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Capital Sul Americana.
Chapéu

FERJ, até o dia 14,
14 às 19 boras.
NO 'SAO LUfS'

:Começa segunda-feira,
dia 11, em 18 cldadês ca
tarinenses, o Vestibular,
Unjflcado/Bâ da A�socia
ção Catarinense das Fun
dações IE duc a c ionais

(ACAFE), para os 17.884
candidatos inscritos. Em
Jaraguá do Sul, dado o

elevado número dt ins'

crtções, 406, as provas
serão realizadas junto ao

Colégio São Luls, não na

FERJ,. que dispõe' de redu
zido espaço flslco para
acolher os candidatos,
que deverão estar no lo
cal das \ provas às 7 ho
ras.

� ACAFE já terminou a

entrega do Cartão' Con
firmação de Inscrição. Os
candidatos que não fize
ram a retirada nos Postos
dentro do prazo poderão
ainda dirigir-se 'às Funda
ções 'onde estão inscritos
para apanhar o documen
to. Já perderam, no en

tanto, o direito à retifica
ção do Cartão. Por ou

tro lado, os candidatos
que encontraram incorre
ções nos seús cartões e

os devolveram paea 'reti

ficação no Posto de l.ns·'
crtção, devem apanhá-los
no prlmelro dta de prova
(segunda-feira, 11 de ja
neiro), às 7 horas da ma

nhã, na sela de Coorde
nação de Provas. A Co
missão Técnica do Vesti
bular ;ACAFE alerta aos
candidatos que o Cartão
Confirmação de Inscrição
é o único documento le

gal' para fazer as orovas,

juntamente com a cédula
de )dentldade original.

No dia 15 de fE;Yerefro� ain

da no Colégio São Luis, nova

reunião definirá alguns deta

lhes, como formação' de elenco,
,

escolha de peças, dentre outros.
� pensamento - e neste sen

tidó os contactos estão adian

tados - fazer os ensaios do

grupo no Salão' da Comunida�e
Evangélica Luterana, que inclu_
sive c�nta com palco.
Toda a imprensa do munJcl

pio está engajada nesta iniciati

va, uma. vez que o teatro em

Jaraguá é pouco ou quase na

da apreciado, necessitando daI

uma divulgação cerrada, para,
conscientizar a soeieaade a a

poiar 'o teatro.

Clmil di rln
Noihs preços a 'partlr
de ianeiro:
Assinatura Anual ,
crS 1 . �Oó,OO
Outras Cidades ........

crt 2.090,00
Preço do exemplar
Cr$ 30,00

,AfIO LXIII '_n... dARAGUÁ DO ,sUL

CincI crialeas
naseeraDl dia
10. elQ Jaraguá

Os dois hospitais que
contam com maternidades

,
em' Jaraguá do Sul registra
ram, em conjunto, éinco nas

cimentos no primeiro dia do
ano, verificando-se tranquilL
dade geral em todos 08 par
tos.

.

No Hospital 'e lIÍIat�rni
dade São José, por volta das
1 h05minutos, Márcia Maas

deu a luz a uma menina,
constituindo-se no primeiro
parto do ano na cidade. No

, mesmo dla, houve nascl

mente de outras três crian

ças no "São José", duas do
sexo masculino e uma do
feminino, às 9h15 de lracl

Borgés, às 15h15 de Natália
Kasmierski e às 16h45 de

Boselí BaYer.
No Hospltal ,e Maternidade

Jaràguá, um único nascl-.

mento, às 1 Oh1 O, um'a ga��
ta, filha de Joana Maes·

.

Tr,evo 10'
marco O da
SC-301

,
,
0, -�ext:r'tI1InsltO jal'l[..

guaense, fruto do próprio
traçado da cidade, está" exi
gindo uma série de estudos

.e ,*,icáções para o seu or

denamento, embora, a bem
da verdade, um tanto quan
to.norosQ. Uma das medidas
é a construção de um trevo

"no marcó O da Rodovia WaJ-
,

demar Grubba (SC-301), ):m-
to a Ponte Abdon Batista e,

neste sentido, o Execútivo

Municipal baixou decretos

para desapropriação amigá
ve I o u j u d I c I a I de duas
áreas de terras, uma delas,
de 15,30m2, de propriedade
da Comércio e Representa
QCSes de Máquinas Agrícolas
Ltda e outra, de, 1.58,9Dm2,
de Alacrino Alquini, para
fins de tmplantação do tre

vo de acesso.às ruas Jorge
Cznerniewicz, Adélia Fischer
<Rodovia SC-30n e Joinvil·'
Ie.

Polícia lelf
muitltrabalbo
no ala que
passou

N o decorrer do ano pas

sado, segundo o Bel. Olívio

Weinrich, Delegado 'de Poli
cia de Jaraguá do Sul, foram
muitas as ocorrências' regis
tradas, com 15 mortes em

acidentes de trânsito, 1 ho

micídio e 4 suicldios, além
,de 207 acidentes de trânsito
com lesões e 209· com da-
nos. Foram três as tentati
va!; de.,homicídio, 410 as

certidões eJlpedidas, 1 ,420

intrações, instaurados 167

inquéritos policiais e 40 pro
cessos sumários·

'

A Del. Reg. de Poncla da

Comarca, com a Insta!açlo
da 19,8 Delegacia Regional
de' Polreia; Junto ao Fórum

"Desembargador Joio Tho
maz Marçondes de Mattos".
deixou � dll ,fetuar ós trab&
hos afetos ao trAnsito, de

I
"mpet."Cla

�
DRP.

,,-

Mathias Steil é Capelão do Papa
,

.

'Inscrições ao vestibular
de economia até o' dia 14

«
.

pp e PMDa Irlo definir In(orp.ra�lo
No infcio da próxima semana (segunda ou terÇa

feira) as Executivas do Partido Popufar e do Partido do

Movimento DemQcrático BrasileIro de Jaraguá do-Sul.

estarão reunidas com vistas a definição da incorpora

ção, acertos de detalhê.s, bem cotto. a compos"içA� da

nova Comissio Executiva Municipal, já .que os mte-

grantes do pp irão se incorporar. ao PMDB. ..'
O PP teve na a'Jltima quarta-feira, uma reunlio

com seus membros visando definir todos. os aspectos
relacionados a etta Inoorporação. O residente Décio

Raul Plazera, no.ntanto, afirmou que continuará se

güindo uma linha polltlca corr� a � moder�da, !,ão ap_e
lando aos extremismos do radicalismo, pOlS ve que· IS

so vem a'prejudicar a própria agremiação partidária.

Para os que at>ra aqui se fi

xaram, não sabem do valor de
Padre Mathias Stein para a re

gião da gra. Jaraguá e, em

particular, a '6omunidade Cató
lica do vizinho municfpio de
Guaramirim, Ou,t;jJnte longos a

nos exerceu o seu sacerdócio
como Pároco da Comunidade

Católica do Senhor Bom Jesus,
ocasião' em que construiu o

Hospital e Maternidade Santo
Antonio e o Salão da Oornunl
dade, bem como a Casa Paro

quial. Foi um dos propulsiona
dores do progresso do vizinho

município, dando-lhe as condi

ções ideais lI'!1ra se transformar
no que é nos dias de hoje e no

que poderá vir a ser no futuro

SOAR' organiza grupo
de teatro

,
'

I'

De acordo com o Ir· Her

mann, do departamento de tea

tro da SeAR, a 'tia de se

fundar um grupo teatral era

baeta,nte antiga. Inter�sse ha

via. pOrém. o J,robfttma residia
em 'encontrar ele_nto par. dl-·
rigir a·parte técnlc.artlstlca,
gora pr.eenchlda. permitindo um

tràbalho de ItitegraçIo da socie
dade jaraguaense a este set;or
cultural.

das

pröxlmo-

POi� bem, Pe. Mathias Stein,
que sempre manteve o mais

cordial relacionamento com o

"Correio do Povo", mesmo de
pois de retornar à Alemanha,

. agorji nos envia um cartão de

Natal - "Frohe' Weihnachten
und viel Glück im Neuen Jahr"·

�
Vem' de " An den Birken nO

17 - 6571 SchneppenbachoKirnl
Mahe "

, Alemanha, datado de

10 de dezembro de 1981, que

,

pela sua importancia que repre
senta para "toda a região, trans
crevemos na íntrega: Lieber,
Sehr Geehrter Herr Dr. Eugêni.
o Victor Schmocke!. Agradeço
a carta de Vossa Exélência. Vi

que o,' grande amigo está reali

zando grandes obraas em' Flo

rianópolis e em Jaraguá do Sul,
influindo em em todo o Norte

de Santa Catarina·

Nós vamos bem' aqui. o que de

sejo, também, a toda sua queri
da famrlia e a todos de lá· Co

municcHhe 'que o Santo Padre.

o Papa João Paulo I I, Plomeou

Capelão, de sua Santidade com

o titulo
" Pralat" ( traduzido -

prelado). e'm relação do meu

trabalho missionário e apostóli
co em .euaramirim· No mesmo

tempo desejo. ao Senhor Dr. A

migo e toda a sua queritla famí

lia e a todos os conhecidos de

lá abençoad�s festas de Natal

e' um feliz Ano Novo de 1982

Saúdo de coraçlo ,ao Senhor

doutor ,jua Exc�lefltÍssima fa-

milia e a todos de-lá. Pralat Ma

thias Stein." ,

Desnecessário dizer' que o

virtuoso ex-Vigário de Guara

mirim exagerou em 'relação ao

nosso diretor, em certos mornen,

tos; entretanto, o que nos pa

receu oportuno revelar foi o de

transmitir aos nossos milhares

de leitores desta grande Jaraguá,
,do Sul, o que vem do velho

Mundo. onde habitam ho'e os

que já foram muito úteis às

nossas comunidades e que, pe
la sua abnegação, aqui fizeram

erg.,.er um conjunto de edifica:'
'ções que servem aos interesses

imediatos da comunidade. Sou-

bemos por diversas vezes que 9
.

"turco" de Guaramirim, de quem

o Pe. Mathias, ou melhor, o

Até a próxlma quinta
feira, dla 14, os candida
tos ao vestibular de' eco

nomia poderão fazer suas
inscrições junto a Funda
ção Educaelonal Regio
nal Jaraguaense (FERJ),
apresentando a carteira
de identidade original e

o comprovante de recolhi
mento da taxa de Cr$.

'

..•

1 .375,00 efetuado junto
ao Besc, Agência de Ja

raguá do Sul,
As provas do vestibula;.serão de 18 a 21 de ja

neiro, segundo a diretora
"

geral da FURJ, Lúcia Mar

garida Japp, cuja instituí

.ção, após aprovação pelo
C o n selho Estadual de
Educação cedeu 60 das
180' vagas dtsponlvels pa
ra Járaguá do Sul, para
serem' ministradBs junto a

FERJ, pelo prazo de três
anos. O calendário de

provas, sempre iniciando
às 19 horas, é' este: dra
18, matemática e f(sica;
dia i 9, estudos sociais;'
dia 20, química e biologia
e dia 21, comunicação e

expressão.
.

Uma das razões da ces

são de vagas para Jaraguá
do Sul, de acordo, com a

diretora 'da FURJ, é o

grande número te estu

dantes que 'diariamente se

deslocam a Joinville em

ônibus e mesmo veículos
partlculares, com gNmde
desperdício de combustí
veis. Ela entende que é
mais fácil a deslocação
diária de professores da
FURJ em apenas uni veI
culo, à Jaraguá do Sul,
concentrando aqui o alu
nado da região, do curso

de economia.
As tnscrtções. portanto,

poderão 'ser ' feitas na

Mais" de 2 lDil '

'eleitores inscritos'
"

em 81 I

Pralator Mathias Stein tem gran
de admiração, já tentou trazer

para o nosso convívio a figura
desse importante' personagem

religiosidade de Gúaramirim, a

mado por uns e não apreclados
por outros, por diferentes opi
niões ( n�o estamos defendendo
nem acusando ninguém ), mas

que servindo 'à causa de Cristo

e oriundo de um país em que,
por circunstâncias, participou
dos horrores da guerra mun-

,
dlal, hoje volta às "suas bases

e encontra um povo rmiJaJIp e

saudoso da pátria de acJaçéo:
chama de 'exc;elência' personalt
dades que nib chegaram a ne

nhum degráu d8;�erarquia ecie
siástica, e muito menos' chega
ram às escadàrÜ!18 das adminis

trações municiPfilI ou estadual-
Podemos dizer sem'medo de

errar que seu coração, e espfri
to exibem em nossa époct att'lal
a mesma genel'QSi_. I mes

mo amol\que mantffillaWaceso o

fo� "a caridade infinita da ca

ridade nos corações dos apósto
los e dos santos·

.

A Sociedade de Cultura Artís

tica de Jaraguá do Sul, tornará
realidade uma idéia bastante

antiga, qual seja, oferecer para

" sociedade jaraguaens!, além

do Coral, Escola de �ica e pa

troclnio de promoçQes artístico

culturais, também a arte cêni-
, ca.

Para tanto, o responsável pe
lo departamento de teatro, Ralf

Botho Hermann, contactou com

pessoas interessadas, que no

dia 18 de dezembro reuniram-se

no ColégiO São LuIs, visando

fund�r um grupo teatral e a par
tir dai começar a traçar seus

plallos de trabalho. Contou ,o

encontro inicial com a p!1rticl
"ação do Prof. Miguel, Lourival
Alberton, Rolf Hermann, cetso
Berri, Marisa de Castro. Lllian

Straatmallll e Carlos C. Hoff-'
thann, que foi elejto ,I?!ra dirigir ,

o grupo, dada a suAxperlên
eia.

•
"

Se até princípios de agosto conseguir o alista-
mento de 2.700 novos eleitores, passando o contingen
te eleitoral, entio, para 30 mil, o município, a' partir
do próximo ano, contará com 15 cadeiras no legislati
vo, ao invés das 13 atuais. Isto poderá ser conseguido,
uma vez que no ailo pa'iiSado, 2.219 novos eleitores se

inscreveram, passando de 25.079 eleitores em 31 de de
zembro de 1980 para 27.298 em 31 de de�mbro de
1981, graÇas também a campanha de qualifléaçio que
será repetida este ano, em funçio 'do pr6prlo interesse
10s politlcos em ver ........., o eleitorado.

, E no mesmo período, Corupá teve alistados 115
novos eleitores, passando de 4.856 para 5.Ó31, em 31 de
dezembro do ano pa'sado, na'Jmel'O suficiente para au

mentar duas novas cadelràs na Cllnara de Vereadores.
passando para nov�

.

A 17a • .zona Eleitoral, que compreende Jaraguá
do Sul e Corupá, possui 32.329 eleitores aptos a

exercerem o direito do voto nas pr6ximas eleiç6es. Säo
27.298 em Jaraguá, dos ,quais 14.257 homens e 13.041
mulheres e, 5.031. em Corupá, 2.775 do sexo ma"$culino
e 2.256 do sexo feminino.

Nascimentos masculinos
e femininos se

igualaram: 816
Foi de 1 .632 o número de jaragüaenses nascidos

no ano passado, 205 a mala do que em 1980, que re

gistr� .. 1 .427. Contudo, uma agradável coincidência:
dos lRascimentos ocorridos em 81,. de acordo com o

Carrtórioido flegistro CiviJ' Áurea Mimer Grubba, 816 fo
ram do. sexo feminino e, igual número do maseulíne,
uma grande coíacldêncla, pois que', conforme estatísti
cas anteriores, tal fato não havia ainda ocorrido, visto
que a predomlnâ!ncia maior era nascimentos de meni

nas, como por exemplo em'1980 (715 a 712) e em 1979

(700 a 674). Observe-se o equiUbrio entre nascimentos
de garotas e rapazes em Jaraguá do Sul.

Já d númerode nati-mortos no ano que passou
foi de 23, contra 19 em 79 e 80. ..

O Cartório do Registro Civil anotou 280 óbitos
em 1981 (295 em 1980)� dos quais 168 do sexo' mas

culino e 112 dOi sexo feminino. Na proporção de haver"
maior densidade pqpulaclonal no munlcfplo � sexo

masculino, conforme o Censo 80, também estes inci-
dem em. maior número no registro de�6bltos.

'

Também no ano passädo, houveram 519. casa

mentos (488 em 80 e 516 em 79), oeorrendo, em con-

trapartida, 23 separações consensuais (33 em 80). Fô
ram 18 os divórcios realizados em Jaraguá do Sul, em-.
seu quarto ano desde que lnstítuído no Brasil. No ano

anterior houveram 13 divórcios e em 79, foram 4 ape
nas •

,

Baependi
• •

pISCina,

•

Inaugura
dia ·11

Ao nosso querido pralator Ma
thias Stein, Capeiio de sua San

,tidade, o' Papa João Paulo II,

pelos mu�tos se�ços prestados
à Comunidade ae Guaramitim,
o publico reconllecimento. E os

nossos parabéns pela nova in
vestldural

O Clube"Atlético Baependi é o primeiro clube so

cial de Santa Catarina a colocar à disposiÇão de seus

mais de mil associados uma modema piscina olfmpica,
oficial, que será inaugurada às 10 horas do próximo dia,
17 de janeiro. A confirmação da data foi fornecida pelo
presidente HaroJdo Ristow, acrescentando' não ter <1

progr,mação a ser segUida no dIa, Uma vez ser de com

petênçla do Departamento de Natação, que está ulti
mando 0$ detalhes.

A piscina do Baependi é a terceira oUmpica do
Estado e I! primeira pertencente a um clube social; as
,outras a.calizam-�e em FlorianópoUs, da Unlversldal&e
Federal d� Santa Catarina e, em Chapeçó, da munici

palidade, construrdà pata os Jogos Abertos. Tem as .

'medidas oficiais: 50 x 25 m.
'

O presidente Haroldo Ristow alertou ds' asso
ciados, para que, com a maior brevidade, procurem a

secretaria do clube, levando os exames médicos e fo
tos, para confecp das éartelras que daria direito a

usufruir da piscina e demais dependências. Outro. fa
to: será colocado guarda no portio principal que -dá
acesso às dependênCias soçlals, quando entiô· Otiri
gatoriamente, o associado deverá apresentâr ""súa'.C81'"'!
teira de sócio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dia 01 de dezembro
Márcio, filho de Reinaldo (Te
rezlnha) Furlani

Dia 02 de dezembro
Daniel, filho de Sido (Vilma)

Doering . I

Dia 03 de dezembro
Márcio, filho de João (Jandl-
ra) Perin,

'

Alberto, filho de Walter (TA
nia) Geffert I

. Rosineide, filha de Valdemlro
(Rosima) Klein

Dia 04 de dezembro'

Micheie, filha de Edison (Ane
lare) Zanon

Dia 07 de dezembro
Anderlei, filho de Hercfllo

,.liane) 'Ramo,s
_ Dia 10 de dezembro

,

Eduardo, filho de Luiz '(Edel
traud) da Costa

Dia 11 de dezembro
Sônia; filha de Adolar (Rita)
Kohls
Luciane, filha de HelnZ

(Leontina) Gumz

Dia 12 de dezembro

Ana, filha de Ildefonso (Edite)
Heiser

Daniel, filho de Francisco

(Ivanira) Müller

Dia 13 de dezembl"O

Fabiano, filho de Paulo (Dir
ce) Raters

Elisângela.. filha de Domeies
(Maria) Campestrlnl

. Eliane, filha clt:! SebastlAo (Re
gina) da Silva

Dia 14 de dezembro
Josiane, filha de Rolf (Ivone)
Bast

Fernanda, filha de Alfe� (Ma-
ria) Bruczeck

'

Aline, filha de Valmor_ (Maria)
Bona

Dia 15 de dezembro

Alexandra, filha de Alllma�
(Sidônia) de Melo

Dia 1'6 de dezembro
Cristian, filho de Mariano
(Wanda) Angeeskl
Danuza, filha de Salvfrlo (IvO!>
nete) Balsanelll
Cláudio, filho de Budlbei'tQ' �

(Zenir) Gucl<ert
Alessandra, filha de
(Maria) de Souza

Diil 18 de dezembro

Francielle, filha de Lu.., '(to- .

cial Alves ,. ,';

Falecilentos
Dia 05 da dezembro

Karl Heinrich Funke, 57 anos,
nesta

Paulina Homburg, 73 anos;

Rio da Luz"
"

Dia 06 de da�embro
Arnoldo Sphünke, (J1 anoe.

, Rio da Luz II '

Ariovaldo Gonies, 24 anos,

nesta

Dia 07 da dezembro

Joana Rosa D'Aquino da Rosa.
80 anos, Pedras Brancas

Dia OI de dezembro

Agnez Schweder, 76 anos.

Rio da luz II

Dia 12 de êfezembro I.' t, C

Anselmo- de Borba, sWO§!
nesta

Dia 26 de dezembro

Félix Richerdt, 56 anos, Trâs

Rios do Sul·

SEMANA D'"E 09 A 15 DE 'JANEIRO DE 1982

VENDA DE TíTULOS

., PATRIMONIAIS - 1.a Série E�ADO DE SANTA CATARINA

PREFEITU,i \1u ICIPAL DE JARAGUA DO SUL

DECRETO N.o 728181

Suplementa e anula dotações do Orçamento Vigente.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,

stado de Santa Catarina, no uso e exercfcio de suas atrlbuíções,

com base na Lei Municipal N.o 801/80 de 04 de novembro de 1980\;
DECRETA:

ART. 1 o � Fica aberto' um crédito suplementar no va

lor de Cr$ 2.715.483,63 (Dois milhões, setecentos e quinze mil,

quatrocentos e oitenta e três cruzeiros. e s�sse."t� e três centavos}.,

para reforço do programa e verba abalxo diSCriminados, constante!'

do orçamento vigente, a- saber:
- 'I

-

ANEXO I ....:.. QUADRO A

0101 - CÂMARA DE VEREADORES
0101 .01010012.001 - Manutenção das atividades da

Câmara de Vereadores Cr$

0201 - GABINETE DO, PREFEljTO
0201 . 03070202 . 002 - Manut ção das atividades do

Gabinete do Prefeito Cr$

0301 - DIVISÃO DE PESSOAL
03011 .0307021.2.004 - Manutenção das atividades da

Divisão de Pessoal' .•............ ,-Cr$
0401 - DfNISÃO DE EDUCAÇÃO
0401 .08421882.012 - Manutenção das atividades da '

.

rede Municipal de ensino de 1° Grau .... Cr$

0402 - DIVISÃO DE CULTURA
0402.08482472.021 .- Manutenção das atividades da

Divisão de Cultura Cr$

0403 - DIVflSAO DE ASSIST�NCIA SOCIAL
0403.15814872.025 - Assistência Comunitária e

Subvenções Sociais .....•..••••..•• �êrt) ,

0502 - D'IVISÃO DE TRf,BUTAÇAO
0502 . 03080302 . 031 - Manutenção das atividades da '

Divisão de Tributação Cr$
0502.63080302.032 - Convênio com o Sindicato dos

Trabalhadores Rurais .. .
Cr$

0601 - DIVfiSÃO DE OBRAS
0601 .16915752.035 - Manutenção da Divisão de

Obras nas Áreas Urbanas Cr$

Aniversariam hoje: 09
Sr. Ademar Bartel

. TOT A L Cr$
ANEXO II - QUADRO A

0101 - CÂMARA DE VEREADORES
0101.01010012.001 - 3.1.1 .. 1. Pessoal Civil. .. Cr$
0201 - GABINETE DO PREFEITO
0201 .03070202.002 - 3.1..3.2 - Outros serviços e

encargos Cr$ 1.200.000,00
0301 - DIVISÃO DE PESSOAL

01301 .03070212.004 .- 3.1 .3.2. - Outros serviços e

encargos. .
Cr$ 340.000,00

0401 ,.!_ DIVf,SÃO DE EDUCAÇÃO
0401 .08421882.012 - 3.1 .1 .1 .

- Pessoal CivilCr$ 389.704,73
0402 """'" DIVISÃO DE CULTURA
0402.08482472.021 - 3.1.3.2. - Outros serviços e

0403 _ ���:;� Dé AssisT�N·cIA ·SOC·IÄj_····
.c-s 42.000,00

0403. 15814872.025 - 3. 1 .3.2. - Outros serviços e

,encargos .. , ................•.....• Cr$
0502 .- DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

'

0502 . 03080302.031 - 3. 1 .. 3 .2. - Outros serviços e

encargos . . . .. . .. .' Cr$
0502.03080302.032 - 3. t .3.2. - Outros serviços e

elJ.__cargos
'

Cr$
0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601 .16915752.035 -, 3.1. 1 .1. - Pessoal CivilCr$

TOT A L, Cr$ 2.715.483,63
ART. 2° - Para fazer face as despesas

decorrentes do artigo anterior, fica anulada parcial-
mente à seguinte dotação do orçamento, vigente, a

saber:
ANEXO I - QUADRO A

0501 - DIVISÃO DE CONTABI:LIDADE
0501 .99999992.030 - 9. O.O. O. - Reserva Orça-

mentarla Cr$, 2.715.483,63
ANEXO II - QUADRO A

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501 .99999992. 03Ö .- 9. O. O:O. - Reserva de Con-

tingência Cr$ �. 115 .483,63
ART. 3° - Este Decreto entrará em vl-

.

gor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
siçõ1:Ss em contrário.

.

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNI IPAL

Jaraguá do Sul, aos 28 dias do mês' de dezembro
de 1981.

Relógios Seiko. TeclmoII,

íeoh, violões, crista!s e ar

tigps para presentes é com o

A Sociedade Esportiva e Re":
creativa Vieireltse fechará em

31 de janeiro de 1982 'a 1.a sé

rie d�enda de Titulas Patrj
monlals. Foram 300 os titulos

colocados à venda, restando

ainda poucos para �fe<;har a sé

rie, sendo que em 1.0 de feve

reiro será lançada a 2.B ,$érle,

já com novos preços.
'A Diretoria çO,munica que os

antigos sócios q�e não adquiri
rem o seu titulo até 3� de Ja
neiro, setão considerados s6-

, cios novos e pagarão mais ea-

�nr........ ro pelo titulo a partir de feve-

COMPLEXO TURISTICO reiro.
M"

JARITA
Um passeio' .

tnesqu�rVleL
Kaffee Haus, Lanchone
te, Ponto Turfstico,

- Play-Ground e

".mplo estacionamento.

Dia 10 de janeiro
Sr. Mário Nicolini

Simone Carla, filha de Ingo
(Adelaide) Lange

Cristian, filho de loão (Li

llan Noé, em Santos-SP

I'

r

lanznaster
o seu relojoeiro. .

Fone 72-UI'l

Fazemos tudo para lhe Nr-

vir bem.
Dia 11 de janeiro
Sr. Paulo Ruysan
sra. Olga Schmitt de Aguiar
Borges, em Fpolls
landoald José Tepassé

RocIêvia SÇ-301 - Km 5

Jaraquá do Sul-S.C

VICTOR, BAUER - Prefeito '_'unlcipal
. .

O pr�sente Decreto foi r�gistrado e puallcado nesta

Dlret�rla de Expediente, Educação e Assistência Social aos 28 dlas
do mes de dezembro de 1981.

'

ASTRIT IK. SCHMAUCH - Diretor�
.

--��--_.._--�--�-

Dia 12 de janeiro
Sr. Arcádio Friedebald Flsche�
s-. Flávio Orlando Rublnl
Sra. Miriam Wachholz Kuchen- '

becker
Sr· Harry Homburg
Sra. Cesarlna Araldl
Ivo Baehr (TatCr)
Marino Pereira

Dia 13 de janeiro
Sr. Waldemiro Karsten

Daneila Seick, � Linhares-ES

Sqa. Edir Maas Veste bem. A moda
certa.

Nesta eSitação,
vista-se 'bem e conforta
velmente. Compre cal

çados e confecções na

Cinderela, onde você

encontra as melhores

opções.

�
Demonstre ruais: amOl ,

com presentes da

A RENOVE SUA ASSINATURA

PARA 1'982

UM BOM ANO PARA
TODOS

Cinderela

Dia 14 de janeiro
Sra. Doroihi Edla Nicolini, em

Curitiba

Sra. Onélia Muller Ersching
vve. Sra. Adelina Mann Pie-

truzza

Sr- Bertoldo Baumann, em

Joinville

Sr. Egon Hoffmann, em Rio

da Luz

. ." Jõtas., relógios, ótica, prata de lei
crlst I� � artiQps para presentes; à vista e ã'�érédlto

Rua Reinoldo!Rau; 280 ..-.' Fone (0473) 72-11.823 - Jaraguá do Sul _ SC.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

Cláudio Selhorst, residente na Rua Preso Castelo Bran

co 88, em 'Jaraguâ do Sul, extraviou os documentos de seu

VW Varlant; 1970, Bege, Placas JS 4345, Chassis n. BV -

005420 e Certificado de Registro n.o 1070141, expedido em

30.07.81.

.

Jaraguá do Sul, 06 de janeiro de 1982..

�
��

I

IleltlCII.llla III.EIUal
Decorações para casamento 5 - De

,cqrações para Igrejas - Decorações
para clubes '""'"T Arranjos para festas -

Plantas ornamentais e Buquês em Ge

rai.

Dia 15 de janeiro

ßra. Zélia, esposa de Pedro

Rangel
Sra. Maria Madalena Weiller

Roeder, em Garibaldi

Sra. Gertrudes 'Braatz
Sra. Emllla Rublnl

Sr. Leopoldo 'da Costa

Rosa K· Viel"

FLORICULTURA IP.!ftPERIAL

Rua Relnoldo Rau, 626 - Jarsguá do

Sul Se. '

o PlanoCenheçc

JA�D:IM
-

SAO LUIZ
_

250 lotes residenciais, área para ,lazer, comércio, e fins institucionais: Toda infraestrutu

'ra 'neces ria mtma área com rnals de 190.000 m2 na Rua João Januário Ayroso.

Errl-rreendimentos Imobiliários

Marcatto Ltda.
Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136

DECRETO N.o 730/81
Abr� çrédito suplementar no valor de Cr$ 687.000,00.

, VICT� BAUER, P-refeito Municipal de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa_�atarina, no uso e exercfcio de suas atribuições e

de conformidade corri o artigo ,107, da Lei N.o 4320 de 17 de março

de 1964,
DECRETA:

Art. 1.0 - Fiéa aberto um crédito suplementar no va

lor de Cr$ 687.00<'.00 (Seiscentos e ,itenta e sete mil cruzeiros).
para refor�o dos programas e verbas constantes do orçamento vl

'_f gente do iemtiço AutOnomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá
do sal, swoyado_ pelo Decreto N.o 619/80 de 10 de novembro de

: 19801, a saber:
0210 - ADMINIßTRAÇÃO GERAL -

13070212.01 - MAN�TENÇÃO DOS SERViÇOS AD-

MINIISTRAT�
,

,3132. -- Outros S es ,�nçprqo.s, ..•... Çr$ 230.000,00.
447 ,_ ABASTECIME. DE ÄGUA
13764472.03 - dRERf!ÇAO'E MA TENÇÃO DO

,._ '�-. SISTEMA1� AGUA '

'

3113.00 - Obrig�ões P'j1_triFis •.... � ...•
�•...Cr$ 16. 000l�0

'1
3132.00 - Outros serviços e-�cjfg�s, .•.... : Crli 441.000,00

T O A L .•. • 1. Cr$ 687.00000
Art. f'° .- Os rllcursos ara abertur� deste crédito

s!Jplementar prove do excesso de arrecadação até 30.12.81, con-
.. Jer.me demonstrativo em anexo.

.

.

.
_Art. 3.0 - Este DecretCt" entrará em vigor t\a data 'de

sUl! pUbhcaçao, revogadas as disposições em contrário.
PALÁqO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ

DO ·�UL, aos 30 dias�o mês.de dezemor.o de 1981.
.

VIC]:O,!\ BAUER - Prefeito Mlmicipal '
-

O presente' Decreto foi registeado e puBlicado nesta

Diret�ria de Expediente, Educação e Assistência Socialt, aos 30 dias
do m8S de dezembro de 1981.

'
.

ASTRIT K SCHMAUCH - Diretora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Moretti,' Jordan recebeu pela 4ai vez a

"Distinção Empresar_ial" .da Ford

Falando ainda a Imprensa aquele
diretor da MORETTI', JORDAN & CIA.
LTOA., destacou

.

o trabalho' pioneiro
do Sr. Vergflio Moretti, diretor presi
dente da empresa, que em Junho d6'
1979, em toda a Santa Catarina, foi, o

,

10 a converter o motor de seu Corcel
" de gasolina para álcool, sendo seu

feito destacado amplamente pela publi
cação de circulação nacional e tnterna
cional "Notlclas Ford". Pelo seu pio
neirismo o Sr. VergrJio Morettt é tltata-'
do carinhosamente de o "homem do
álcool" .

Outro fator positivo destacado nes
ta era dos motores à álcool pelo diretor
administrativo e financeiro da empresa
local, é que mais de 601.000 proprietá
rios dos modelos Ford Oorcel " e Ford
Del Rey estão provando. diariamente
que para a Ford o álcool deu certo.
"Deu certo porque é um projeto (e não
uma adaptação) da Ford que também
mostrou sua eficiência, sua economia
no desempenho e em milhares de qul
lometros rodados".

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO ,SUL

-,

,

DECRETO N.o 72�/81

Suplementa e anula dotações do Or9amento Vigente.
. VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,

Estado de Santa Catarina, no uso e exercfclo de suas atrtbulções,
com base na Lei Municipal N.o 801180, de 04 de novembro de 1980,

DECRETA: �

. Art. 1.0 - Fica aberto um crédito suplementar no valor
de Cr$ 154.995,00 (cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e �o
venta e cinco cruzeiros) para reforço do programa e verba abatxo
discriminadas, constantes do-Orçamento Vigente, a saber:

ANEXO I - QUADRO A
'

0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601 . 16915751 . 013 - Abertura de Ruas Cr$ 154.995,00

ANEXO II - QUADRO. A
0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601.16915751.013 - 4.1.1.0 - Obras e instala-

ções ' ; . Cr$ 154.995,00
.

Art. 2.0 - Para fazer face a despesa decorrente do

artigo anterior, fica anulada parcialmente a seguinte dotação, cons
tante do Orçamento Vigente, a sabêr:

,

ANEXO I - QUADRO A
-

0601 - D,VISÃO DE OBRAS ,

0601 . 16915751 .015 - Construção e restauração de

pontes e bueiros ........•...............Cr$ 154.995,00
ANEXO II - QUADRO' A

0601 - DIVIßÃO DE OBRAS, -

0601.16915751.015 .- 4.1.1.0 - Obras e Instaia-
.

ções .

'

, ' .•.•..•....Cr$ 154. 995,00
, Àrt·.· 3:� :..:.: Este Decreto entrará em Vigor na data de

. sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
, 'PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAl:. DE JARAGUA
DO SUL aos 30 dJas do mês de dezembro de 1981.

,

VICTOR BAUER - Prefeito Municipal )

O presente Decreto foi registrado e publicado nesta
Diretoria de Expediente, Educação e Assistência' Social, aos 30 dias
o mês de dezembro de 1981.

.

ASTRIT IK. SCHMAUCH - Diretora

\

Sociedade·
Recreativa
Alvorada

Rio Cêrro II, Jaraguá do
.

Sul-SC.

EDITAL DE
CONVOCAÇAO

Pelo presente, são
convocados os senho
res sócios desta socie
dade, para a Assem
bléia Geral Ordinária,
que se. realizará dia 10
de Janeiro de 1982, às
8,00 horas, para deli
berarem. sobre a se

guinte

PROCLAMAS DE· CASAMENTO
Aurea Müller Grubba, Oficiai do Registro Civil do 1° Registro

Civil do 1° Distrito ,da Comarca de Jaragu6 Cio Sul, Estado de Santa
_ Catarina, Brasil.

.

,
.Faz saber que compareceram em cartório, exibindo 08 cIo-

cumentos exigidos. pe'a lei, a fim de. se hablli�rem para casar:
.

EDITAL 12.339 de 1,8-12-1981 e residente na Rua João Samy Tavares,
José Antonio de Souza e Celina Noriles .

158, nesta cidade, filho de Lindolpho
,

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, Maba e de Agnez Brühmüller Maba.
natural de Guaramirim, neste Estado, Ela, brasileira, solteira, professora,
domlclllado e residente em Guarami- natural de Jaraguá do SU,I, domiciliada'
rim, neste Estado, filho de Antonio e residente em Itapocuslnho, neste
Américo de Souza e Alvina de Souza. distrito, filha de Hilári,o Píccolt e de EI-

Ela, brasileira, solteira, secretária, sa Pesato Piccoli.
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada EDITAL 12.349 de 29-12·1981
e residente na Rua Alfredo Mann, nes- Ciro Mathias e Rovina Crista Peter
ta cidade, fllha de Albino Noriles e \ de Ele, brasileiro, solteiro, lavrador,

. Elia Campregher Noriles. natural de Jaraguá do Sul, domlcllladö
EDITAL 12.340 de 18-12-198.1 e residente. em Rio Cêrro I, neste dls-
Jose da Costa e Maria Marlene de Araú- trito, filho de Erico Mathias e de Edla
jo 'Krueger Mathias.

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, Ela, brasileira, solteira, do lar, na-
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado rural de Jaraguá do Sul, domiciliada e
e residente em João Pessoa, neste dls- residente em Rio Cêrro �, neste dlstrl
trito, filho de Raulino Cytiaco da COSo to, filha de Erhard Otto Frederico Pe-
ta e de Luzia Schmitz da Costa. ' ter e de Elvira Schulz Peter ,

Ela, brasileira; .soltelra, operária, EDITAL 12.350 de 29i-12-1981' - Cópia
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e recebida do cartório de Massaranduba,
residente em João Pessoa, neste distri- neste Estadó.
to, filha de Antonio Arnoldo de Araúio Claudir Wosniak e Anastasia Mainka
e Anilda Gonçalves de Araújo.

'

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro,
EDITAL 12.341 de 18-12-1981 ' natural de Japiúna, neste Estado, doml-
Mauro' Luiz Maes e Cecilia Graf \

ciliado e residente nesta cldade.. filho
\ Ele, brasileiro, solteiro, operário, de Romão Wosniak e de Rita Carvalho

natural de Corupá, neste Estado-doml- Wosniak. ,

ciliado e residente na Rua Ernesto Less- Ela, brasileira, solteira, operária,
mann, nesta cidade, filho de Francisco natural de Massaranduba, neste Estado,
Maes e de Regina Gascho Maes. domiciliada e residente em Masseran-

Ela, brasileira, solteira, .operãrta, duba, neste 'Estado, filha de Alois
natural 'de Canoinhas, neste Estado, do- Mainka e de Anna Hafemann' Main
rnlclllada e residente em Ilha da Fl- ka.
gl!teira" neste distrito, 'filha de Antonio EDITAL 12.351 de 29-12-1981
Graf e de Maria Oechsler Graf. Agenor Glowasky Fachlnl e lolandA.Ma-
EDiTAL 12;342 de' 18-12·1981 ria Reiser
Marcos Junckes e Rosely Gaedlee Ele, brasileiro, divorciado, motoris-

EIe,
.

brasileiro, solteiro, mecânico, ta, natural de Blumenau, neste Estado,
natural de Jaraguá do Sul, domlclllado domiciliado e residente na Rua Paulo
e residente em Barra do Rio Cerro, nes- Neitzel, nesta cidade, filho de Leandro
te distrito, filho de Pedro José Junckes Fachini 'e de Delci Fachlnl.
e de Rosa Marangoni Junckes. Ela, brasileira, solteira, auxiliar de

Ela, brasileira, solteira, industriá- adrnlnlatração, natural de Jaraguá 'do
ria, natural de Jaraguá do Sul, dom ic l- Sul, domiciliada e residente na Rua
liada e residente em Rio Cêrro I],: neste Antonio Carlos Ferreira, nesta cidade,
distrito, filha de Herbert Gäedke e de filha de João' Reiser e de Úrsula Ei-
Irmgard ,Siewerdt Gaedke. cke.mberg Helser ,

EDITAL 12.343 de. 21-12-1981 - ecspia EDITAL 12.352 de 30-12-1981
recebida do cartório de Rio do Sul, Joio Batista Madruga de Oliveira e
neste Estado. Maria Seleci, Firmiano
Claus Arildo GonÇalves e Suzana Ele, brasileiro, divorciado, earpín-
Cunha telro, natural de Lages, neste Estado.

Ele, brasileiro,' solteiro, bancário, domiciliado e residente na Rua Arqul
natural deste Estado, .domlcillado e re- medes Dantas, nesta cidade, filho, de
sidente nesta cidade, filho de Aristides Sebastião Prudencio de Oliveira e

Manoel Gonçalves e Erica Horst Gon-. Leonida Maria Madruga.
. çalves.

/ Ela, brasileira, solteira, do lar, na-
Ela, brasileira, solteira, bloquíml- tural de Cerro Negro-Lages, neste Es

ca, natural. deste 'Estado, domiciliada e tado, domiciliada e residente na Rua
residente em Rio do Sul, neste Estado, ArqUimedes Dantas, nesta cidade, filha
filha de Nestor Cunha e Gelsy Maria de Brandina Varela Firmiano.
Marcon Cunha. EDITAL 12.353 de 04-01·1982
'EDITAL 12.344 de 21-12-1981 Dorval Franzner e Nelza Tecilla
Wendelin Hinteregger e Vand8rleia V.. Ele, brasileiro, solteiro, Industrial,

, rônica Gaia
.

natural de Jaraguá do $ul; domiciliado
Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, e residente na Rua João Januárlo Ay

natural de Curitiba-Paraná, domiciliado roso, nesta cidade, filho de Urbano
e residente na Rua Victor Rosenberg, Franzner e de Alminda Pradl Franzner.:
nesta cidade, filho de Johann Hintereg-

.

Ela, brasileira, solteira, agente ad-
ger e de Leocadia Hlnteregger. , ministrativo, naturat de Jaraguá do Sul, '

Ela, brasileira, solteira, operária, domiciltada e residente na Rua Padre
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada Aluisio Boeing, nesta cidade, filha de
e residente na Rua Vicotr Rosenberg Adriano Tecilla e de lisa Vieira Tecilla.
nesta cidade, filha de Arlindo Sebastião EDITAL 12.354 de 05-01-1982 - Cópia
Gaia e de Verônica Pereira Gaia. recebida do. cartório de Ma.saranduba,
EDITAL 12.345 de 21-12-1981 . neste Estado.,

-

Arildo Fodi e Maria Fátima Spezia Arnaldo Michelluzzi e Le�ete Amaro de
Ele, brasileiro, solteiro" operário, Oliveira

,

natural de Jaraguá do Sul, domiciliado Ele,. brasileiro, solteiro, motorista,
e residente em Ribeirão Molha, neste natural de Massaranduba, neste Estado.
distrito, filho de Hilario Fodi e de Lori domiciliado e residente nesta cidade,
Beck Fodi. filho de José Bonifácio Mlchelluzzi e

Ela, brasileira, solteira, operária, de Leontlna Luchetta Michelluzzi.
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada Ela, brasllelra, solteira, opetária,
e residente em Ribeirão Molha, neste natural de Massaranduba, neste Estado,
distrito, filha de Bruno Chiodini Spe- domiciliada e relsdente em Massaran'
zla-e de Clara Pedrotti Spezia.

.

dupa, neste Estado, filba de Leontino
EDITAL 12.346 de 22-12-1981 Amaro de' Oliveira' e Maria da Silva de
Esmar Radünz e Angelica Corria Oliveira.

'Ele, brasileiro, solteiro, motorista, EDITAL 12.355 de 05-01-1982
natural de Jaraguá do Sul, domiCiliado Almiro Welss e Direi Kahn
e residente em Estrada Garibaldi, nes-', Ele, brasileiro, solteiro, ope�ári(),
te distrito, filho de Edgar Radünz e de natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
Erica Erdmann Radünz. e residente em Rio da Luz II, neste

Ela, brasileira, solteira, operária, distrito, filho de Bruno Weiss e de Ané
natural de Guaramlrlm; neste Estado, Ira Blank Weiss.
domiciliada e residente em Barra do Ela, brasileiras solteira, doméstica,
Rio, Cêrro, neste distrito, fi'lha de Leo- natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
oardo Corrêa e de. Maria Parma Cor- e residente em Rio da Luz III, neste dls-
rês. _

_ trito; filha de Hugo Köhn e de' Anita
EDITAL 12.347 de 22-12-1981 KickhOfel Kôhn.
Lucinio Demarchl e EmUla Trombelli �DITAL 12.356 de 05-01-1982 - Cópia

Ele, brasileiro, solteiro, operário, i'ecebida do cartório de Gua......lrlm-SC
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado

'

Elias Rozza e Inls Iria Bem."
.

e residente em Santa Luzia, neste dis- Ele, brasileiro, solteiro, operador .�

trito, filho de Lauro Oemarchi e de Leo- de Máquinas, 'natural de Massaranduba.
cadia Pedri Oemarchi. neste Estado, domiciliado e residente

'Elal brasileira, solteira, do lar" na- na Rua Amazonas, nesta cidade, filho
tural de Presidente Getölio, neste, Es- de José Rozza e de Anna Malocht'Ror
tado, -domiciliada e residente em Santä za.

Luzia, neste distrito, filha de Luiz Trom:
Uelli e de Aure"a Trombe"'.
EDITAL 12.348 de 23-12-1981
Djalma Maba e Albertina

-

Maria Piccoli
Ele, brasileiro, solteiro, . pedreiro,

natural de Jaraguá do SUl, domiciliado

/

No flagrante o momento em que os senhores Vergmo Moretti e Guido Mundstock f;liretores dá MORETTI,
JORDAN &: CIA LTDA., �ebiam das rnio'$ do Sr. Alfredo Grützback ger�nte de vendas da Ford Brasil
Distrito 2 em Curitiba, a'uDISTINOAO EMPRESARIAL" da Ford Brasil, e ganha consecutivamente nos

,

últimos 4 anos pela empresa jaraguaense.
A MORETTI, JORDAN & CIA LTDA.,'· culos novos ou usados, lndependente,

pelo 40 ano. consecut��o foi distinguida de 1-981 ter sido marcado, por uma
com a outorga da DISTINÇÃO EM- crise econômica. Mas nosso trabalho
PRESARIAL" concedida pela Ford Bra- de equipe a exemplo de 1980, ajudou-
sil aos revendedores que mals: ee des- nos a superar .as adversidades".
tacam em cada ano. A premiação con- NA ERA DO ALCOOL
ferida a empresa local foi nos anos de
77/78/79 e em 1980, mercê do concei
to da empresa junto ao público; seu
atendimento eflcáz através da assls
têncla técnica prestada; estoque depe
ças originais para repostção: cresci
mento e a participação efetiva no mer
cado. 'Esta comenda é entregue a pou
quíssimos revendedores, somente àque
les que realmente se destacam entre
as 380 revendas Ford nó Brasil; nos

ítens acima.
Falando a respeito do recebimento

desta "DISnNçÃO EMPRESARIAL" o

--.Sr.:-ºuido�und�tock diretor admínts
trativo e financeiro da empresa . desta
cou que "a conquista representa acima
de tudo um trabalho de toda a equipe
da MORETTI, JORDAN & CIA LTDA.,
muitos dos quais treinados no Instituto
Ford de Marketing, ou através de ou
tros cursos de especialização" .

Outro fator positivo, já desta feita
em 1981 da MORETTI, JORDAN & CIA
LTDA., destacado pelo diretor da em

presa, foi a de que "a nossa empresa
foi uma das poucas no ano passado a

não registrar queda nas vendas de vel-

ORDEM DO DIA
1 - Aprovação da
prestação de contas da
,diretoria, relativa ao

exercrcio social encer-

rado em 31 .de dezem
bro de 1981.
2 ,..... Outros assuntos
de interesse social.
Jaraguá do �ul, 22 de

dezembro de 1981 .

A DIRETORIA

Efa, brasileira, sortelra, Iservente,
natural de Estrada Ponta· Comprida
Guaramirot'n, neste Estado, domiciliado
e residente em Guaramirim, neste Es
tado, filha de E'eutério Berns e de Ma-
ria Luzia Kraisch Berns.

.
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Fundado em 10 de maio de 1919

CGCMF N.o 84.436.691/0001-34

Eugênld Victor Schmackel

�

Flávio José Brugnago, Yvonne Alice Schmöckel Gonçalves,

Jaime Blank, Prof. P�lo Morettl, Silveira J6nlor, Rudolf HIrsch

feld, José CUtllho Pinto, Dr. Joú AlbertO Barbosa.
.

R"9Io, AcImI........ e Publicidade:

Rua Procópio Gomas de Oliveira N.o 290.
88260 - Jaragu6 do Sul' - SC.

.

CompoeI9Ilo, Impr... lo e Clrculevlo:
Sociedade Gr6fIca Avenida Ltda. - Jaraguá do Sul - SC.

Assinatura anual: Jaraguá do Sul e região Cr$ 1.500,00

Outras cidades Cr$ 2.000,00

Exemplar avulso Cr$ 30.00

Número atrasado Cr$ 40.00

Elle )omIII nIo ...eeponllbllllll por artlgol allinaelos .e nem

devOIYe.�
.

CODstnltora Seria Ltda�
CONSTRlKAO CML, ENGl!NtwilA E

COMeRCIO DE MATERIAL
DE CONSTRtJC;AO.

Rua Joio Picolll, 94 - Edlf. Carlos Spézls

Telefone: 72-0214
JARAGUA DO SUL' 'STA. CATARINA

Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBÃNO. EXCURS6ES.

A "Canarinho" preocupa-se' com a sua lo

comoçAo, colocando à dlsposlçAo modernlssl

mos. Onlbus, com pessoal especializado, possi
bilitando uma viagem tranqOlla, rápida e segura. :

Programe�beníl Programe CANARINHO -� o

transporte carinhoso. •

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

Funilaria )aragaã Ltda.·
Calhas para todas as finalidades. Faça-nos.

uma viSita. ESilamos em conetlç6es de atendê-Ios
eficientemente.

Rua Felipe Schrnldt, 279 - Fone 72-0448 -

Jar'aguá do sul-se.
--�---

Terraplenagem Vargas, ·1·.SERViÇOS DE RETROESCA�ADEIRAS E TRATO
RES DE ESTEIRA

Tubos Sta. ·Helena·
TUBO� DE CONCRETO EM GERAL
Rua J9lnvllle, 1018 - Fone 72-11Q1

.

Imobiliária Santa Maria
COMPRA - YENDE,- ADMINISTRA O

., SEU, IMOVEL .

Rua.Walclemtro Mazurechen, 42 _ Fone 72-1342

�e;�as pI fa�r. tubosde c;on.::reto se,!! armação desde 0,15 a O,60m
rmas, anels de base, embolos e laminas pI reposição em pren

�a� de tubos de todas as marcas - Conjuntos vibratórios pI fabr de
u oa de concreto desde O,15·a l,50m simples e VRS-1500, nos ti'pos
ponta/bolsa e maChO/fêmea nos 'padrões Standart DNER DER etc
- Endereltadoras de ferro - Prensas de blocos - 'Prensa� de lajota�
p/éfavlrnentação -:- GUln<:,astes tipo portlco, fixo e móvel - �alhas
e ricas d!,! tambor pI ate 3 tons. - Mesas vibratórias _ Fôrmas /
vigas e pre-moldados en:' geral - Alimentadores de correia pI pre�
sas e vl�radores - Carnnhj)s pI tubos e pré-moldados - Redutores
de velocidades � Betoneira� reversfvejs, basculantes e portáteis.

.

_ Eletro-Vibradores

lnlc•• Elt. 2.� 661721 - CGC 83.619197/000H9 _ ,End. Telagr.: "VIBRADORES"
•

Rua .Jolé. Stulzer, ".(próxllllo a M. Wllhelml - Fone (8473) 72-1071
Caixa Postal· 211 - a •. lISO JARAQU,( DO SUL'; SC' _ BRASIL

·

Bellna Luxo Marron ••....• : ••.• ;................ 76

gorcel II LDO Azul - t)IIotor Alcool ,........ 81
orcei' n LDO Vermelhó

-

;.. 80
Corcel 11 LDO Verde Metállco.......... • • • • . . • . • • 80

. �rce: II Hobby Brànco - MotQr Alcool ••.•.•••• ;. 81
rçe II, Branco .••••••••••••••••••••••..••.••• " 78

COrcel II Qranco • .. • .. • • . .. . .. • • . . • • 78

g:� :;��:rd�""""':' .. ; '.. . 79

ê I't
....•.••••.•.•..•••••......••.• 79

'C�:� c
li Branco .-..... 79

'

·
, � I.x. Azul Metálico 76

�Ol Verde .' ••• ; .•••.•••.••• � ••••.••.•••••••••• :. 81
:assat LS Marron '" _ 80
Passat T§l Branco.• : , :.. 77
�ass.at LS Átul- Arcool' - En •. tr· 45 81

. .Alfa Romeo Azul
..

............••......•. ; 75
Fiat 147 L Azul $. •• 78
Fiat 147 Vermelho 78
Chevrolet D-6� Amarelo •.......................• 75

eSTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Muiôeioal de Jaruuá do Sol
DEPARTAMENTO DA FAZENDA

Dlvlslo de Contabilidade

!iALANCETE REFERENTE AO MIS DE OUTUBRO DE 1981

RECEITAS
TITULOS

RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES
,

.

Receita Tributária .

Receita Patrimonial .

Transferências Correntes .' •••.••••..

Recaltila Diversas ••••••• o ••••••••

RECEITAS DE CAPITAJ.
Operações de crédito
Transferências de .Capltal •.••••••••..
Outras Receitas de Capital ••••••••••••

Até o mês Arrecadaçlo
. A"terlor no mês Total

57.406.563.22 4·152.491.02 61.559.054.24

393.880,91 48.540,00 442.4201,91
\

172.207.609.61 23.355.776,96 195·563·386,57

3.031.784.31 247.949.76 3.279·734,07

10.533.168.00 •
10·533.168.00

20,046.503,61 13.596.046.02 33·642.549.63

147.851.75 19.036.09 166.887.84

SOMAS Clt 263.767.361.41 41.419.839.85 305·187.201.26

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA

Contas empenhadas a pagar ..••......

Dêpósitos de dlv&rsas origens ••.••• .

92.529.018,12 12.590.963�73 105.119.981.85

83.426.488,40
. '1".376:816.41 84.803·304.81

SOM AS .....•.••••••••••..•••••. Ort 175·955·506.52 13.967.780.14 189.9.23.286,66

SALDO DO MIS ANTERIOR
,

Caixa •.••••••••••••••••••.•••••••..

Bancos - dlsponlvel •. , •••••••••••••

Bancos - vlnculado' ••••••••••••••...

36.817.637.71 417.206,57 37.234.844,28

92.920.763.96 6·114.966,04 99·035.7301,00

78.594.416.45. 7.758.361.14 86.352·777.59

TOTAL GERAI. C,. 648.055.686.05 69.678.153.74 717-733·839,79
BOM A So •• o o o. 0 ••••• o o •••• � o o" C" 208·332·818.12 14.290.533.75 222.623.351,87

DESPESAS
TITULOS

DESPESA ORÇAMENTARIA
0100 CAmara de Vereadores •••••.•••...

0200 Gabinete do Prefeito ••.••..•••..•

0300 Depto. de Admlnlstraçlo •••••••. ,.

0400 Depto. Educaçlo, Cultura e Assistên-

cia Social ....... o • o o ...... :.. ..

.0500 Depto. da Fazenda •••.•••••••. .

0600 Depto. de Obras e Vlaçlo ••••....

0700 Depto. Agropecuário •••••.......
0800 Depto. de Turismo ..

Crédito Espécial .. .... .. ..

At�omês' O_pesa
Anterior no mia Total

4·647·689,01 813.026.50 5.460.715,51

7.182.540,95 1.636.827,40 8.819.368,35

25,932·494.44 4;300.073.84 3Q.232.568,28

44.009.908.13 2.483.844,89 46.493.753,02

11.953.538.53 637.479,83 12.591.018,36

196.470.893.14 21.662.805,99 218.133.699,13

17-216.199,01 2.281.930,90 19.498.129,91

104.487.15. 16.0184.05 120.571,20

3.664.296.26 -,- 3.664·296.�€

I

DESPESA ,EXTRAORÇAMEtfrARIA

SOM AS.............. ......... CII 311·182.046.62 33.832.073,40 345·014.120.02

Restos a pagar .......... '<' ........

Despesas de meses anterlorea •....••..•

Depósitos de diversas origens '

....••.•..

15.896.849.52 -.- 15.896·849.52

58.731.500,12 1.520·491.22 60·251.991.34

46.122.437.57 13·958.264.29 60.080.701,86

S 6 M " S Cr$ 120l.750.787.21-15478.755�36.229,542,72

SALDO PARA O MIa SEGUINTE
I

Caixa.•..••..•••••••••••••••••••••••

Bancos - disponfvel .

Bancos - vinculado ••••••••••••••••••

37.177.281.80 113.996.71 37·291·278.51

98.710.950.35 1·3®.658.27 100.019.608.62

80.234.620.07 18.944.669.85 99.179·289.9:;

SOM AS........................ Cr$ 216.122.852,22 20·367.324,83 236.490.177,05

TOTAL GERAL •••••••••••••••••••• Cr$ 648.055.686.05 69.678.153.74 717·733·839,79

rjb/Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do SUi
em 30 de Outubro de 1981.

VICTOR BAUER

Prefeito' Municipal
,\

-'

JOÄO MODESTO DA SILVEIRA

Diretor da Fazenda

Renato José Bortollnl
CRC SC no. 5.400 --- Técnico em Contabilidade

I

cotação?·
P'asse' nes1e

Cóncessionário

,a:t9tH-· ).'

..Tá .. procurando
·que·

-

nao
•

cal

UOl investinténttl
de

EIDI.endörier Com. de, Veículos Lida.
:Av. Mal .. Deodoro (em frente- à Igreja Matriz)
Fones: 72·0060 - 72-0655 - 72-0 969

CHEVROL.ET
A segurança do melhor negócio.

\' .

Os despachos do Dr. Prefeito
Esta coluna foi �ditada há muitos anos! contando os

dlos dQ' tempo do prefeito do município de I.taocara. o D�� .

Moacyr de Faria Souto. nosso. particular AmIgo, que. ad.mmis
em prosa e poesla. Amigos "muitos nos pedem. a. continUidade
ses despachos "prefeiturais • o que nos fez scllcltar ao ex-alca

repetição de tais despachos. Mas o e���refeito tra�alhav� e

tr6polis e a ele fizemos um telex, solrcltando-Ihe o material s

tado- Â resposta foi positiva e ficamos na expectativa do

-nento de tão rico acervo.

Procurando documentos, nosso diretor, encontrou m

guns exemplares do BIOPI - Bbletim Informativo Oficial,

quais vamos passar a transcrever �s despachos desse extraor

rio prefeito municipal que foi notlcla em todo o mundo-

Este despacho veio publicado no boletim de 15 de març

1976. Querem ver?

"Beq. 1440 -'Sebastiana,pede ltcença para construir p

na Rua Padre Pereira. ·Autorizo. sebasnsna terá sua casa sol:!

proteção do Pe. Pereira. santo pároco. com andanças. por aqui

princípio do século. Tudo há de. correr bem. Por isso mesmo

satisfeito em ter comprado o meu apartamento. no Rio. na Rua

Francisco Xavier, já que não tive recursos para comprá-lo na

N. S. de Copacabana. Mas, ass i mmesmo coloco-me direta

sob a .santa proteção. Espero que no dia "O" possa ter uma aj

zinha ... Aflnal, com tanta vaga lá em cima. nio prejudico a

guém se tiver um pequeno adjutório do santo de minha rua. o.

Hcil será. talvez. conseguir falar com o Santo sem ter marcado;

díêncla- Quem sabe quando for procurado por São Pedro me

resposte que. como polltcto, tantas vezes tenho ouv�do:
"

De

pe-me doutor, mas S. Francisco está em conferência e não

recebe-lo" ... '

.

Barão de Itapocu
... HÁ 38 ANOS

.

Era nosso desejo iniciar o ano de 1982, rQ

cordando acontecimentos que fizeram história no

anos de 1 �42, 1952, 1962 e 1972. Na vida de um

jornal existem muitos diretores e dirigentes e nem

sempre 'sobrou' tempo para fazer a coleção. Ou

estaria 'com o confrade Honorato Tomelim? Pôr

isso, começamos com o ano 1944, que representa
38 anos no espaço. E vamos ver o que aconte-

cia... '

-..- No Brasil inteiro comemorava-se o "Dia

do Municfpio". Em pleno mês de janeiro. O C�
, tecia longa consideração sobre o assunto e co

mentava Jaraquá' do Sul, o mais 'novo -munlcíplo,
com menos de 10 anos de existência. O Distrito

de Jaràguá fora criado pela Lei nO 7, do município
de Joinville, viu-se elevado à categoria de Vila a

26 de 'março de 1934, pelo decreto estadual nO

565, e, à cidade, quatro anos depois, a 31 de

março de 1938, pelo decreto estadual nO 86.

.•• HA 30 ANOS
..- No dla 3, de janeiro de 1952 inrciava-se

.

na admtnístração do prefeito Artur Müller, o cal:

çamento da cidade com paralelepípedoe, prevts
tas às seguintes. vias públicas: Mal. Deodoro, Ge'

túlio Vargas, Pe. Pedro'Francken, Floriano Pelxo

to, Angelo Plazera, D. Pedro " (parte) e Oél, Emf,

lio Carlos dourdan.
,

_ Contratava casamento, dia 24.12.43,

com a srta , Irmgard, o sr. Guilherme Neitzel, só
cio gerente da Sociedade Gráfica Avenida Ltda.

- O dr. Geraldo Gama Salles, advogado
em .Jaraquá (hoje desembargador), filho do de

sembargador dr. Urbano Müller Salles, na época
Presidente do Tribunal de Justiça, contratava ca

samento com a srta. Romilda Brisighelli, da alta

SOCiedade da Capital do Estado.
..- O prefeito Artur Müller convidava as au·

toridades e o povo, para a recepção a sua excla

o sr. dr. Oellers, ilustre Embaixador da Alema

nha, que oficialmente visitava o munlclplo, no dta.
14 de janeiro de 1952.

••• HÁ 20 ANOS
..- A administração municipal andava em

descalabro e todo mundo reclamava contra os des

mandos. De Garibaldi reclamava-se contra as es'

tradas ruins que não perrnltlam ninguém sair de

casa. Souberam que um trator tinha. sido enviado
para Luiz Alves e a bronca do morador garibaldi
no foi muito grande, arrependendo-se de ter vo-.

tado no prefeito que ora o bolcatava.
I

� João Wiest dnr., comunicava à praça
que em 7 de dezembro de 1961 a firma João
Wiest & Ola. Ltda., por escritura pública, ravia-
se transformado em sociedade anonima, sob a de·

nominação ,ee Metalúrgica João Wiest SIA., re

gistrado na. Junta Comercial do Estado, sob n.o
26.056. '

••• HÁ 10 ANOS
...:... O "Correio do Povo" contava o ano 53

de existência e anunciava o nascimento de maiS
um semanário na cidade _. A Gazeta de Jaraguá,
e apro.veitava para lembrar que anteriormente, em
10 de setembro de 1931, já existia outro serrraná-
rio com o mesmo tItulo, terido como diretor D.

Miranda Pinto; contudo, não deixava de cumpri
mentar o confrade nessa j.ornada de civismo.

,
..- O Registro Civil anunciava: Em 1911

ocorreram 957 nascimentos, 493 do sexo mascu1i"
.. no.e 4.6.4. do sexo feminino; casavam-se 299 casais
e registravam-se 236 óbitos, sendo 130 do seXO
masculino e 106 do sexo feminino.

..- De 8 a 16 de janeiro de 1972, realizava-
. se.a Festa de São S.ebastião, que tinha iníciO di.
8 com impo.nente procissão, assinalando a pri
meira festa do ano, Gom Cr$ 82.254,63 de receita
bruta, Cr$ 26. 976.97 de despesas e Cr$ 55.277,66
de lucro Uqu!do apurado;.

.

J ':. '1"1

ImlnstriafR�llni[as Jara�llá S. �,�
,

.

It

CONPAL- Concentrados para Alimentos
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CO,MPRE BEM - COMPRE MELHOR ','

POUPE 'MAIS
Venha conhecer as ofertas especiais da' inauuuração da

e Supermercado' BREITHAUPT
,
na Rua Angelo Rubini, 2363, Barra do Rio Cerro, -� ':,; �

E você ainda participa, inteiramente grátis, do sorteio de:

IDa. Loja

1 VOLKSWAGEN ZERO km.

4 REFRIGERADORES CONSUL

4 MAQUINAS DE COSTUi\lA ELGIN ,

4 BICICLETAS, MONARK

4 MAQUINAS DE LAVAR ROUPA MÜLLER

Troque' já suas notas por cupons

Lojas e' Supermercados, Breithaupt. "O m_áximo pelo, mínimo. 'Cada vez mais perto de voei".

- 30. sorteio dia 30-01-82

-- - ,eonqralulam-se com, a inauguracãó
<,

da 10a• Loja Breithaupt

A beleza sob seus pés.
Tudo fica mais elegante e

confortável, quando você pisa
em um ambiente revestido corn

carpetes e tapetes São Carlos

1a�ele.r
.ão[arlo.r

Master, Nylfloor, Lobby, Durafeit,
Magnus, 2000, Toririo. Maxim,
Meshed, Berber, Ryart, Ryama,
Tweed e Bouclé,

I

•

C a b 0-8 e I é t r i c o 8
SENTIMO;'NOS ORGULHOSOS EM

COMPARTILHAR MAIS DE so ANOS DE
SUCESSO DAS LOJAS BREITHAUPT.

I esultado do 20. sorteio reaUzado dia 30 de
\ dezembro' de 1981

1.° prêmio - 10.700 - Ernestina D. Fernandes
2.° prêmio - 14.,785 - Ernesto Werner
3.° prêmio - 16.994 - Pedro Rohers
4.° prêmio - 11.547 - Móveis e Esquadrias-

_ _
Almeida Ltda - PR.

DURATEX S.A.

CORREIO
, \ .

DO' 'POVO
o mais antigo semanário de ,Santa

.Catarina .congretula-ee com a cin
quentenária empresa pela inaugura
ção da sua lOs,.· lojà, na Barra do Rio

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Um P09cO da hist6ria

..A.mudança .•.Barbearia
do Joio

João Reiser JlJhior, 't» "Reiser" massagista
de muitos craques de futebol, deixou a salinha do
antigo prédio doa Huysarn , Foi no dia 26, um dla
após o Natal, quando a maioria dos jaraguaenses
ainda se entregavam aos festejos do prolongado
feriadão. Foi preciso. ° progresso incessante da
principal via pública da cidade, exigiu que a tra
dicional barbearia dalí safsse. Uma alta parede
de madeira vai cobrindo todo o prédio para novas

construções. ''Em 1927, parte daquela seqüência
de casas emendadas dava lugar a uma casa de
pasto dos Ruysam, ao lado do Paço Municipal.
Foi a glória da ,época entrar naquela estalagem
alegre e hespltalelra, com os cavalos debaixo de
frondosas árvores e as carroças disputando os

abrigos ao redor da casa. Mais tarde o então Te"
nente .Herbster, à época de Nereu Aarnos, dava'
nova feição às vias públlcàs, às calçadas, 'às ruas

e aos prédios.
'

Sofreu o prédio também modificações, dan
do-lhe feições modernas, mesmo que fora do esti
lo local. E os tempos se passaram. ° Pulli-Bar
ali 'depois instalou-se e marcou outra época, Vá
rios foram os proprietários a explorar o estabele
cimento até o seu quase compulsório fechamento,
motivo de uma reportagem. Mas a barbearia re

sistiu às investidas, mesmo sob o impacto de es

corchantes alugueres. Era Inicialmente, de Ma
thias Ruysam. Depois de Rocha, pai, -'" o An
selmo. Posteriormente de Zépi Rocha e doão Rei
ser. Mais tarde de João Reiser Júnior e Mário
Zerbien . De permeio; ainda que por pouco tem

po, outros Hgaros all exercitaram as suas ativi
dades. Uma sala pequena, que nunca teve qual
quer benefício e pouco de conforto. Não tinha
carpet ou outro piso mals nobre e nela não cabla
um ar condicionado. Era pequena, mesmo. Com
dois profissionais trabalhando, só <fabia um em

cada cadeira e 2 à espera de oportunidade. Em
;:'9mpo'de verão, então, era aquele supUcio. ° sol
da tarde entrava em cheio pelas duas janelas, pro
tegido pelas persianas. Assim'mesmo foi a bar
bearia que mais tempo existiu na Marechal e,.

quem sabe, em' Jaraguá. Centenas, muitas cen

tenas de fregueses passaram milhares de vezes

pelas mãos do último de seus donos .:._, o sr.
João Reiser Júnior. Alguns deles já completaram
30 anos de lealJreqüência. Até muitos cabeludos'

, passaram pela sua aparadora tesoura. A máquina
de ,cortar cabelos, essa' foi aposentada, !pois, os

cortes "à Ia prussiana" deixarai\-. de existir. De
zenas de milhares de ba'bas alf foram 'feitas. Al
gumas compridas;' pela falta de tempo ou econo

mia de dinheiro. 'Outras, as barbàs longas 'deixa
vam de existir, após o cumprimento de uma aten
dida promessa. Coisas que só os barbeiros sabem
explicar. Ele também foi o silÉmcioso testemunho
das coisas que se comentavam nas quatro pare.,
des da sala. Todos passaram pela 'barbearia: au
toridàdes as mais altas, profissionais de difßrentes
categorias, operários, lavradores e colonos de to

dos ,os quadrantes do municfpio para' aparar o '

,seu cabelo ou escanhoar a sua barba.

I

A ·profissão de barbeiro é uma ocupação dr
fici I. Requer um conjunto de. pre-dlcados que pou
cos sabem reunir. Reiser Júnior é um barbeiro
perfeitO'.

Mudou para a 2a •. sala da Galeria Dom Fran
qisco, lado dir�ito de quem entra, pela Marechal
Deodoro.

.

° espaço é um pouco maior. Qúem sabe
poderá expandir o sau atelier com uma banca de
jornais e, para os mais viciados, para um carteado
enquanto aguardam a sua vez. -

. Á propósito da mudança dO- João- Reiser
Júnior para suas novas Instalações, vale lembrar
um fato acontecido com o nosso diretor.' Já avan

,çado nos seils 50 e tantos anos, um dia elf apa
receu,o "seu" El,Igên1o. para fazer o cabelo, cOIll -

grande fj Ia e "espera. Qua�do' já se encontrava na

cadeira) elß explicou a sua paciência •. Seu sogro,
Bruno, com 70 e poucos anos, olhando o, seu gen-·
ro, à c,ttl dl'tUr� não se conteve e perguntou:
"Eugen, ,wird das nicht bald zeit das ,Du deine
Haare. �ch®itz{? Die stehên Dich doch schon
uebef die Ohren!" E o "seu" Eugênio vóltou em

seguida, para mostrar ao seu sogro, o belo corte

de cabelo.

No decorrer de 1,982,
segundo planos definidos,
39 centrais estarão sen

do ampliadas e 36 outras
serão implantadas nas

diversas regiões do Esta
do. Com estas implanta
ções os municípios que
são atendidos somente
por postos de serviços e

que hoje são em número
de 47, serão reduzidos
para 19 em 1983, indepen
dente do tamanho do mu

nlclplo, apenas. 5 deles
não estarão sendo atendi
dos por centrais próprias,
informou o presidente da
Telesc, Douglas Mesquita,
em entrevista.

° plano exlqlrá um in
vestimento na ordem de
Cr$ 7 bilhões e 300 mi
lhões que possibilitará a

manutenção do' atual rit
rno, a ativação de uma

média de 6 centrais por
mês e uma média de 2.190
terminais telefônicos em

igual período, num total
de 26.284 durante todo o

ano.

E além dos serviços já muns, o e qui pamento
oferecidos pela 'empresa" 'tamb-lm poderá identificar
novos projetos estão sen- telefones públicos. N'es
do' idealizados pelos, téc- se caso, os números se

nicos, no sentido de dar rão gravados em uma fi
à comunidade novas OP- ta magnética' de modo ' a

ções para o ano de 1982. permitir a leitura poste-
O follow-me, por exem- rtor.

plo, .será um dos novos Na área rural, está pre
servl�os q�e a !.e]esc co- vista a implantação de
locará a .dlsposlçao dos C é ntrais agropecuárias,

I seus, asslnantes. Ele es-
que virão atender direta

tá progra-:nado para ,bus- mente à população do

caro o .assman�e onde .ele campo, informando sobre
e�tlver, ou s�J�,. as hg�- períodos de safras,' pre
ç_?es, a ele dirigidas, cal- visão de tempo, preços
rao 1i0 telefone da casa de mercado etc. as
onde ele, esteja vteltando. quals facilita;ão s�b�ema
com, uma proqramaçao neira a comercialização
que ele mesmo fará em dos produtos, a preços
seu telefone. '

mais acessfveis à popula-:
° identificador do as- ção e com melhor rendi

sinante "A", uma outra mento aos produtores. Há

novidade para 1982, per- projetos para ativar cen

mitirá a identificação do trais telefônicas em 1982
número do assinante que em dezenas de leeallda
chama, antes mesmo que des, destacando-se dentre
o destinatário (assinante elas Schroeder, Barra Ve

"B") retire o telefone do 'Iha e Corupá, rnunlclploa
gancho, evitando o abu- integrantes da MicrtlHe
so do trote. Além de iden- gião do Vare do ltapocu.
tificar os telefones co-

'

Municipios do Vale
'recebem

do
'auxílios

Em solenidade. realizada no

final de dezembro, no Palácio
Cruz e Sousa, o governador
Jorge Bornhausen fez a entre

ga de cheques de auxílio para
51 prefeitos. Os recursos do

governo do Estado, no valor de

10� milhões 409 mil 776 er..-

zeiros, foram repassados 'pelo
GAPLAN, sendo que deste to

tal, 40 milhões de cruzeiros fo

ram destinados a Araranguá, pa

ra que a Companhia Força e

Luz possa ser absorvida pela
CELESC.

Na oportunidade, o governa

dor enfatfzou que 1981. foi um

ano dificil, uma vez qu� .a arre

cadação não atingiu os níveis

previstos. Mas, mesmo assim;
o governo do Estado fez um es,

forço no sentido de atender às

prefeituras que receberam, du

rante o ano, Cr$ 520 mllhões.
O governador disse que espe
rava contar em 82 com melho

res condições e que ações in;
tegradas ao nlvel federal vão

beneficiar os pequenos municí
pios; O Ministério, do Interior -

Governador diz que incorporaçlo ê
'retrocesso de idéias'

,

Em sua última entrevista à

imprensa no ano de 81, o go

vernador Jorge Bornhausen ao

qualificar "o exerclcio como

muito difícil, embora com es

forço tenhamos superados vá-

rios obstáculos", admitiu que

tão logo seja definido pelo
Congresso Nacional o conjunto
de reformas enviadas pelo Go

verno, poderá ser acelerado o

processo sucessório 'estadual,
com a escolha dos candidatos
do PDS aos dlveraos nlveis.

Para Bornhausen, o PDS po

derá. chegar à convenção com

os nomes pràticamenfe defini

dos "corri base em acertos e

entendimentos que deverão a

contecer ao longo dos prImel
ras meses de 82. As conversa

ções ....
serão inte4JJlflcadas, sob

a liderança e comando do Pre

sidente do Partido, Senador
Lenoir Vargas Ferreira, de mo

do que possamos chegar a

um amplo consenso", frisou.
Entretanto, esclareceu que

"dentro do que determina a le

gislação eleitÓral, só poderemos
apresentar chapas oficialmente
·no dia 15 de maio, durante a

Convenção. Antes disso, IImlta-,
remos a nossa ação aos acertos
e composições".
_ A incorporação do PP ao

PMDB não aítera as estratégias
do PDS com vista à sucessão
ao Governo do Estado· Para o

governador dos catarinenses "a

incorporação rião tem nenhuma
ligação com o quadro interno

do PDS, porquanto ,trata-se de
uma medi. partidária, de eco",!

nomia interna".

QuarittJ::a declarações anterio

res suas, quando afirmou que o

PDS só lanç candidato
ao Governo (Ie definidos
Os nomes da op sição, Ö Go

vernador djsse: "Sem a coliga
ção partidária e com a incorpo

raçAó, o PDS não precisa espe_
rar pelos partidos oposIcionis
tas para definir o seu quadr�
para 82· Dal porque deveremos

chegar à convenção com cha

pás.:á bem definidas". "

"Retrocesso de idéias" é' co
mo o governador Jorge Bor

�nhaús�� <
analisa q processo de

íncorporação do PP ao PMDB.

"Os membros do- Partido POPl!
lar se descaracterizam com tal

,procedimento, retornando de

onde vieram depois da reforma'
partidária. Além de estarem a

meaçldos de ficarem inelegí
veis em 82".

DIFICULDADES I

Para Jorge Bornhausen o ano

de 1981 "foi bastante difícil pa
ra o Estado", observando con

tudo que "todo o nosso esforço
serviu para que algumas difi

culdades fossem superadas, co

mo por exemplo dar continuida_
de às obras planejadas no inI

cio do ano". Disse ainda acre

ditar que 82 será um ano me

Ihor" "nãO só para Santa Cata

rina, mas também para o Bra

sil e alguns países do mundo·

E lembrou a situaçãd da Polônia' .

"cuja liberdade foi interrompida
através de uma ação de força

, ..

_ Tivemos um processo a

centuado de queda de vendas,
o que �eroU desempregos �m
muitos setores· Mas o Governo

conseguiu no final do ano obter

êxitos na economia brasil,eira, �
com um superavit nas exporta":

•

ções em ,torno de Um bilhão ci.e,
dólares e uma queda acentuada
nos indices inflacionários, o que

gerou um reaquecimento da e"

conomia. Todo esse resultado
nos le�a a crer' que o ano de

82 �erá melhor do· que 81, por�

que o Governo está conseguin
'do obter êxito na sua própria
politica anti-inflacionária", sa

lientou o Governador.

AFASTAMENTO
O governador Jorge Bornhau

sen vai se reunir no dia 11 de

janeiro às' 8 horas, com todo o

colegiado para saber quais os

secretários de Estado, presi
de'ntes de empresas de econo

mia mista e ocupantes de ou

tros cargos públicos que vão se

desencompatibilizar no dia 15 de

fevereiro visando concorrer às

eleições de 82. Segundo Bor

nhausen, () prazo para que todos
se decidam se vão ou não dis

putar cargos eletivos, encerra

no dia 10 "e preciSO de mais

de uni mês para poder trabalhar
em cima dos secretários subs

titytos".

Itapocu
revelou _ deverá liberar Cr$
143 milhões, para as prefeitu
ras que já' tiveram processo

neste sentido aprovados. A pre,

visão para o auxílio a municí

pios com até 25 mil habitantes

é de Cr$ 600 milhões.
Na gama de auxflios repassa

dos aos municlpios, foram be

neficiados três integrantes da

Associação dos Municípies do
Vale do Itapocu _ AMVALI:

Guaramirim e Schroeder, com

Cr$ 1 milhão cada qual e Mas

saranduba, com Cr$ 500 mll-

ORAÇãO ,Áô'1blVINO
ESpm1'l'O SANTO

Espirito Santo, Vós que

esclarecei tudo, que Ilumlnaís
todos os caminhos para , que

eu atinja o meu ideal. Vós

que me daJs o dom divino de

perdoar e esquecer o mal

que me fazem e que todos os

instantes de minha vida es

taiS comigo, eu quero neste

curto 'diálogo agradecer por

tudo e Confirmar mais uma

vez que eu nunca quero me

Iseparar de Vós, por maior

que seja a ilusão material,
não será o mínimo de vonta..

de qUe sinto de um dia estar

convosco e todos os meus ir

mãos � glória. perpétua -

Obrigado mais uma vez. -

A pessoa deverá fazer esta

oração 3 dias seguidos, sem

,dizer O pedido. Dentro, de 3

dias será ,alcançada a graça

por mais difícil que seja. Pu

blicar assim que recel:>er a

graça. .Agradeço graça rece-

bida. _ (O. M.)

Policia o oviária
as ocorrencias de

O Sargento Eduardo Plcólli,
comandante do 4° Grupo de Po

lícia Rodoviária Estadual, situa

do no quilômetro 10 da Rodovia

Waldemar Grubba (SC-301), em,

Guaramirim, divulgou o relató

rio das ocorrências de 1981. O

4.0 Grupo da PRE é respon

sável pelo patrulhamento nas

rodovias SC-301 (trechos Jara

guá do Sul, Guaramlrlm, Ara

quari, com 35 quilômetros),
'SC-413 <trechos 'Guaramirim,
Massaranduba, Blumenau, com

32 quilômetros), SC-280i (Pi ra

beiraba, Campo Alegre, São

Bento do Sul, CQm 48 quilôme
tros) ,SC-280 (trechos Joinvil

Ie, Araquari, São Francisco do

Sul com 36 quilômetros),
SC:301 (trecho SAo Francisco a

Enseada, com 18 qUilõ
SC-301, trecho com

" entre Jaraguá do Sul

com 18 quilOmetros, n

de 185 quilômetros.
Segundo o relatório.,

registrados no ano pas

acidentes, sendo 102'
. mas e 93 com víttmas

acidentes resultaram

mas, com 16 mortes e

nas com ferimentos. O

tes estão assim dividi

a.balroamentos, 28 colis

atropelamentOs, 16 to

tos, 44 saldas de pista,
tarnentos e 9 choques.
dos registros de acide

ram realizadas 192 apr

de verculos e 157 por si

irregulares.

Surge novo pretendente' a
,

cargo de Hauffe ,

° Chefe do ,Posto de
Saúde e Diretor da Casa
de \Saúde São Francisco.
'de Corupá, Dr. Sílvio Len

nert é o terceiro nome a

disp�tar na Convenção
Municipal do Partido De

mocrático Social como

candidato a candidato ao

cargo de Prefeito Municl

pai, juntamente com o

ex-prefeito Oto Ernesto
Weber e com' o ex-presi
dente da Câmara. Albano
Melchert.
Tal assunto foi ventila

do no final do ano passa
do, quando da formatura
'da turma de. contadoran
dos de 81 . Segundo cons

ta, o conhecido esculápio
conta com o apoio de ra

zoável parcela do. eleito;
rado corupaer.se de 5 031

aptos a exercerem o iivre

dlre.to do voto.

Em dez.embro, oe

a formatura da pt!
turma do 20 grau de;

rupá, do Colégio Es
Tereza Ramos. For
formandos que ti

como paraninfo o J:I�
do Octacflio Pedro
mos, como patrono
dre Osnildo Klann
tronesse a Sra. Zél
Ewald.

NOVO REITOR
No último dla d

zembro, o Padre Rud�
sumiu a reitoria do

mlnárlo Sagrado Cor,

I de Jesus, de Oorup
substitui ao Padre
do Klann, que agora
ge o'Noviciado Nossä
nhora de Fátima, da
ra do Rio Cerro.

Todos contribuem par
cobrir o rombo
previdenciário

O presidente João Figueiredo
assinou' na semana passada, co,
mo "present� de final de an-' ,

o decreto-lei que dispõe sobre

o 'reajuste dCl<; taxas prevíden
clárlas dascontedas mensalmen

te nos vencimentos dos assala

riados. Agora, as onntrlbutções
serão aumentadaa dos atuais

8% para 8,5% para quem qá
nha até trêa salários .mlnunos ;

8,75% entre xrês e clnco rnlnl

mos; 9% para quem tenha ren

dimento de c,inco a 10 salários

minimós; 9,5% para segurados
que e�tejarri na taixa de 10 a 15

mínimos; e 10% para i.wern ga

nha acima de 15' mfl1lntOs.

contribuição a cargo

presas para custeio .do

família e de salário-mate

de.
Também os aposentados

ram atlnqldos pelo aume

das taxas, que visam alivia

déficit da Previdência S

em. 1982, previsto em 5

lhões Os inativos terão des

tos em seus proventos,
vão de 3 a 5%; 3% até o

valente a três salários mr

regionais; 3,5% para que

cebe a 3 a 5 mínimos; 4J'l

5 a 10 salários minirnos;

de 10 a 15 mlnimos e 5"'/. '

quem recebe benefícios' s

rior a 15 vezes o salário min

regional. Já os pensionistas
carão com menos S%·

'

O decreto-lei .elo presid
Figueiredo entrou em vigor
1.0 d� Janeiro.

AUREA MOL�ER GRUBBA

TABELlA DESIGNADA E OFICIAL DO REGISTRO
DE PROTESTOS.,

I

EDITAL

NOVENA PODEROSA AO

MENINO JESUS DE PRAGA

Oh! Jesus que d.issestes:

peça e receberás; proc1U"e e

acharás; bata e a porta se

abrirá. Por intermédio de

Maria' Vossa Sagrada Mãe,
eu, humildemente, vos rogo

que minha prece seja atendi

da. (menciona-se o pedido).
Oh! Jesl)ß que dissestes: tu
do que peQ.irea ao Pai ein meu
nome Ele atenderá. Por m..

termédio de�ia Vossa Sa

grada Mãe, eu humildemen
te rogo em Vosso Nome, que',
minha oração seja ouvida

(men�iona-Se o pedido). Ohl
Z-esus que .dissestes: o Céu e

a telTa passarão, mas a mi-'

Ilha pal�vra não passará.'
Por intermédio, de Maria
Vossa Sagrada ;Mãe, eU con

fio que minll,a oração seja
ouVida (mencio� o pedi.
do). Rezar três.:�ve-Marià!!
e uma. Salve � Em

casos Ul"geD.tes, essa :Q,Ovena:,

dev�1i. ser feita em nove ho- ,

ras e �dada publicar, :por
se ter alcançado uma graça . .-

O. M·

Pelo presente edital de citação pedimos aos senhore

abaixo reladlonados que compareçam em nosso Cartório P

ra tratarem de assuntos de seus interesses: ANGELIN
TESCH BERT*DL _ Rua: Luiz.Gonzaga Ayróso, 93 -:-- NES
TA _ ALIDO HENNEMANN _ Estrada Garlbaldi, 973 -

NESTA _ ALEIXO TROMBELLI Rua: Mal· Castel� Branco,

s/n.o SCHROEDER _ DISCOLANDIA JOVIL LTOA· __o Av·

I
Mal. Deodoro da Fonseca _ NESTA""": GENESIO MARCEL!
NO Rua: João Planinscheck 425 _ NESTA _ HIDROCIV
LTDA. _:_ Rua: Preso EPifáCIO PeSsoa _ NESTA � IVO

REK _ Rua: Joã� Tozini s/n.o _ CORUPÁ _ JOSÉ VITORI
CARTURANI _ Barra do Rio Cerro, Estrada Garlbaldi -
NESTA _ JOÃO MACHADO _ 'Rua: Felipe Schmidt s/n'P
CORUPÁ _ JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS _ Rua:� RO-,
b e r toS e i d e I s/n.o CORUPÁ M O fi.

CIR RANGHETTI _ Rua: João Carlos Stein s/n·o - NEST
- NORBERTO INACIO GUILOW _' Estrada Rio da Luz

NESTA - NILSON EISENHUT - Rua: 240 Int. R. JT. Aibei
NESTA - OCTACiLiO EVARISTO REST - Rua 01, n.o 44

NESTA _, PEDRO MOKWA - 'Rua: "olá Tozini,' s/n.o
CORUPÁ - R08ANE MARIA MARC�"NO _ Rua: 'J

Planinscheck, 425 _ NESTA....; ·TERtSIA PANGRArZ
OPlOTTI ....::... Rua: CeI. Proc. GomEis te"ollVàlra 498 _ N

- VALDEMIRO 'RAHN _ Rio dado 'i _ NESTA _ VO

TORRES _ Av· Mal. Deodoro da
,

seca, 744..- NEST
"

ÁDALZIRA PIAZEF!A DE ,AZ�vifuo' � ,qficial M'aior

ris/ Jaraguá do Sul, 07 de Janeiro de 1982.
'

O c.{ecreto do presidente esta'

belece' ainda qU9 .l co lt:ribu;ção .

dos patrões em geral será e!e
vada para' 10%, m3S ficam

mantidas as atuais alíquotas de
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