%
Abril/8S mês: 7,20% no ano.: 49,99%
ALUGUEL RESIDENCIAL (80% INPC)
Abril/8S anual: 174,03% sem.: 68,56%
Maio/8S anual: 179,13% sem.: 71,22%
ALUGUEL COMERCIAL
Abril/8S

.

anual: 233,82% sem.: 91,22%
Maio/8S anual: 242,80% sem.: 89,91%
INPC (BASE REAJUSTE SALARIAL)
Março/8S 81,00%
Abril/8S 85,10%
Maio/8S . 89,08%,
UPC (ABRIL A JUNHO) - Cr$ 34.166,77
SALÁRIO MlNIMO - Cr$ 333.120.
MAIOR VALOR

.

REFER�NCIA (MVR)
Cr$ 167.106,70
CORREÇÄO MONETÁRIA
Março/8S
Abril/8S
Maio/8S

Cr$ 34.166,77
Cr$ 38.298,46
Cr$ 42.029,30

10,20%
12,10%
11,82%

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

sábados, das 8 às 11h30.
ela localiza-se na Rua JQ
ão Píccolí.

AVIÖES Horários

(Preço base, com café da manhã)
HOTelS FONE Ap./solt. Ap./Casal
ITAJARA _ Rua Gumercindo

'

da Silva, 237 72-0799 20.000 30.000
NELO _ Av. Mal. Deodoro,
nOl04.

.
72-0337 13.�Oe 25.000

SAVANA _ Rua Cabo Harry
Hadlich, 50 72-0905 9.�69

.Suite

50.000

38.750

LITORINA _ Horários

.

De Jaraguá a S.Francisco_
7h. Retorno às I1hSOmin.
De Jaraguá a Joinville _

7h e 16h30. Retorno às
13h e 18h.
De Jaraguá a Corupá _

14 e 19 h.

De Joinville a São Paulo.,
9h (menos domingo) e 18h
30 (menos. sábados). Ás
2as, 3as e sas feiras _ 15h
50. Quartas e sábados ...

13hl0 e 6as feiras e domin

gos às 15h.

De Navegantes.,....São Paulo
7h30 (diário). Segundas,
3as, sas, 6as feiras e domin
gos � 13hl0. Às' 4as, 6as

feiras, sábados e domin
gos às 15hSOmin.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DECRETO N° 1.123/85
Fixa o preço da pavimentação ii. para
lelepípedos para o trecho que especi
fica.

Esfado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

O Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, no uso da atribuição que lhe é conferida pe
lo Item XXIX do artigo 70, da Lei Complementar
N° 5, de 26 de novembro de 1975, e de conformi
dade com o disposto na Lei Municipal N° 699/77,
de 22 de dezembro de 1971;

DECRETA

i
f Art. 1 ° _ Fica estabelecido que o preço por
metro quadrado, referente a pavimentação à pa
ralelepípedos dos Imóveis especificados no Edi
tal de Custos N°,07/85, de 03.05.85, será de Cr$
31.395 (Trinta e um mil, trezentos e noventa e
cinco cruzeíros], o metro quadrado.

Art. 20 _ O preço fixado no artigo .enteríor
obedecerá. as modalidades de pagamento fixadas
no artigo 12, da Lei Municipal N° 699/77, de .22.

. 12.77, pela Lei Municipal N° 945/83, de 29.12.83,
pelo Decreto N° 477/77, de 22.12.77 e pelo Decre
to N° 907/83, de 29.12.83.

, Art. 30 _ Este Decreto entrará em vtgor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Jaraguá do Sul, 06 de maio de 1985.

DURVAI. VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Sec. de Adm. e Fin.

JUIZO DE DIREITO, DA COMARCA DE GUARA-
·MIRIM - SC : �

CARTÓRIO DO CRIME. CtVEL E ANEXOS.
EDTIAL DE CIT�çÃO COM PRAZO DE VINTE (20)
DMS

.

O Dr. J� Gut1hetme de Souza, Juiz de Direito da
n Vara de Jarãgu6 do Sul, em exercido na Comarca de
Guaramirim, Estado'de Santa Catarina, na forma da
Lei, etc... ·

. -

FAZ SABER, a quem Interesser possa, que por este
. Juízo tramitam autos de Ação de Usucapião NQ 68/85,
requerido por COM:e.RCIO E INDÚSTRIA BREITIIA�
ul>T S.A., objetivando a declaração de domínio sobre:
"UM TERRENO, com área de 800,OOm2 loealizado 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 GLasenapp em 8,10
m; estrema do lado direito em 100,00m, sendo 55,30m
com terras de José Valdir Alquini, 31,30In com terras
de. Modesto Melchioretto e 13,40 m com térras de Ar
no Birr e do lado esquerdO em IOO,OOm. com terras da
Suplicante".- Foi designado o dia 27.05.85., � 14,00 b,
para a audiência de justificação prévia de posse. Ficam
Alsim cltados os interessados incertos ou ignorados, plN'a
todos OS atos e termos do ;processo, cientes de que p0-
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
culado. pela r�querente. Expede--se este Edital, publicado
por uma vez no Diário da Justiça e afixado no átrio do
Forum. Ouaramirim: 25.04.85. Eu, (Ralf Faltin) Escri
vão, a mandei datiloarafar o subscrevi.

;J� GUILHERME DE SOUZA
J* de 'Dke1to, em erJ.

Foto Loss
"rindes na revelação' de seus fibnes

Você escolhe: blusão de nylon, bolsa térmica,
máquinas tiotográficas, luvas ou posters.

Só o LÖSS que dá presentes.

Bauer inaugurou linha rural Informática e Mal'
O diretor-presidente da Erusc, Paulo Roberto Bau- d '1 trier, inaugurou na sexta-feira passada uma pequena Ii- e pa es ras

nha de eletrificação rural em Rio da Luz. Os beneficia- A Associação Comercial du
dos foram os moradores da Tífa Müller (seis famílias), e Industrial de Jaraguá do 'ra
com a linha de cerca de um quilômetro, construída pe-

. Sul promoveu quarta-fei- ene
la Erusc e Celesc. Segundo Paulo, existem hoje no Es- ra dia 8,0 X Encontro de pre
tado 53 obras em' andamento, que vão beneficiar 900 . Empresário e/palestra "In- e a
nropriedadas rurals. Ele acrescentou que nos dez anos formática/Proces. de Da- de
da Erusc, a empresa executou 23 mil quilômetros de dos", di.rigida pelo Dr. A-_da
linhas de eletrificação rural "que permitiram. a melho- lidar Lueders .um dos di- ork,
ria de vida através do desenvolvimento econômico retores do Grupo . Weg. ticí
e do bem estar, de 95 mil propriedades rurais, onde ví- Cerca de setenta pêssoas
vem 380 mil pessoas". . pa:rticiparam da palestra

O presidente da Erusc lembrou que Santa Cetarí-: sobre (o momenJoso tema,
na é um dos Estados maís eletrificados do Brasil, as-: que tratou, déntre outros,
sim como o é Jaraguá do Sul com relação aos demais do planejamento estraté
municípios. Em Jaraguá, há muito pouco para se fazer gico empresarial e a ínfor
em termos de eletri.ficação rural, assinalou. mática, a era da informá

tica ,as novas aplicações
e impactos e, a informáti
ca e a organização. Após
a palestra houve jantar de
confraternização .no Res
taurante Itajara.

.

..

Em Guaramirim, no dia
3, sexta-feira, outro dire
tor do Grupo Weg, Vicen
te Donini, palestrou para
cerca de 120 pessoas so

bre "Marketing Estratégi
co", Coordenada pelo De-

São Judas Tadeu,
em Vós.

As atividades � do
. L�gislativo

O Legislativo Municipal de Jaraguá do Sul reali
zou duas sessões esta semana, quando, apreciou é a
provou projetos-de-leí do Executivo e diversas indica
ções, como a de Luiz Zonta, que solicitou serviços de
aterro na Rua 502 (Bertha Wee-ge), no trecho compre
endido entre a ponte que dá acesso ao Jaraguá Esquer
do e a residência do Sr. Leopoldo Krüger. Também pa
ra beneficiar a Barra. do RIO Cerro, o vereador Lauro
Siebert pediu ao Escritório Local da Celesc, a implan
tação de 3-luminárias na Rua Concórdia, :flumiriárias
na Rua Antônio M. Correa e outras 3 na Rua 538.

O vereador Zonta solicitou esforços do Líder do
-Govemo, para que interceda junto ao Executivo Muni
cipal, para a conclusão da colocação de tubos na Rua
Bernardo Karsten. Errol Kretzer lembrou o' lançamen
to da licitação pública, pelo governador Esperidião A
min, para asfaltamento da SC-301, trecho São Bento
Corupá, ao passo que o edil Almiro Farias Filho para
benizou-se com o secretário Balduino Raulirio e equí
pe pelo sucesso do Miss Jaraguá/35, em termos de or

�anização, assim como o fez à nova Miss, Srta. Sandra
Mara. Wulf. .

g, temas
Industrial da

Comercial, In
grícola de Gua
oi. o segundo
ano dos em

guaramirenses
eptividade foi
elo presidente
Francisco Sch
formou a par
eIa primeira
ciados do De

Agrícola. A

hoje 145 as-

Lançado o Operário Padrão 85
Foi lançada oficialmente dia lOde maio, em todo

o Brasil, a Campanha Operário Padrão, que em Santa
Catarina é promovida pelo Departamento Regional do
Sesi, com a colaboração publicitária da imprensa. A
finalidade da Campanha é para premiar aqueles que,
pela sua constante dedicação ao trabalho, assiduidade,
índice elevado de companheirismo, marcantes dotes
morais, espírito de unidade familiar e tudo mais rela
cionado com a comunidade e a Pátria, tornaram-se me-

.'

recedores do reconhecimento público através da Cam
panha de nível nacional. Em Jaraguá do Sul as inscri
ções estão abertas no Centro de Atividades do Sesi, de"

.

vendo serem encerradas no dia 15 de julho.

Estado de Santa Catarina
Comarca de laraguá do Sul
Pocter lucliclmio

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL'

-

EDITAL DE LEILÃO

O DQutor' Carlos André Moreira, Juiz d. Direito da 2'
Vara da Comarca de Jaraauá ,do Sul,' Estado de Santa CII-

. tarina, na forma da LeI, etc. . .
.

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

guinte: - Venda em 10 leilão: 16.05.85, às 9:45h.s.- Ven
da em 20 leilão:- Dia, 30.05.85, às 9:45hs, por quem. mUi
der e maior lance ofereoer.- LOCAL:_ Edíficio do Fó- >

rum desta Comarca.- EXECUÇÃO N° 1.593 ... Exequen
te ANA BORTOLINI _ Executada MARIA JOSJ! S.'
SILVA. - BENS A SEREM LEILOADOS:_ l-Um tele
visor, marça Philips, modelo a cores ,de. 17 polegadas,
avaliado em Cr$ 550.000, 2-Um aparelho de som, mo
delo 3 em 1, marca National, -com duas caixas acústi
cas ,avaliado em Cr$ 300.QOO,.- TOTAL DA AVALIA
ÇÃO: Cr$ 850.000,.- Nos autos não consta qualquer ô
nus ou recurso pendente. Dado e 'passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul, aos 17 dias do mes de abril do ano de
198$. Eu,(Adolpho Mahfud), Escrivão, o subscrevi.

CARLOS ANDRS MOREIRA-Juiz de Direito

E.recebeu 300
da 2\1 edição
stadual de E-
5/1988. A dís
alízou-se entre
Escolares, Co- ,

ícípeís, Co-
onal e Prefei
ipais. Ele con

íberações do
obre a Demo-

_ Educação,
oututiro/84,

e confiamos

JOSÉ
Justiça e protessor e Více-p
vem trazer a público o seg

.

1 - que cidadãos nos vem co

viço "DISQUE AMIZADE"
pela TELESC tem havido ref'
gos, que o "DISQUE AMIZA
Jaraguá do Sul a pedido de

'

BARBOSA"; 2 - vimos dizer
de nossa pessoa nem de outra
mos afirmar que jamais estim
ção do "DISQUE AMIZADE", a

cidade, porque se não usado
pos, será caúsa potencial -de
res, 4 - Que, segundo nos co

aqui ínstalado por PAULO B
nópolis, funcionário da TELE
cernas.

romotor de
FERJ

que no ser

Jocalmente
, nos diálo-

.

stalado em

PROFESSOR
ão se trata
ida; 3 - Vi
os a instala
em qualquer
pósttos lím
stes familia
serviço foi

, de Floria
não conhe-.

aI virem que
títulos contra:
adesco SA ..

Ltda. Rua
rto de OU

de. 231. nes
I. Rua Join
trada BrUH-

BeAv. GetúliOton1. Rua
iro WaIde-
COntrados
ação, faz por
ll1esmos eom

Üller, 78, no
bito Ou então
em os referi-

d. Notas I: Oficial de, Protestos
de Jaraguá do Sul, Estado de S.
t.ei, etc.

Faz sabor a todoi quantos
se acham neste Cartório para pro
Erivelto Bittencourt. a/c Po
'nast� _ Gold Machine Reur
Walter' Marauardt. 552. nesta
veira Cunha. Loteamento Vila
ta _ Lufz Carlos Vasel. a/c C
ville. snr .. nesta _ Ricardo

JthaI. Guaramirim _ Silvestre
Varl!as. 128. an. 07. nesta _

Ilha da Fil!ueira. SD.. nesta _

mar Ziele. Rua Joinville. nes
E, como os ditos devedores não
e

.

ou se reCU1)aram a aceitar a d
•

l.ritermédio do presente edital para
[1areçam neste Cartório, na Rua
prazo da lei a fim de liquidar o

dar razão por que o não faz, sob
dós títuIgs protestados na forma da

ils/Jaral!uá do Sul. 09 d,!!Aurea Müller Grubba - Tabelia
.3ficial de Protestos de Títulos da

Fiscais da pes�a atuam no Itapoeu
Os moradores do Vale do Itapocu, especial

mente os ribeirinhos,' sempre se revoltaram com
a matança indiscriminada da fauna aquática. Pes
cadores há, inescrupulosos,' que usam de dinami
te e carbureto para, com explosões, liquidarem
com os peixes. Esses métodos matam peixes gran
des e miúdos, muitos dos quaís são depois vistos
boiando nas águas. Também a pesca com malhas
estreitas impede a fuga dos peixes miúdos e eli
mina assim a fauna (a malha miníma é de 5 cm .. }.
Também o uso de redes é proibido para os amado
res e mesmo os profíssíonaís não podem cercar

com elas o leito todo, nem usar arrasto de ferros
pelo leito visando espantar os peixes em dtrecão
às redes. O amador pode usar tarrafa mas respei
tando o limite mínimo de 5 cms de malha. E os

pescadores precisam ter carteira (licença) de pes
cador, que pode facilmente ser obtida no Banco
do Brasil. Já a pesca de vara pode ser feita Iívre
mente.

O Movimento de Emaús dá Diocese de Joín
ville, sede em Jaraguá do Sul, preocupado 'com es

tes aspectos, pediu ao Governador Esperidião A
min que màndasse fiscais e o Governador encar
regou a Acarpesc de reaUzar o trabalho, que é a

ela pröprío, O serviço inclui esclarecimento aos

pescadores rtbeírínhos, apreensão de Instrumen
tos proibidos e de não-licenciados, prisão no ca

so de crimes mais graves. InIcialmente, conforme
o "Correio do Povo" notícíou, a área foi visitada
pelo Sr. Alfredo Pílomenö," Díretör de Fiscali
zação e o Dr. Dilzon da Silva, Consultor Juridico
e agora, nos días 4 e 5 de maio, vieram os fisca
is J'airo Claudino dos Santos e Saul Souza - Agen
tes de Inspeção da Pesca - os quais acompanhados
pelo Promotor de Justiça José Alberto Barbosa .:

que foi com eles testemunhar a fiscalização e ob
servar a ocorrência de infrações penais - caso do
uso de. explosivos e dano ao patrímônío público
e ao meio ambíente -, percorreram diversas ve

zes o rio Itapocu, por terra e embarcados, desde
a sede de Jaraguá do Sul até a Lagoa Nova, qui
lömetros abaixo do Salto' do Guamiranga. Fize
ram isto de modo quase ininterrupto, desde as 9
horas de sábado, ao entardecer de domingo.

Muitos pescadores foram autuados e suas re

des e tarrafas apreendidas' por estarem fora do
'imite legal de malha e por pescarem sem Ileen
ca. Muitos foram vistos nas estradas e orientados.
E o maís ímportantê ,ressalta o Dr. Barbosa ao

"mais antígo"., foi o convívío co� os ribeirinhos
os auais foram os primeiros, com os pescadores,
a elogiarem a ação da Acarpesc e lamentarem a

fal1a geral do pescado devido à pesca predatória
de uns poucos, sendo que eles mesmos foram di
zendo aos fiscais e ao Promotor, os nomes e mo

dos d� agir dos principais predadores. A Acarpesc
também, dias antes, fez colocar na represa de Gua
ramirim, uma placa proibindo a pesca aU e até
200 metros acIma e 200 metros abaixo, como o

previsto em Portaria.
Aquele local,-apesar de proibida a pesca jun

'o a represa, era ponto preferido dos pescadores.
Por issO vai ser dos mais fiscalizados, tanto pe
los fiscais quanto pela Promotoria de Justiça, que
nos próximos dias providenciará abertura de in

quérito policial para apurar a responsabilidade
dos' pescadores que colocaram pedras dentro da
escada para peixes ali construida pelo DNOS e

cujos nomes já se apurou. Quanto aos fiscais, vol
tarão em breve e sempre com o Promoto.r de Jus

tiça, fiscalizarão o rio. Só nesta primeira visita
evitaram ii morte inútel de grande multidão de

peixes miúdos. A própria pesca irá ser beneficia
da por ser mais séria, orientada. Já no dia 6 de
maio alguns pescadores·amadores estiveram pro
videnciando seus licenciamentos.
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
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Dr. CELSO ORLANDO 81:0RRBR DA sn.vA

Rua Guilherme Weege, 34 _ 1� andar

Pene 12-2500 _ Jaraguá do �l _ SC .

EDITAL DE

Rua Gumercindo da Silva, 72

Tel. 72.1250
CRECI N� 740 - J � lU' Região

VENDE

Uma casa em Alvenaria de 120,00 m2 na Rua Richardt Piscke.

Uma casa em Alvenaria de 140,00 m2 na Rua Lour_enço Kanzler.

Um sítio de 112.400,00 m2, com casa de madeira em Rio da Lu� I,
Tifa Rapp.

.

Um terreml com 345.000,00 m2 em Poço Grande (25 km centro) (:om
200.000,00 m2 pI arrozeira, 2 tratares Tobàtta equipado, casa d.e me-

deira, galpões e muita pastagem, ..'

I
:._ Casa em alvenaria de 190,00m2, na Rua LlilZ Klenen.

.

,;_ Um sítio em Ribeirão Molha, com 23.150m2, com uma casa mIsta,

pastagem, frutas, lagoa e ou�ros. .

Terreno no cent:(o de ItaJuba, bena mar, 15x30, Loteamento

Vila Mar. Valor Cr$ 4 milhões.
��-______'I�----------�-_�_��__�.e••----------

CLINICA DE' ·VARIZES

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretaria de
"

Planeiamento e da Secretaria.de Obras e Viação, divulga pelo presenteEdita{ os custos' relativos as obras de pavimentação a paralelepípedos
da Rua 39 Lourenço Kanzler e esclarece que os valores abaixo especifi
cados constituem tributos estabelecidos pelo Código Tributário Muni
cipal e Lei Municipal N° 945/83, de 29.12.83, que versa sobre Contribui
ção de Melhoria, regulamentada pc'o Decreto N° 907/83, de 29 de de
zembro de 1983, e é devida por todos os proprietários de imóveis que
venham a ser beneficiados por 'obras públicas.

.

a) MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E CUSTO DAS OBRAS

As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os cus

tOE abaixo especificados:
ELEMENTOS QTIDADE P.UNITÁRIO P.Total

01-TERRAPLENAGEM: Escavação,
2.783m2 2.030 5.649:490carga, transporte.

02-PAVIMENTAÇÃO:
2.1-Regularização e compactação

do sub-leito .

2.2-Base de areia: aquisição e e-

xecução : .

2.3-Revestimento: Paralelepípedos
meio-fio', transporte e execu-

ção. . .

2,783m2 440 1.224.520

9.851.8202.783m2 3.540

2.783m2 17.480 48.646.840

03-GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1-Tubulação: aquisição de ma-

teriais e
.

execução .

3.2-Caixas Coletoras:' aquisição'
de materiais e execução ....

15.835.210

2.003.160

2.783m2

2.183m2

5.690

120

SUB-TOTAL
'

...........•...........

ADMINISTRAÇÃO (5%) ............•........

Cr$ 83.211.700
Cr$ 4.160.585

TOT A L ..

'

.... � ..................•......•

.

Cr$ 87.372.285

04 - CUSTO TOTAL: Cr$ 87.372.285 (Oite�ta e set� milhões,. tre
zentos e setenta e dois mil. duzentas e oitenta e cinco cruzeíros).
4 1 - Área a Pavimentar: 2.783m2

.4:2 - Custo por m2: Cr$ 87.372,285 dividido 2.783 =. igual a:

Cr$. 31.395 (trinta e um mil, trezentos e noventa e cinco cru-

zeiros).
.

b) DELIMITAÇÃO DO TRECHO BENEFICIADO
.

"

É beneficiado o trecho da Rua 39 - Lourenço Kanzler, a partir da Rua

11' _ Venâncio da Silva Porto, até o entroncamento da Rua 43 - Pa-

dre Alberto Jacobs.
.

.. c) CONTRIBUIÇÃO.DE MELHORI� '. .

. A contribuição de melhoria sera cobrada, por propnedade, levando-
-se em conta a testada dos mesmos.

.

FÓJIl1lUla: Testada do lote multiplicado por 1/3 da. largura do leito

da rua multiplicado pelo custo do metro quadrado igual Custo :?tal.
O recolhimento do Tributo será diretamente ao Tesouro MU�lCIP�l.

d) É fixado o prazo de 30 (trinta) dias à contar da. data de
_

pubhcaçao
deste Edital para solicitar por escrito pedido de mfo.rmaçao, contesta
ção ou impugnação de um ou mais itens deste -Edltql, cabendo-lhes
o ônus da prova se necessária. .

..

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ do SUL, 03 de maio de 1985 .

DURVAL VASEL ARISTIDES PANSTEIN AFONSO P. NE�O_
Prefeito Municipal Secr. de Planejamento Secr. de Obras e VIaçao

Imob. Morada doSol tda
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Jaraguá do Sul já tem
o centro e os seus bairros
e estes guardam as suas i
dentidades.
Daí porque dizem as más

línguas que:
1-0 Silvino tremeu as su

as bases para vender um

"Santana" pro novo bra
sileiro Michaylo;
2-0 Bar do Mono vai vi
rar em novo "Ponto de
Automóveis" ;
3-0 "Correio do Povo" já
pensa em estabelecer uma
nova Sucursal para incre
mentar as assinaturas que
aumentam cada vez mais;
4-Num- dos bairros da ci
dade ,identificado como

o "Bairro da Dificurdade", mente;
na saída pra Corupá, um r-Certo criador nas .perife
deles dizia pra quem qui- rías da cidade tinha dois
sesse ouvir que Q menos suínos em época de sacrí

esperto do lugar conserta- fício - um vermelho e ou-
. va relógio no escuro. Ad- tro branco, o primeiro pre
mirado, o companheiro do visto pro sacrifício. Entre
lado indagava pro vizi- gam a um novato um mar

nho: - Pô - imagina como telo, daqueles para abater
não trabalham aqueles na um porco sem sofrimento.
elarídade. Esses devem _�:beaélrla a hora, ele entra

Conversa Bain os
com o martelo pronto pera
abater o animal. Mira em

cima do porco e taca o

martelo que resvala e o

suíno começa a rodar.
Nervoso com o sucedido,
chama um auxiliar para
contornar o problema. Cer
ca daqui, cerca dali, na

corrida para abater o ver-'
melho, é chegada- a hora
da martelada final na tes
ta. Eis que, o animal tira
a cageça da jogada e o

martelo acerta mortalmen
a cabeça da jogada e o

co, que cai para ser reta
liado. Naquele, dia o ser

viço redobrou, pois, os

dois animais tiveram que
ser sacrificados.
8-Procura-se delimitar os

bairros, de acordo com os

usos de costumes do pas
sado; Assim é que, algu
mas notas daqui da reda

ção, confundiam as áreas
de influência. Os dois gru
pos -se reunem e fica esta
belecido definitivamente
que a "Goiabeira" é aque
la área que vai da firma
Max Wilhelm em direção

.

OBANCOTOTAL.

ZBESC Q

Entre
fazer dois relógios de um,
sobrando ainda peças pro
conserto futuro.
S-Ai um outro lembra' a

uma famosa oficina de

motocas, no "capim seite",
que seu dono mude lá pros
lados da "Dificuldade",
pois, de uma motoca faria
duas, com uma sobra

grande de peças para re

posição.
6-Quem está do lado do
técnico em motoca entra
na conversa para dar u

ma melhor idéia: - tire u

ma roda da motoca, já que
cada motoqueiro anda nu

ma roda só. E o lucro vai
aum e n t a r consideravel-

:

de Guaramirim e que 'a
"Capim Seite" é aquela á
rea que vai da MW pras
bandas da antiga Estrada,
Itapocú, hoje a' rua Ceorg
Czerniewicz.
9-0 único bairro que tem

'jornal próprio é, o bairro
da Molha, com farto noti
-cíário e reivindicações que
alcançam os seus anseios;
Novidades pro telefone
'72-0091

"08 Herdeiros da Duquesa"
71.UMAS PERGUNTAS QUE MERECEM RESPOS,.
TA ESPECIAL:
1 • Até 1950 a população de Santa Luzia aumenta
va. Depois desta data, até 1970, houve uma para-
da. Porquê?

,

2 Até 1950 o idioma dominante era o italiano.
Desta data enn diante começou desaparecer.Porquê?
3.Até 1950 havia muito espírito de iniciativas
particulares. Dai para frente foi sumindo: Era os

engenhos, os -clubes, as lojas e botecos. Porquê?
4. A plurícultura terminou e, porque hoje prati
camente todo mundo só planta arroz, apesar das
necessidades do Prígumzt
5.Até 1960 a prática da religião era bem forte e
dai para frente diminuiu bastante. Porq;uê?6.Em 1968 foi fundado em Jaraguá o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais para responder as rei
vindicações da classe. Porque ainda hoje o povo.
se reclama dos baixos preços de seus produtos?
7 Porque é descontado o Funrural ,dos colonos e

quando o povo precisa de saúde, encontra t.antas
dificuldades?
8.Porque ainda hoje o povo

-

fica esperando solu
ções dos problemas junto aos grandes e políticos?
Porque não se organiza e confia maís na capaci-
dade dos vizinhos?

'

9.Porque ali existem partidos e não uma associa
ção?
tü.Porque os moradores de orig-em brasileira qua-

.'

se sempre encontraram dificuldades de conviver
ali?

'

11 . Porque não tem surgido ali algum personagem
destaque no cenário politico, cultural e religioso?

Eis alguns pontos em forma de perguntas que
merecem alguma consíderação maior. Tente vo- ',II
cê responder a um deles. Estará colaborando com
estas publicações.' , '. 'I

• . F R I (i O R í F I C O Ci U M Z S. A.

ANO 40
1945 1985

PRODUZINDO ALIMENTOS COM QUALIDADE E
HIGIENE, COM INSPEÇAO FEDERAL SOB' <Nº825 ,f,
FRIGOR1FICO-SUPERMERCADO-FABRICA RAÇOES

Miromaq 'Equipamentos PI
Escritório Ltda.

Máquinas de escrever Facit-Olivetti, Calculadoras F-aoit,
Sharp e Dísmac, Móveis Esöl e Imalasa, Móveis de aço
Mojiano e Pandin. Assistência técnica e equipe de ven-

dedores. Consulte-nos!
.

Filial: Rua Preso Epitácio Pessoa 723 - Fone 72-1398,
em Jaraguá e Matriz na Av. D._p'edro II, n<? 166

São Bento do Sul ::_ SC.
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Fundado em 10 maio 1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Scbmöckel - Jorn.Prof.ORT-SC
nl? 72:9 e Diretor de Empresa Jornalística nl? 20. Mem
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21'/84. Redação Administração e Publicidade: Rua Co
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Própria
Assinatura para Jaraguá do Sul CR$ 20.000
Outoos cidades Cr$ 30.000
Número Avulso Cr$ 500
Número Atrasado Cr$ 100
Representantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.

Ltda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro

pai Propaganda Representações Ltda.

Este Jornal é assoCiado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

Relojoaria AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

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

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na GetúUo 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 REI,.OJOEIRO

Relógios, oristaís, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em tod,as
as ocasiões.

LANZNASTBR fica na Mal.Deodoro, 364-P'.ne 72-1i67

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vista-sé bem com a

�a Verão da

GINDERELA

.

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

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terr�pIenagem e aterros

TUBOS SANTA IIBLBNA
Tubos de eon.ret� para todas as obras.

Oonsulte-nosl

Rua- JoinvlHe, 1.016 - Telefone 72-1101

COMERCIAL FLORIANJ
Máquinas e equipamentos para escritório.

. Assistência Técnica de Máquinas de Escritório
em Geral.

Rua Venâncio da Silva Porto, 353 _ Fone 72-1492

- \

CONFIRA, A HISTO 'A ... Barão de Itapocu

•••HÁ 40 ANOS

No mês de maio o então Departa
mento Nacional de Produção Animal
e Divisão de Caça e Pesca, dispunha

I

sobre a caça em Santa Catarina. No mu

nícípío de Jaraguá do Sul era proibi
do .attrar em Macucos e Jacutíngas ..

._ O "Bushnel General Hospital" do
Exército dos Estados Unidos, estabele
cido em Brigham City - Utah - era de

signado para acolher membros da For
ça Expedicionária Brasileira feridos du
rante operações de combate na Itália.
O primeiro grupo de feridos do Exér
cito Brasileiro a chegar à referida ci
dade para tratamento Incluía dois ofi
ciais e seis praças da FEB. Receberiam
e mesmo tratamento que seus irmãos
de armas norte-americanos, inclusive
rehab1l1tação através de vasto progra
ma de recondlcionamento do Exército,
que preparava os veteranos mutilados
para a vida um e plena, depois de da..

-

rem baíxado serviço ativo. Alguns dos
pacientes braslleiros perdiam um bra

ço ou uma perna durante os combates
no teatro de operações da Itálía..
_ A sociedade de Corupá andava a

"mil" na organização de entidades ci
vis. Em 8 de abril de 1945 um grupo
de homens, liderados pelo presidente
Porfirlo Manoel Ramos, fundava o Cen
tro Bspíríta "Araújo Figueredo", publí
cado no "Correio do Povo", em 5-5-45
e assinado ainda por Acioly Sant'Ana,
como Secretário e Frederico Bander
low Jr., tesoureiro.

Discute-se a mudança do horário das
reuniões das 7 de matina pras 8 da noi
te. Prodehl, hoje o autor do novo livro
sobre JARAGUA· - Sua Terra e sua

'Gente, manííesta-sa pela' transferência;
"mas como já se realizaram oíto ses
-sões no período, está decidido que de-

.

vemos nos guiar pela maíoría", Esta
'belece-se discussão sobre o assunto. "a
parteado pelo sr. Proden, que esclare
ceu que se o sr. Emmendoerfer queria
com Isto. diminuir seus colégas, taxan
do-os de covajdes e que sí assim pen
sava estava multo enganado", estabe
lecendo um Intenso bate-boca entre os
dois edis. O Presidente expltcava que
não ficava bem tals discussões, escla
recendo que não existia temor ao po
vo e que tumulto jamais se faria nos
trabalhos da Camara, principio sem

pre defendido pelo próprio chefe do
PSD, sr. Nereu Ramos.

. .•HA 20 ANOS

..•HÁ30ANOS

Sala .no "Correio do Povo" a se

guinte propaganda: "Prestigie um pro
duto jaraguaense! CAPa MARCA
JüTTE ! Agora a firma Balas e Café
Sasse patrocina a coluna "As Anota
ções de Flávio José". Boa, ·Companhél
rol
_ A Coluna O QUE VAI PELO L1-
ONS comemorava o Dia dali Mães e a

palestra era feita pelo Companheiro
Leão Julio Maffezzoll1.
_ Waldo Krutzsch de Orlando Ber
nadino c;là Sllva, em nome da Comis
são, convocavam o Partido de Repre-:
sentação Popular, para a eleição do DI.
retórlo.

•••HÁ 10 ANOS
A Camara reunia-se maís uma vez

no dia 23-0�;.55, cuja ata era publicada
em começos de maio/55. Os vereado- ,

- res Ney Franco, João J. Bertoli, Fíde- A Metalúrgica Erwino Menegottl L-
Iís Wolf, Mário Níeolíní, Francisco Mo- tda., realizava a sua 3. Convenção de
drock, Augusto Sylvlo Prodoehl, Rat- Vendas e um enorme clichê fixava para
mundo Emmendoerfer e Pasqualíní a posteridade a presença dos seus 26 re
compareciam à sessão, dando Ílúmero. presentantes. Gerold Puck recebia o

Augusto Silvio Proden (assim grafado), troféu, como o melhor do ano de 19-
na palavra livre, referia-se sobre assun- 74. Era o representante do Paraná.
to já tratado na reunião anterior, que _ A imprensa destacava o período de

.,

era a situação aflitiva em que se encon-: 1945 - 1975, contando os 30 anos de u

trava a classe dos bananícultores, quan- ma Vitória.·
to ao deficientisslmo fornecimento de _ O "Correio do Povo" e seu 560 a

vagões por parte da Estrada de Ferro no de fundação, lembrando o seu pas
Paraná-Santa Catarina, referindo-se aln-. sado de lutas .

da o vereador Proden ao discurso do _. Eugênio Strebe, Prefelto 'Munic1pal,
dr. Luiz de Souza na Assembléia L,egis- sancionava a Lei n, 543/75; -aprovando
latíva, com providências ao Diretor da .0 PLANO RODOVIÁRIO MUNICIPAL,
Rede Viação Paranä-Senta Catarina e conforme mapa anexo que fazia parte
ao -Díretor Presidente da Viação Férrea da referida Ieí.
Rio Grande do Sul. Raimundo Emmen- _ Otatr Becker, então Senador da Re
doerfer pede a palavra para lembrar a pública, proferia discurso no Senado,
discussão e votação da indicação por dando o titulo ao seu discurso - SANTA
ele apresentada. O presidente explica CATARINA TEM GRANDEZA PARA
ao vereador Emmendoerter que ainda SER GRANDE - um hino de amor. ao
não havia chegado a Ordem do Dia. JlOSSO Estado.

Faça o seu SEGURO OBRIGATÚRIO, CONTRA INCSNDlO 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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Cooperativa
Em assembléia realizada

ao final de março, a Co
operativa Agrícola Mista.
Juriti Ltda, de Massaran
duba, elegeu e empossou
os membros do Conselho
Fiscal, aprovou o relató
fio da diretoria, o balan
ço e decidiu capitalizar

62 -/.
50% das sobras e distri
buír o restante entre os só
cios, num' total dé e-s .. ·

2.262 por saco de arroz

entregue. A assembléia
compareceram 241 asso

ciados, quando o presiden
te Irrneu Manke comuni
cou que a Cooperjuntí rc-

cebeu 266.579 sacas de 50
kg de arroz na safra pas
sada, de cujo total benefi
ciou e comercializou 145.
685 sacas de 60 kg, ao

preço médio de Cr$ 46.
999 por saca de 60 kg.
Esse volume de produção
foi maíor em 18% em rela-

JARDIM SÃO LUIZ

Conheça o-s nossos planos de pagamento e compre o seu lote no

JARDIM SÃO LUIZ a sua epçao de morar bem.

Empreend. Imobiliários
Marcatto Ltda.

Creci 093 - 11 \<
-

Região
Av. Mal. Deodoro, 1.179 - �ones 71.-1136 i 72-1411 - Jaraguá do Sul - se,.

-----

ICM d e
'

-� Mas s a r a n d u h II

ção à safra de 1983 e o

preço médio de venda do
arroz beneficiado ficou 182
% superior aos preços mé
dios da safra anterior,
não acompanhando a in
flação que foi de. 223%.
A cooperativa executou

uma sistemática de comer

cialização, tomando por
base o preço médio de
Cr$ 9.000 pago pelos be
neficiadores de arroz du
rante a safra e nem. sem

pre pagos à vista. Com is
so a cooperativa estabele
ceu um adiantamento de
Cr$ 8.000, um reajuste de
Cr$ 2.000 em julho, Cr$'
1.000 em novembro, outros
dois reajustes de Cr$ 1.
000 cada um, em outubro

� .� Noyo Dipl mata. ,

Categoria é pra quem tem.

...-,.
-

Quem tem Diplomata. sabe o gue-é categoria única, Isto é tão automático quanto a

transmissão qu� o Diplomata tem. Aliás. ele tem rnais do que ISSO. Multo rnais.

·
O DIplomata tem conforto, muit,? luxo e é pr�prio das pessoasgue gostam d� estar à frente.

� CoffiG você. li sabe de uma COISa? O Diplomata, além do rnotot 4 cilindros, também tern-a nova
·

"P'!ä0 do rnotor de 6ci1indros aálcooL O mais potente.do "lrasiL"Mati,� ele é possante, também
·

ésofutißado. Muito sofisticado. Por exemplo: o banco traseiro vem com apoio pata cabeça e

.....n...-braço central. Tem luz de-leitura de duplo foco. Sombreira com espelho iluminado. E d
.. c: C V· Ltdi R""'esàmentodosbancosemveludocotelê.Consolecomextensão,dotadodecU12etroHcendedor - mmen. Orler orn. ele. a.

, Yo!!. c0l!ll':irtim�nto traseiro, Ar condicionado e direção hidráulica normal e de linha complementam
, . _

ISlIIsofISUQ.çãocommulto_co�rto. MaslStosãoapenasalgunsdetalhes. ___...__ Av. Mal. Deodoro 557 _. FQnea 72-0655 72-0060 e 72-09.69Om�lhormesmovQCepreasaverdep<;no.Portanto,r=rveumespaço � .., ,
..-.---- ._

na sua agenda e venha conhecer o novo Dlplom�ta.. .

- Jaraguá do Sul _ Sc.[ .

"'" 1
VQ(êvaiganhar�m·luxo,confono,potênclaemUltacatel:ona. Matcadevalor

_ --. _ß

I.

Venha ser O primeiro:

e dezembro, maís as so

bras de Cr$ 2.262 que te
ve .& metade capitalizada
e metade paga ao associa
do, perfazendo um total'
de Cr$ 15.262 por saca de
arroz.

Outra informação reve
lado a05 associados duran
te a assembléia, foi de que
61,5% do ICM arrecadado
no -murucípío de Massa
randuba, foi gerado den
tro da Cooperativa, o que
mostra a" força da ação co

operativa no município, E
por outro lado, até mea

dos de abril, a Cooperju
riti já havia ultrapassado
238 mil sacas de arroz re

cebido dos associados.

NEGÓCIOS' E
OPORTUNIDADES

NãoCompre
Você está comprando
um "bom" negócio?
Não perca anos nem

seu dinheiro. Informe
-se antes! Lançaremos
um produto sem COD-

. corrêncía no Brasil.

Tecnologia que causará
impacto revolucionário.
Atue como dlstríbuídor
exclusivo. Investimento
30 milhões. Detalhes

(021) 325�1137 Depto.
Marketing.

IMOVEL NO CENTRO
Vende-se uma. área

de terras de 1.580,00
m2, com uma constru

ção de 350,OOrn2,· pró
pria para comércio, na

Rua Reinaldo Rau, nO

85, ao lado do Posto de
Saúde. Informações na

Reinaldo Rau n? 61 OU

pelo Fone 72-1450.

VEICULO VENDO
Ford Corcel, branco, a-.
no 1976, em perfeito es
tado. Preço c-s 3.700.
000. Tratar pelo Fone

172-1250.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESTADUAL AMADOR: JOGO

DE 'LIDERES NA BARRA/RIO
CERRO

Fruto da grande vitória obti
da domingo em Joinville diante
da Embraco, .por 3 a 1, o Bota-

.

fogo da Barra do Rio Cerro é o

vice-líder do Campeonato Cata
rinense de Amador, Grupo 5, um
ponto atrás da Tupy, com quem
joga neste domingo em Jaraguá
do Sul. Os resultados dos dias 10

(quarta-feira] e 5(domingo), são

estes: Embraco 7 x 1 Cruz de

Malta, D.Pedro o x 6 Tupy. A
tlético 2 x 1 Ipiranga, isto no

feriado e .aínda, Tupy 2 x O A

tlético, ·Cruz de Malta 5 x 4 D,
Pedro e Embraco 1 x 3 Botafo

go. Após estes resultados, a clas

sificação aponta em primeiro lu

gar a Tupy com 1 pontos, Bota
fogo 6, Cruz de Malta 5, Embra
co A, Ipiranga e Atlético 3 e D.
Pedro II, nenhum ponto.
I Os dois primeiros colocados,
ao final do returno, garantirão
suas vagas na segunda fase do
certame promovido e patrocina
do pela Federação Catarinense
de Futebol. E neste domingo, dia
12, pela sexta e antepenúltima
rodada do primeiro turno, se de
frontarão Botafogo x Tupy em

Jaraguá, Ipiranga x Embraco em

São Francisco e D. Pedro x A-
,

tlético em Corupá, folgando o

Cruz de Malta,

MALHAS FRUET VENCE O·
TORNEIO INfclO DO VARZE
ANO

Coube a equípe das Malhas
Fruet ,debutante na competição,
o título do Torneio início do 30

Campeonato Municipal de Fute
bol Varezano, da Divisão Muni
cipal de Esportes, Após a primei
ra eliminatória disputada dia 10
de maio, a segunda e terceira
eliminatórias e as fases semifi-

, nal e final foram realizadas do
mingo, no Estádio do E.C.Figuei
rense .na Ilha da Figueira. A mai
oria das partidas foram decidi
das na cobrança de penalidades
méxímas, em função do reduzi
do tempo de cada partida, fi
cando assim os resultados: 2�
eliminatória _ Pinheiros 3 x 1

Karkei, Bangu 1 x O Cantarei-
.
ra, Brasil 1 x O Rio Molha, S.Lu
zia O x 1 Arsepum, Malhas Fru
et lxO Tubarões, Veteranos Ox1
Floresta e Figueirense 1xOOlaria;
31.l eliminatória _ Pinheiros Ox1

Bangu, "Brasil 1 x O Arsepum,
Fruet 1 x O Floresta e Figuei
rense 1 x O Cantareira; Semifinal
Bangu 1 x O Brasil e Fruet 1 x

O Figueirense; Final _ Figueiren
se 1 x O Brasil (disputa do 30 lu-

, gar) e Fruet 1 x O Bangu, títu
lo decidido na 2a série,na cobran-

ça de pênaltís.
.

Desta forma, a Fruet ficou
com o título, ganhando um pon
to de vantagem na prímeíra'Ta
se do certame, que começa no

.día 19. O Bangu ficou em segun
do lugar, Figueirense em tercei
ro e Brasil em quarto. Waldemar
Malheiro, João Nunes, Hamilton
Fagundes e Sérgio Rodrigues fo
ram as autoridades que trabalha
ram durante os jogos do Tornei
o Início, assim como Raul Rodri

gues e Sebastião Cunha. Os qua
tro melhores colocados recebe
ram troféus.

MALVICE E AVAl
O CERTAME DA
DIVISÃO

LIDERAM
SEGUNDA

maio; em Mafra, com tempo ,de",
26niin41 (8 km), com 350 parti
cipantes.

QUATRO PARTIDAS MOVI
MENTAM O CAMPEONATO
BANCÁRIO

JARAGUÁ CONHECE ADVER
SÁRIOS DOS JOGOS MICROR
REGIONAIS

Os Jogos Microrregionais
clessíflcatórios para os Jogos Re

gionais e estes, por seu turno,

para os Jogos Abertos de San
ta Catarina, serão disputados
em Joinville. O município de Ja
raguá do Sul já conhece os seus

adversários" os locais e horári
os dos jogos das três modalida
des em que participará, onde
tentará conquistar uma das du
as vagas. A bocha, na Socieda
de Diana, dia 24.05, 19h-Jaraguá
x Barra Velha; dia 26/5, 9h, Ja
raguá x S.Francisco;, dia 10/6,
19h, Jaraguá x Joinville e dia

02/06, 9h, Jaraguá x Guarami
rim. O volibol masculino, na A

ABB, dia,25, 19h, Jaraguá x Bar
ra Velha e dia 26, 9h, Jaraguá
x Joinville. No dia lade junho,
jogarão os campeões e vice das
chaves A e B, para decidir quem
fica com as vagas. Já o futebol
de salão inicia-se no dia 24, no

Ginásio Ivan Rodrigues, às 19h,
Jaraguá x Araquari; dia 25, 16h,
no Abel Schulz,' Jaraguá x Ga
ruva; dia 26, 9h, no Ivan Rodri
gues, Jaraguá x Guaramirim e

dia lade junho serão conheci
dos os dois municípios classifí
.cados para os Jogos Regionais,
que deverão acontecer em Ita

jaí e Balneário Camborlú.

Com quatro pontos cada qual,
Malvíce e Avaí são os atuais lí
deres .do Campeonato da 2a Di
visão da Líga Jaraguaense de Fu
tebol _ "troféu Adernar Frederi
co Duwe", após realizadas três
rodadas. No dia 10 de maio, em

partida isolada, Guarani e Grê
mio Garibaldi empataram a 2

gols e domingo, dia 5, os resul
tados da terceira rodada apon
tou Avai 3 x 1 Vitória, Ponte
Preta O x 2 Alvorada, Aliança'
1 x 1 Cruz de Malta e Malvice
2 x 1 XV de Novembro. A clas

sificação registra na primeira
colocação Malvice e Avai, com

4 pontos, Grêmio Garibaldí 3,
Vitória 2, Cruz de Malta, Alvo
rada e Guarani '1, Ponte Preta e

XV de Novembro nenhum pon-
to.

'

A quarta rodada, neste domin- .

go, a partir das 15h30'i'""marca os

jogos entre Alvorada x Avaí,
Grêmio Garibaldi x Ponte Pre
ta, Cruz de Malta x Guarani,
Malvice x Aliança e XV de No
vembro x Vitória.

ESTADUAL DE ATl.ETISMO A
DULTO SERA DISPUTADO A
QUI

Jaraguá do Sul vai sediar nos
.dias 25 e 26 de maio, o Campeo-

.

nato Estadual de Atletismo Adul, .

to, a primeira competição ofici
al do ano patrocinada pela Fede
ração' Catarinense de Atletismo,
seletiva para a tomada de índi-

. .

ces para o Troféu Brasil e J-ogos
-Abertos de Santa Catarina.' O
local das disputas será o' está
dío olímpico do Clube Atlético
Baependi e cerca de quatrocen
tos atletas, representando clubes
filiados à Federação e CMEs
convergirão a Jaraguá do Sul,
podendo vir inclusive a ínterna
cíonalíssíma Conceição Geremi
as; que já participou em duas

Olimpíadas. .

Todas as provas do atletismo,
inclusive o decatlo e heptatlo
serão disputadas na pista jara
guaense, uma das melhores do

Estado. Muitos dos atletas que
partícíparão desta competição,
tomarão parte ,nos días 1, 8 e

9 de junho, do Troféu Brasil de
Atletismo, no Ibírapuera, em

São Paulo.
Ainda com relação a este es

porte, o fundista Antônio Sérgio
de Miranda Fortes, da Kohlbach,
conseguiu o 70 lugar, na Corri
da Rústica disputada dia 1 ° de

A realização, sábado, do Con
curso Miss Jaraguá, no Ginásio.
de Esportes Artur'Muller, impe
diu a realização da terceira ro

dada do Campeonato. Bancário
de futebol de Salão, que, no en
tanto ,ocorrerá neste sábado, a

partir das 14 horas, entre Bame
ríndus GM x Bradesco. Beso te

Bameríndus JS, 'Sulbrasileiro x

Nacional e Unibanco!: Merea
paulo. No dia 30, a rodada apre
sentou os resultados Sulbrasilei
ro 3 x -4 Mercapaulo, Bsmerín
dus GM 1 x 3 Nacional, Bese 2 x- .

2 Bradeseo e Uníbanco 1 x 4 Ba
merindus JS. O Mercapaulo li
dera com 4, pontos, seguido pelo
Besc e.Bradesco que têm 3 pon...

tos ...Celínho, do Sulbrasíleíro,
com 1 gols é o artilheiro e Agos
tinha, do Bradesco, com 2 'gols"
é o goleiro menos vazado.

-

JARAGÜA FABRll. CONOUtS..

TA TURN'O -DA COPA UM..

BANCO'

A Jaraguá Jl'abril conquistou
por antecipação '0 titulo da Copa
Unibanco de Futebol 'de saâe,
da LJFS, que teve

.

encerrado
quarta-feira o primeiro turno, ria
Arweg, e ontem jogaram Uní
banco x Móveis Weber; AABB
x Arweg e Marisol x Urbano ..A
próxima rodada acontecerá ao

mentene sexta-feira; no Ginásio
.

Artur Müller, entre' Coneza x,'
AABB, Unibanco x Urbano .. �.'
Jeraguá Fabril x Móveis Webef.
A Fabril, campeã do prímeíro
turno, lá está classíffcada pera o'

quadrangular final, para o qual
.

entra com a vantagem de um

ponto. No àno passado, C titu
lo do salomsmo adulto ft�Ql,l
com essa agremíacão.

BAEPENDI·GOLEOU O CRUZ!J.
RODE'MA:SSARANDUBA: 5, O

Jogando emístosemente na
tarde de-sábadö em seu 'Bstádlo,
o juvenil do Clube Atlético Bae
pendi goleou ao Cruzeiro de
Massaranduba, .pelo dilatado 91-'
core de 5 tentosa O.E à-noíte.ern
Guaramírím, o Seleto -que -retor
na às ltdes futebolísticas, empa
tou com o Ipiranga de São-Fran
cisco do Sul, a 2 gols, .marcando
Bené e Carlito ao quadro. guara-
mírense,

.
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- Da arrecadação estadual de Cr$ 138 bilhões 430
milhões do mês de abril, Jaraguá do Sul recolheu Cr$
5566.811.193, o que corresponde a Cr$ 4,118.463432
a maís do que o recolhido em abril do ano passado,
oue atingiu a Cr$ 1.448�353.161. O aumento foi de 284
35%, surrando de longe a inflação do período, que foi
de 228,88%.
� O PMDB elegerá no dia 1 de julho o Diretório Mn
nícinal de Jaraguá do Sul. Encontros estão sendo rea

lizados e contactos mant.idos com vistas a renovar o

Diretório e a Executiva. Para o seu comando ainda não
existem nomes, porém, não será surpresa nenhuma se

o atual secretário de admínístração e finanças, Ivo
Konell, acabar na presidência.

.

- Amaro Joaquim Alves, artículador do Partído
. da Frente Liberal no Norte do Estado, anunciou que o

PFL vem recebendo várias adesões, dentre elas, dois
vereadores de Garuva, dois de Araquari e "um de Jâ

raguá do Sul". Em Jaraguá, por enquanto, nenhum e

dil manifestou interesse em deixar seus partidos, ainda,
muito embora haja clima para tal. Principalmente no

pMDB.
.

- Paulo Roberto Bauer, diretor-presidente da Erusc,
reuniu a imprensa citadina, sexta-feira, e hão negou
sua pretensão de.ser candidato a cargo eletivo. O seu

·

coração pende a uma candidatura à nível federal (de
putado), muito embora não descarte a possibilidade de
concorrer a deputado estadual. Aí vai ser um Deus
nos acuda, não é vero?

'

..:...
.

Um abaixo-assinado com 161 assinaturas d-e alu
nos da FERJ está sendo enviado ao Governador do Es
t",rlo e Prefeito Municipal ,solicitando sínalízação da
BR�280, acostarnento e iluminação, do viaduto até o

·
acesso à Faculdade, onde inúmeros acidentes graves
têm ocorrido. Várias entidades do município estão
endossando o justo pedido dos acadêmicos. Nós tam
béml.
- Ha quem sustente que houve marmelada no Con
curso Miss Jaracué. cuio resultado iá .sería conhecido
na quinta-feira. Os böchichos são muitos, no entanto,

provas reais, de fato, ninguém tem. Até a anulação do
concurso foi pedida aos promotôres, Mas até prova

'P.ffi contrário, nada de anormal houve que comnrome
'tesse a lisura apesar do público ter reagido ao resultado
- Os diretores dos Colégios Divina Providência e

São Luís receberam na quarta-feira, cheques oriundos
do .pagament6 de bolsas de estudos para alunos caren

tes de 10 e 20 graus desses estabelecimentos. Do Divi
na Providência foram beneficiados 201 alunos com um

total de Cr$ 25.171.000 er do São Luis, 161 alunos, no
valor de 31 645.125, para este ano letivo.
- Em função do grave problema de faltá de mora

dias em JarM7Uá do SuL a Associação Comercial e In
dustrial está iniciando movimento destinado a constru-

· ção de empreendimentos (edífícios de apartamentos e

moradias) para suprir as necessidades, que a cada dia
· te avolumam. Hoje, para comprar e alugar, principal
mente" apartamento. ou casa: está muito difícil, aqui.
__:_. As previsões indicam para junho o início da re

forma e amnlíacão da Agência dos Correios e Teléera
tos de Jarazuä do Sul. A equipe de obras executa j
rJênticos trabalhos em Mafra e depois virá a JaräQuá,
Durante -os meses em que estará em obras, a Agência
funcionará provísoríamente em outro 10c�I, provavel
mente nas dependêncías do antigo Grubba.
- Nova rua está recebendo pavimentação à laiotas.
Trata-se da Guilherme Hering, próximo ao Bar do Ca
pilé. Após, seis laterais da Procópio Gomes' receberão
a melhoria, numa extensão de 8.500m2, obras iá con
tratadas. O anel viário central da cidade, hoje já tem
um novo visual,

.

BALAS E CAFE S ASS E
, ,

O PRAZER DE FAZER

BEM FEITO

PROVEI

Contactos em Brasília foram
diz Prefeito
ção e reformas de escolas
da rede municipal e .tam
bém, tratou sobre' a muní

cipalização da merenda
escolar, o que deverá o

correr dentro dos próxi
mos meses, com o Gover
no Federal repassando os

recursos diretamente as

Prefeituras para a compra
dos alimentos e não ape
nas repassá-los, como vem

ocorrendo.
No Ministério de Desen

volvimento Urbano .com
o títular Flávio Peixoto,
o Prefeito verificou as dís
ponibilidades financeiras
pará a ampliação da Esta
ção de Tratamento de Á
gua do Samae - o que po
derá ser feito através de
financiamento .vía BNH -

e, ainda, conseguiu a libe
ração de uma draga, para
limpeza e retificação de
rios e córregos. Para tan
to, um projeto está sendo
elahorado e que será re

metido ao Ministro opor
tunamente.
Com relação ao pedido

de Cr$ 628 milhões à Em

presa Brasileira de Trans
portes Urbanos - EBTU,
pára a construção de uma

A Comunidade Evangé- ões se dividiram. Uns que
lica Luterana de Jaraguá riam uma Igreja pequena,
do Sul comemora o jubi- mas o Pastor Schlunzen e

léu de ouro de inaugura- outros, uma, Igreja grande,
ção da igreja-centro. Às de 36 x 16 .metros e uma

8h3à de amanhã será ofi- torre de 35 metros, Após
ciado pelo Pastor Regional assembléias e debates, ehe

(Bispo) Meinrad Piske um gou .. se a decisão final e

culto festivo em homena-
"

prevaleceu o plano de u

gern às mães e, após, ha- ma Igreja. O argumento
verá uma confraterniza- principal do Pastor Sch

ção geral e ao meio dia lünzen era: "Não construo

um almoço italiano, À tar- nada para mim, e sim, pa
de café colonial. Neste sá- ra vocês e seus desceu

bado. às 8h30, /culto em dentes". E no día 21 de no

homenagem às mães, pro- vembro era decidida a cons

movido pela Centro Edu- trução, havendo em caixa
.

cacional Evangélico (Es, 8 contos de réis. A 8 de
. cola Jaraguá e Jardim de dezembro era lançada a

Infância Pestalozzi) e às pedra fundamental e o ali-
19 horas, culto' solene. cerce concluído em julho
UM POUCO DA de 1930, com uma dívida.
HISTÓRIA de 4 contos de réis.
Em 1929, após 22 anos Os que não eram a fa-

de atuação como Pastor vor de uma obra tão im
da Comunidade Evangéli- ponente, sentiam-se realí
ca Luterana de Jaraguá zados, Mas como continu
do Sul, o PastorFerdínand ar sem dinheiro? Esforços
Schlünzen nota que ehe- inauditos foram' feitos e

gou o momento de cons- fínalmenta.a obra pôde ser

truir uma Igreja, grande e
. continuada e concluída, a

condizente com o futuro pós 5 anos e 5 meses de
da cidade. Já havia, nes- construção, para ser inau

ses anos, sido construída gurada, finalmente, no Do
a residência para o Pastor mingo Jubilate 12 de
e· um novo prédio para a maio de 1935.
Escola, onde se realiza- Faltava ainda a segun
vam os cultos, local ína- da. etapa e esta pôde ser

dequado visto que exigia 'concluída pelo sucessor
. a remoção de móveis e pa- do P.Schlünzen, o Pastor
redes.

'

Waidner. Em sua' gestão
Logo no início as opíní- foram adquiridos es qua-

Acompanhado do depu
tado federal\Luiz' Henri

que da Silveira, o prefeito
Durval Vase], de Jaraguá
do Sul. percorreu no fi
nal da semana passada os

corredores e gabinetes de
vários ministérios em Bra

sília, à busca de recursos

para o' município. Com a

bancada do seu Partido,
participou de encontro
com o Ministro da Casa
Civil José Hugo Castelo
Branco, quando foi solici
tada audiência com o Pre
sidente José Sarney (acon
tecida segunda-feira), pa
ra manifestar a insatisfa
ção com relação a distri
,buição de cargos federais
a Santa Catarina. Sobre es

te assunto, .a Bancada Fe
deral do PMDB/SC ame

'açou retirar apoio ao Go
verno, caso seus pedidos
não sejam atendidos.
Durval Vasel, na audi

ência. com Marco Maciel,
da'Educação.solicitou prio
orídade ao projeto enca

minhado àquele Ministé
rio, para obtenção de re

cursos do salário-educa
ção, de cerca de Cr$ 400
milhões, para a constru-

proveitosos,
,

ciclovia de 4.950 metros
lineares desde a Menegot
ti até a Weg II, o presi
dente Telmo Magadan a

legou falta de recursos,
segundo o Prefeito, no en

tanto, nas próximas sema

nas dará a sua posição 0-

ficial.a respeito. No Con
selho Nacional de Pesqui
sa, Vasel verificou com' o
titular Roberto Magalhães,
a possibilidade da obten
ção de parques infantis de
caráter educativo às esco

las de l°grau, para im
plantação em algumas es

colas municipais e' para os

quaís remeterá também
projeto ao CNPQ.
Outro contacto de Dur

val Vasel foi com o Minis
tro do Trabalho, Almir
Pazzianotto, no avião, de
retorno a São, Paulo, o

qual convidou' a visitar

Jaraguá do Sul, cidade que
o Ministro- diz já conhe
cer. Além destes contac
tos administrativos, outros
contactos políticos foram
estabelecidos durante a es

tada do alcaide jaraguaen
se na Capital Federal,
.considerados todos "muito

proveitosos" .

50Igreja Evangélica comemora

·anos de inauguração
tro sinos, o relógio, cons

truída a galeria e instala
do um dos maiores órgãos
de tubos da região. No
decorrer das décadas a I

greja passou por várias re

formas e reparos, mas sua

estrutura básica nunca foi
alterada. Hoje, a Igreja é
um marco da cidade de
Jaraguá do Sul, por isso,
não só o segmento Evan
gélico luterano, mas sim,
toda a cidade está em fes
ta. São incalculáveis os

conselhos, as admoesta
ções que pessoas recebe
ram durante 'estes cin

quenta anos nessa casa

dedicada ao Senhor. E co

rno na inauguração esta
va presente a autoridade
maior da Igreja, também
neste dia de comemora

ção estará entre nós o Pas-

,tor .Regíonal Meinrad Pis
ke, que proferirá o ser

mão do culto festivo.

MARSCHALL

·POLIMENTOS

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

profissionais' gabarita
dos na Rua CeI. Proc .

Gomes,221

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




