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Bananicultores não gostaram
.

da tributação da fruta
, I

Desde que os bananiculto
res tomaram conhecimento
da medida governamental
de tributar com 17% de ICM
a comercialização da banana,
e)tiste em toda a região illn'a
intensa intranquilidade no

meio rural.
'"

'Próximo de zona sujeita
a geadas, por anos a fio,
tiveram queimadas pela gea�
da 'as planta�ões de banana,
_quando .não atácáva a siga
toca, molestia que destrói
os bananais, reduzindo a

'sua prQdutividade a zero.
No passado os produto

res e os eemerelantes de ba
nana sofreram horrores nes

ta régião, poJ..s, :enquan.to
possuiam uma boa produ
ção, o transperre era reali
zado quase que exclusiva
mehte via férrea e aí a coi
sa entortava, visto que os

,vagões gaiOilas eram nas

mais das vezes insuficien,tes
,

e quando a prenão era mals
acentuada, deixavam de fo,,:
necer qualquer transporte,
para desviar os vagões para
outras regiões. Como o pro
duto é perecível acontecia
que muitas vezes os cachos
de 'bananá apodreciam na

plataforma. Isto poderá a- •

contecer agora também ..E'
coni maior efeito, 30 anos

mais tarde.'

Depois veio o transporte
rodoviário, onale também a

classe dos bananicultores
"entraram numa boa", pois,
enquanto o produto' paulis
ta- era levado para o sul, to
do feito por via asfáltica, o
produto eatarlnense somen
te depois de muitos, e mui
tos anos passou a gozar des
se benefício,

-

sofrendo du
rante todo' esse tempo os

efeitos dá concorrência dian
te do custo de produçã� qu�
era' menor, apesar da clis-
tineia. -

.'
.

Os bananais-paulistas n'ãó
estão sujeitos às geadas ee
irlo os de 'Sànta Calarina.
�Iem do mais os banana�is
foram plantados

.

d! forma
'

.:. tacionàl, com espécies de

l ".

'.

melhor qualidade, o que
constituía entrave ao nosso

desenvolvimento maior.
As intempéries castigaram

também os bananais catari
nenses, com ventos fortes,
que dizimaram plantações
inteiras. Assim mesmo o I'a
vrador resistiu bravamente,
superando-se a si pr.óprio
para enfren,tar os estímulos
à classe em' outros Estados"

Eis que, agora, são sur

preendidos com' a medida
gover..namental, tributando o

produto que, básicamente, é
,comida de pobre. Isto é, o
humnae làvrador conségue
produzir um produto a1ta
mente alimentar para quem

/ tem pequeno poder aquisi
tivo e, agora, este não pode
comprar a banana com o

preço elevado acima do ner

,mal, de vez que o imposto
é incorporado ao preço fl
,nal do produto. Depois da
banana só chá de· capim
cheiroso pode alimentar.

_Somos sabedores de que
uma Cooperativa teria-se ln-

.' f_iltrado ne meio dos lavra
dores.de banana, premeten
dQ-lhes preços

-

compensado
res e, ne' final da ·história,
acabaram entrando pefo ca-

no.
.

"
' .

Ainda não refeitos do du
ro golpe, agora, recebem a

notícia da tributação, que
os dehta totalmente desani
mados. Inúmeros ·são os la
vradores que :vão passar a se

dedicar a outras culturas e

abandonarão. os bananais,
pelos longos anos de sofri·
mento que nunca foram
'compensados.

'

Em contato com lavrado
res de Guaramirim, Jaraguá
do Sul e Corupá, eles amea-

As providências para a construção da Casa da Cultura
e Teatro continuam. O Secretário-Adjunto de Cultura, Es
porte e Turismo e Superintendente da Fundação Cetarlnen
se de Cultura, Udo Wagner; informou esta semana que o

anteprojeto apresentado originalmente à comunidade so

fre� algumas alterações a partir de sugestões apresenta
das e que a sua edificação dar-se-á por etapas junto ao

_ terreno de propriedade da Sociedade Cultura Artística de
, Jaraguá do Sul, na rua Jorge Czernlewicz,

Essa nova tributação da o primeiro módulo terá quatro salas de aula, sani-

banana, parece uma centra- ,tários e salas para recepção e administração, _

servindo.
dição ao que prêga o Gover-

.. também para a sede da SCAR. Já existem verbas des ta-

nador Amin, de amparar os cadas no orçamento, mas Wagner reiterou o seu empenho
pequenos. .Tributa' quem em lutar para que novos 'recursos sejam canalizados a

sua a camisa para produzir Jaraguá do Sul.

uma perecível banana e'cria',
.

E dentro de 90 dias, no
.

máximo, pretende-se lan-
facilidades pará comercian- çar o Edital de Licitação, para início Imediato do empre-

.

tes, de pequeno, porte, que endimento cultural.
ganham o seu dinheiro na

base de sombra e água fres-
ca.

O Governo deve· rever o

ato da tributação da bana
na, para evitar um mal
maior, _àlle é o êxõdo rural
e a inchação das cidades, au
mentando a miséria que já
se e�palha por toda a parte.
É de Justiça, sr. Governador.

çam largar tudo, para se

mudar para a periferia da
cidade, onde aeham q�e vi
vem melhor, porque deposi
tarão o dinheiro da venda
de seus terrenos em cader
netas de poupança e

_

espe
ram viver des juros' e da

correção monetária.

Aliás, este semanário, tem
pos atrás já comentou essa'

fuga do lavl'ador de sua 'gle_
ba de terra, localbàndo-se
na periferia da cidade. Com
a inauguração da cobrança'
do ICM para os pequenos
negociãntés de até 3 mi
lhões mensais, a cidade se :

encheu de /b9degueiros que
abrem e fecham da noite

para o dia, no que são se

guidos de biscateiros, ambu
lantes e camelôs, que so

mem à primeira vista de
. qualquer fiscal e dão uma.

quebra miserável no comér
cio local, çom prejuízo _pa _

arrecadação de I'CM,

A DIREÇÃO

1984 '

50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL

65 ANOS DE FUNDAÇÃO DO "CQRREIP DO POVO"

, A história presente na vida do' seu jornal. Em 1984, con
.. tinue conosco.' Rénove a sU,a assinatura.

Constituídas 261- novas
.empresas emSâ

'Apesar das dificuldades econômicas, da inflação à ja
to e das bruscas mudanças no comportamento econômico
nacional, foram constituídas no ano que passou, 261 no

vas empresas em Jaraguá do Sul, -entre comerciais, in
dustriais' e prestadoras de serviço, sendo 163 limitadas e

98 individuais: A informação é do Escritório. Regional da
Junta Comercial do Estado, através do preposto Carmo
sino Camargo de Araújo Neto, que forneceu outros dados
acerca das atividades do órg,ão, 'no exercício passado.

Houve. 64 .: alterações de sociedades anônimas, 163
constituições de limitada e 224 alterações, além de 27 a

berturas de filiais e 24 distratos soclals: as empresas in
dividuais novas somaram 98, 54 alterações, 5 abertura de
filiais e 37 cancelamentos.

Casa da Cultura:
-

.

.

construção em etapas

VESTIBULAR COMEÇA TERÇA NO "SÃO LUíS"
Está tudo pronto para o Vestibular Unificadão/84 da

Acafe que começa dia 17 em 18 fundações educaclonals
do Estado, Em Jaraguá do Sul as provas serão tealizadas
no Colégio São Luís. Detalhes na pág. 3.

DÁVIO LEU PODERÁ DEIXAR � POUTICA'
N'As Anotações de Flávio José, que retornam, infor

mações sobre o lançamento da candidatura de Dávio ,Leu
pelo Prefeito de· Corupá. Mas Dávio poderá deixar a polí�
tica. Essa e outras na pág. 1,2.

CYRUS SOLICITA A SUA AUTO-FALf:NCIA
/

Seguindo o mes-mo caminho da Jarita, a Cyrus soll-
citou dia 6, ao Juízo de Direito da 2a. Vara,. a sua auto
falência. Informações à respeito na pág. 7.

'JARA'GUÁ VAI' AO COMrC10 PRÓ-DIRETÁS
,

,

Neste sábado, em Balneário Camboriú, .

uma grande
concentração popular em prol das eleições dlretas à Pre
sidêncls da República, que culminará com' um comrcro,
às 19 horas. Jaraguá do Sul vai marcar presença, seguin
tio em caravana e portando faixas e cartazes. Pág. 5.

'
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iC'ARNAV� I -_ Ernbora
es,tej,a ainda um pouco .dls
tanté (cai no dia 6 de mar\
ç6),{;já começe a rnovirnen

taçãe pera 'o carnaval, de
19,84. Em Jaraguá� do �ub
qúe 'hão. tem muita tradição
nas folias momescas, a Es; 18h, Gilmar Riegel/Anabela fazenda dos Oselame, pais
cola de Sarnba Estrele, D'Ai-' Sizs. Aos nubentes, fellcida- de P. Zilda, esposà

.

do Dr.

va, do Mestre Manequ'inha, "des! Alfredo Guenther,. onde pas-

.�9,.g.,:!e. constá,. será' :a>JriiCa
,I'

DOIS TOQUES - Para .!'ou algun,s dias de férias. *

a aesfilar nas ruas, a não breve ("dia 10;02) o "sim" De 1.0 'a 15 de fevereiro, no

de L'UI'Z A'nto� 1'0 G bb o Lar, Vila Elsa, em S. Bento,
ser que surjam blocos de n ru a c m

"foliões na ú!tima-hõra. a bonita fisioterapeuta Rita' .retiro para .menlnas-meças

, ,CARNAVAL (I _ A IIUni- de- Cássia Guandalini, da de 12 a -JS anos. Informa-

'dos da' Brasí'[ia" não desfl� i . sociedade para'laense. -x- ções na Secretaria 'da Comu-

Q d f
. nidade Eva·ng'lfca.

-

lará e enquanto isso os pu-
uem esteve reven o ami·

pilos do 'Manequinha, ape.. liares em �araguá do Sul,
sar das dificuldades flnan- dra's passados, foi ó Ten..

ceiras, ensaiam às quartas e Cel. e Advogado pea�o Pery
sextas.feiras, aprontando os Mascarenhas Fi.lhó, nosso

passistas e ritmlstas para o
leitor em São Paulo. -x-'

desfile. A comemoração O Grupo .Folclórico ,Bumba
maior do tríduo momesco,

meu Boi fará neste dom In- ,

nóvamente, dêverá aeente- . . go, ell1 Barra'Velha, uma a·

cer nos salões. presentaçãO' forclórica e caro
. "navalesca. -x- A coluna-

DA FRAN'ÇA _. QÚem· en- 'agradece O bonito �artão e
contre-se em Jaraguá do lembrança recebida da Ja.
'Sul"revendo famiHares,�vin-' raguá Turismo. Valeul
do da França, é o Sr. Bene-
dito J. Mascarenhas, . fllho EM C.ORUP"A � Na vizinha
.de nossa simpática '�vó'" Ma· cidade, duas grandésl reali-
ria. Há 11 anos quenão re- j zações rieste dia 14, uma na
tornava a Jaraguá do Sul e Sectedade Atiradores, baile
encantou-se� 'com ;o.c -cresci- com a Orquestra "Os Sone-
mente da Cidade rreste espa-

..

tes"e outra, a r Noite do
ço de tempo, Ele regressa a Hawa i de 1 S!84,. �m Nereu
França ne .pr6x�ma semana. Ramos, nó antigo Snoopy,'.

TATIÁNA CUNHA ESPE. promoção do amigo Parey,
'ZIM - Depois de algumà es- da Sweeter Söm.

-

· pera,-o-casal Cléciõ Antonio'
_Espezim e'Jealousy

.

'Cunha' DE FÉRIAS· ...:;:_ Curtindo
Espezim, receberam'·a notí. as merecidas férias 05, Pro-
cia de que, alguém' deveria motores Drs. José Alberto
enriquecer o convívio' dos Barbosa e Pedro Sérgio
residentes'da rua dos Araú· Steihl (este mudando o seu

jo, 120, no Itaguaçu. É as- I. visual), da la. e 2a. Varas
sim aconteceu: aos 5 minu·· dlJ Comarca de Jaraguá do

·
tos. de 29.12.1983, na Mater· sur. Eles reassumem no''''pró•
nidade 'Carlos Corrêa, na, . ximo mês.

.

Capital do Estado, nascia ia
'pequerrucha, que foi regiso
trada. com o nome de Tatia.
na Cunha 'Espezil11, 3,5kg e

47c,m, hoje a luz que irra.
dia no lar feliz de C�écjo e

.
Jealousy e visita frequente
de Clécio Espezim e Zenaide
Marques Espezim . e Nilton
de Oliveira'.Cunha e Thalita'
de Andrade Cunhá, IJVÓS de,
Tatiana. À Tatiana, aos, pais
&

.

avós, os cumprimentos 'Idesta coluna.. .

CASAMENTOS - Contra
em matrimônio neste sába
do, na Igreja Matrj.,z, às.:'l'7h;
Edésio SouzajRosana'ç, da

· Costa, Jorge Tomaz' Belem/,
,Maria Ivor.lete Balsanetn'e A
nas.tácie Antônio Kostetzer/
Osilda Maria f\Osp; à� 1 ªn�
Almir LbpesjDenis'e' Kászu
bewski' e no mesmo horá-'
rio, na Capela São José, em
Guaral11irim, Eraldo [jiá'S/

I
.

Rosa Pessamai. Na Igr�ja,.E-.
vangé_llcÇt Centre" às Mh30
Aldene AlceU Mil,Qschad/
Maria Apélr.ecida Peixer; às
17h, Aguinaldo Schwarz/Má
�ilde Aparecida Peixer e, às

Jaragu� tio ��f - 'Semana de J4'a 20 de Janeiro-de 1984
} ',' ."' "

"
-'

,J _';. -...;' ...,. •

.. (" .'

·LGe'nte·

DO AZURRA - De 16/01
a 10;02, çonforme a coluna
antecipou, ÇI Prof·. Lígia Joa
quim ministrará no Baepen
di cursos de natação. A Se
t:retaria Executiva' lembra'
aos assodados para a .reti·
rada dos carnês de. mensa

lidades, 'que custarão, no

primeiro trimestre Cr$ 4mil
e no segundo trimestre Cr$
5 mil. Não há mais títulos
patrimoniais à venda, po
rém, 45 pessoas aguardam
.cportunidáde para àssocia-
rem·se.

DROPES - Cláudio e Pau·
Ia 'Tomaseln, ele presidente.
do Rotary' Club ·de Guara·
mirim' . e empresário . em

'

Schroeder, completaram dia
'20 de dezembro, as ;suas'
Bodas de práta. Parabéns! * .

Trocou idade dia' lOt terça·
.,feira, o Irmão Fr�erico Uno

,erberger, diretor do' Colé
gio São Luís. * O Vigário
João Heidemann recuperan.
�o;se de .. pequeno . acidente
sofrido em' Bom Retiro, ná

Página 2.

tubro e- 25 de novembro são
as datas dos .cursos de noi
vos'deste'ano, na Igreja Ca-

. t9Hc:�.' em Jaraguá do Sul.

PROGRAMAÇÃO/84 -
Arno Hensehel, diretor so.

. cial do CA Baependi, co

mentando. as atividades so
ciais programadas pelo -clu.
be, nesta temporada. Come
çª no dia 02 de março, com
-carnaval adulto, tr-aje prefe.
rencialmt!nte azul e bra�n�o;
dia 06 do mesmo mês, ca·r.
,naval infantil; no final d.
.abdl. o Concurso Miss Jara.
guá; p�stériormente as fes.
tividades de Espírito Santo;
dia 24 de julho Baile das
Férias; na segll�d,a quin'zena
de outubro o Baile das De-'
butantes e em dezembro,'o

, encerramento das atividades
do bolão e aniversário do
,clvbe. E para o dia 16. de
,março, é possível a realiza.
ção de promoção com '''0.5
Três do Rio".

cas, destacamos o jovem"
Ewaldo Bernardo Schrnö
ekel Júnior, filho de Ewaldó
Bermirdo (Edil Guerra) Scll
möckel, ..residentes na cepí
t;11 parenaense, -Cumprlrnen
tos ao Ewalde e a seus. pais,
pela conquista do laurel uni
versit�·r:io.

&
. ',' "'\'

Informações)

RICARDO. BPERGE_R .....;.',

Comemorou devidamente 0'5
seus bem vividos 80 anos,
co'mpfetados dia 3 de [anel
're, o Sr. Ricardo Buerger,
nosso leitor'de' longa data.
Ern súa residência, o anl
versafiänte, junto com a es· .

. posa D. (da, filhasj' genros,

NO FLAGRANTE, MAURO KOCH,'PRESIDENTE DO CDL,
O CASAL SARA E TOMMY FRUET; O SECRETÁRIO BAL-,
DUfNO RAUuNo E. O EMPRESÁRIO-IVO EWALD, QUAN
DO DA �NTREGA DO P.�EMIO A LOJA VENCEDORA DO
CONCURSO DE VITR.tNES, E>IAS ANTES DO NATAL.·

fi!h'o, nora" !,!etos, bisnetos,
parentes e' amigos� ,parti.ci·
pou da comemoraçã_o da
importante' data, não. faltan.
do' muitos comes e bebés.
Daq�i séguem .

os cumpri.
mentós ao Sr. Ricardo, pela
idade nova.

.
c

EM GUARAMI-RIM - A
contece nêste 'sábado, às 18

. horas, ha fgr'e!ja Mátriz de
Guaramirim, o enlace má
trlmoniel de 'Dóris Marcellj"
no, dedicada recepclonlsta
da Prefeitura Municipal, fi
lha de WaH::Iyr e Hilda 0ar-

FLUTUANTES - De fato
com bastante, sorte a _sim-'

pafia que é a' Sra. Cacilda
Menego.tti S.chu�nke. É que
foi a ganhadora do Chevette
sorteaqo na semana que an

tecede'u 'ó' nêíta I; p�lo AéaraL
, OOÓ Alcir. Bittencourt, ge
rente das Lojas May, a par
tir dê segunda-feira curte
férias na· paradisíaca Barra
do ·S61. 000 QUem deverá
bronzear: a tez� 'a.O la,do� da
famflia, é o ,prefeitö Durval
Vasei,'" retemperando ener

gias para enfrentar o 1984 ..
. 000 Escritor David Gonçal
'ves, de Join_ville, comentan

do com. a coluna o sucesso

de "Terra ßrabà";'O· seu,
·mais recente Jançamer-lte,
que está- sendo vendido em

todo o País. 000 04 de mar

'ço, 29 de abril, Öl de ju- ,

lho, 26 de agosto, 07 de ou-

. cellino, cqm o jovem Tarcí
sio, Fi,scher., filho de Arnaldo
e Maria Eva Fischer. Aos

noivos, os nossos cumpri
mentos pelo matrimônio.
EXCURSAO OE S. PAULO

:_ UI11a lotação de senhoras

paulistas, em excursão turís·

tica, esteve em Jaraguá do
Sul na quart,,·feh:a, onde

cumpriu um roteiro de com·

pras e visita aos principais
pontos turísticQs da cida�e.
Elas realmente gostaram do

passeio.' A visita foi c99rde.
nada pela SECET, que colhe
ós primeiros frútos dó tra-

'balha iniciado ·meses atrás.

ACADÊMICO EWALDO
Aconteceu c5ntem � noite,
dia 13,.em Curitiba, no Tea-

. tre Gua(ra, e culto ecumê
nico e colação de grau dos

graduàndos dos cursos de
Administração de Empresqs,
Administração com Habilj-

: tação em.COll!ércio !=xte-rier,
Ciências Atuariais, Ciências
Contábeis e Ciências Econô-·

micas; da Fundação d� Es
tudos Sociais do Paraná.
Dentre os formandes do
curso de Ciências Econôl11 i-

, EM BARRA VELHA .; B.
'VelhB, que é o balneário.

- dos iaraguaenses, aliás com
uma freqUência de: veranis
tas muito grande, prepara-:
se para eleger dia 2 de.feve
reiro o "Gatão e a Gata Ve
rão Mil, promoção da' Se
-cretarla -de Tur lsmo que ar
meu um tablado onde esta·
"rão sendo- apresentados es

concorrentes e um grandio
so show com desfile de mo

das, .entre outros.

DESTAQUES FJNAJS -

Uma nova equipe de bolão
feminino foi formada ne
C.A. Baependi. São as Dinâ.·
micas BC,- presidida pela
,Sra. Alvina Kreutzfeld, ten·
do na vice·presidência' Mar·
Iene Ewald 'e na secretaria
Mada '

Luchtenberger. ::: O
dube é formado ainda pelas
Sras; Janete..Lombardi, An·
gelina Schmitz, Marina Fa·
gundes, Evanir Kreutzfeld,
NiI'da Bachmann, IIse Wisch·
ral e. Rosemary Lucht�nber"
ger. Sigam em frente! ::: A·

gradecemos, embora tardia·
mente, o ca..tão e cesto en·

viado a D. Brunhild'e, da
-

empresa Alberto Bauer S.A.
::: Hermeto Paschoal fa ra
shows dia� 26 e 27 no Cen'
tro Integrado de Cultura,
em Florianópolis e no dia
28., em Balneário Cambóriú.
::: Se essJ! intercâmbio cul·
.tural tiver êxito, grandes elC'

pressões virão ao .Estado,
inclusive em cidades do in·
terior, como Jaraguá do
Sul. Quem garante é o Suo

perintendente da FCC, Udo
Wagtler. ::: Realmente, bas·
tant� $ortido, com ótimos li·

.vros; a livraria
-

São Seba$"
tiao, anexa ao Edifício Cds'
to�R�i. Vale ,a pena visitá'
I<!I!.,
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Jaraguá do Sul - Semana de 14 a 20 de janeiro de 1984 CORREIO DO POVO

é ' Marechal? .. , Vestibular
terça-feira no

Desde quando Nereu .Bamos começa
S. Luisprópria rnunlclpalidade que

permite a colocação de pia:
cas indicativas de ruas, sem
essa formalidade legal. Eis

que, agora, na edição n.O

3.269, pág. 8, um edital de
, citação, na ação de Usoca

pião n.O 340, dá, as delimita
ções do imóvel pretendido,
onde moram, entre outros

os Ropelato, os Gadotti e

Krutzsch (e não Krutszech,
como consta). Mas 'confron
ta também com uma estra

de.. Estrada ltapocu Hansa.
E como está? "Estrada Ita

pocú Hansen". Se a justiça,
manda procbrar o tal de

Itapocú Hansen não val en
contrar nunca. HANSEN é
sobrenome de numerosa fa
mília aqui radicada, da
maior respeitabilidade. ITA
POCU é o maior rio do nor

deste catarinense, que vem

dá Serra do Mar e 130 me

didos quilômetros, acima
" da cidade de Barra Velha,
ganha o Oceano Atlântico. i:
o senhor 'rlo ltapocu. Saint
Hilaire escreveu Itapicu, de
Itapeei , (pedra concava ).

Theodoro Sampaio, Christo
vem de Mauricea e LUGas
Boiteux grafaram Itapocu
(hoje oficialmente adotado)
de ita (pedra) e pocu (com
prida), alusão às lajes da
cachoeira perto de Guara
mlrlmvHé quem, lembran
do a cachoeira, diga signi
ficar: ita (pedra), poc (es
talar) e u (grande) ou se

ta: pedra onde a água 'es
trondela grandemente. Coi
sas longamente pesquisadas
por Frei Aurélio Stulzer e

levadas ao seu livro O PRI
MEIRO LIVRO DO JARA
GUÁ. I t.apocu Hansen à par
te, levemos ó episódio à

, conta do surrado e sempre
lembrado erro de imprensa.
Mas que tem que grafar me
'lhor os nomes, lá isso tem!'
Ouanto à HANSA, lembra o

caminho que seguia pelo la
do do rio Itapocu, de quem
sai, de Jaraguá para atin,gir

,

a atual, cidade de Corupá,
: então assim chamada. t re

lacionado à Hansa, Liga
, Hanseétfcà..e conotação com

a Companhia Hamburguesa
de Colonização. t isso aí. .. ,

à Juscelino Kubitschek de
Oliveira. Tem ainda um e

norme "curriculum vitae",
demasiado extenso para
uma curtíssima nota. Mas
de militar ... nécas! Cre
mos, aliás, temos certeza de
que tudo não pessou de um

cochilo do datilógrafo (coi
tado!) que passou pera o

estêncll, mas que dá pra'
pensar, dá. Principalmente
quando o Sindicato .esté li
gado a escolas e essas tem,

o hábito de ensinàr a his-
� .. ,

..
_ ..

.

-

tona patna e a orqamzaçao
política e social, o OSPB
dos nossos hoje numerosos
estudantes. Convém o De

partamento de Circulação
.der uma olhadela nos im"

pressas antes que alcancem
os destinos desses brasis
que 'gostam de estar bem
informados. Se estivermos
errados, queiram, por fa
vor nos remeter essa passa
gem do único presidente da

República de origem catarl

nense, para-enexer aos nos

sos registros.
'ESTRADA

ITAPOCU HANSEN?
A arte de bem escrever

nomes já !()i'�otivo dealta Ipreocupaçao de alguns ve

readores, um dos quais ehe:
gau mesmo" a', apresentar

, projeto nesse sentido" nu

merando as vias e loçradou- ,

ras públicos, mas permitin
do que a placa -lndlcetiva de
rua ou praça contivesse
também o nome de algurri
homenageado, e o que fçi '

em vida. A preocupação,
, :como dizíamos, se relaclo
nave com os nomes de ori

gem estrangeira, de difícil

grafia, especialmente aqu�
les que escapassem da área
latina. A proposição foi e

xáminada pelo legislativo e,'
considerado conveniente,
aos interesses locais, reme

teu o projeto de lel : pera
sanção, Assim mesmo, .hou
ve quem se opusesse tenaz

mente, criticando e até ri
dicularizando a pretensão
que, não obstante tudo qUE'
-se ,dis,se, sém comprovar
conto de vista contrário"
�cntinJa lei, apesar de pou
U)S vezes observa-re pela

Esta pergunta estamos

nos fazendo, desde o instan

te em que manuseamos o

BOLETIM INFORMATIVO
N.o la, de 01-12-83, do
SEEESC, i.é., Sindicato dos
Esfabelecimentos de Ensino
do Es'tado de Santa Ceteri
na, sediado à rua Felipe
Schmidt, 58, na Capital do
Estado. O Boletim informa
aos sindicalizados de que
neste 2.° semestre o SEEESC

(que sigla, não?!) -instalerä
uma Representação Region?I
em todas as Unidades de Co-
crdenação Regional
UCRE's da Secretaria da E

ducação, o que convenha
mos deverá trazer reais van

tagens entre o Sindicato e

as Éscolas nas varias re

giões de sua base territorial,
integrando, planejando e

,fäzendo Ó elo de ligação.'
Até aqui tudo bem. A seguir
o boletim dá a nominata
dos Representantes Regio
nais escolhidos entre e pe
las escolas sacias do
SEEESC citando, então, os
.endereços das várias UCRE's
até chegar à 19a., onde apa
rece essa pérola informati
va: "19a. UCRE - Colégio
São Luiz, Av. Marechal N";'
reu Ramos (grifamos), 10-71
(?) - 89.250 - Jaraguá do
Sul/SC". O "Luiz" do san

to Cõlégio, öra é com "z",
como se constata de diver
-sos quadros de formatura e

com "s", como consta da
lista telefônica. t discutível
eté porque o nome é regis
trado no Registro Civil de
uma ou de outra fórma.
Mas Marechal Nereu Ra
mos? De Marechal temos
em nossas vias públicas o

Deodoro, da Fonseca e' Flo
riano Peixoto. Na planta do
perfmetro urbano atualizada
pelo nosso amigo lAgO João
Benkendorff, Técnico em A
grimensura, de 1975, nem o

nOrne do ilustre catarinen
ss aparece assirreledo. In
"ßrasil e Brasileiros de Ho
je", de Afrânio Coutinho,
Vol. II; o nosso pranteado
Conterrâneo Nereu de Oli
Veira Ramos, filho de Vidal
e Theresa Fiuza Ramos, for
mOu-se pela Fac. Dir; de São
Paulo em 1909, foi Dep. Es
tadua I em 1911; reda tor
chefe de "O Dia"; fundador
de "A Noite"; diretor de
liA República"; dep. fedo
em 1935; governador de SC
de 35 a 37; interventor fedo
de 37 ,a 45; senador em

1946; viceipres,: da Repúbli
ca;, preso do Senado

'

e, de
pois de João Café Filho e

,C;arlos luz, assume a Presi-'
dência, na qualidade de Vi
ce-Presidente do Senado Fe

d�tall em 31-1-56 dá posse

Os Coordenadores locais
das 18 fundações educacio
nais que vão realizar de 17
a'20 deste mês o Vestibular
UMficadãoj84 da Acafe es

tão fazendo os Óltimos pre
parativos para receber os

14.765 candidatos inscritos
às 4.417 vagas oferecidas
'em 100 cursos do sistema
fundacional. Em apenas
duas cidades o local de pro
va não será o campus da
própria Fundação: em FIo
rianópolis,' onde os candi
datos serão divididos entre
o Instituto Estadual de Edu
cação, a Escola Técnica Fe
deral e a -Faculdade de Edu
cação e em Jaraguá do Sul,
onde as provas estão .rnar

cadas para o Colégió São
Luís.

A principal instrução da
Comissão Técnica do Vesti
bular da Acafe para os can

didatos é para que, se .hou
ver dúvidas a respeito da
Etiqueta do Cartão Confir
mação de Inscrição, prç
curem a' coordenação local.
A Etiqueta do Cartão Con

firmação de Inscrição é, jun
tamente com a cédula de
identidade original, o único
documento legal para fazer'
as provas.

- A coordenadora do vesti-_
bular .da Fundação Educa
cional Regional ,Jara,guaen-,
sei Srta. Marisa Pradi Flo-

.

. ;

riani, informou qu� dos 399
inscritos em Jaraguá do Sul,
cerca de 20 não lletiraram
a Etiqueta na época devida,
mas nem por isso deixarão
d� prestar provas, basta
,que se dirijam ,terça-feira,
no primeiro dia, na sa-Ia da

coordenação, assim como

aqueles que devolveram a

Etiqueta para correção. A
crescentou Marísa que a

queles que tiverem proble
mas de saúde ou outros que
os impossibilitem de fazer
as provas normalmente de
vem procurar a coordena
ção lacaio mais imediata
mente possível, para evitar,
atropelos de última hora;

O calendário de provas
é oseguinte: dia 17, Comu
nicação e Expressão; dia
18, Ciências I· (Física e Ma
temétice ): .dia 19, Estudos
Sociais (História, Geogra
fia e OSPB); e dia 20, Ciên
cias " (Química ,e Biolo
gia J. O horário das provas
está marcado para todos os

dias às 8
-

horas da manhã.
As cidades onde seré r.eali
zado o Vestibular são as se

guintes: Florlanópolis, Tu
barão, Criciúma, Itajaí, 'Ja
raguá-do Sul, Joinville, Brus
que, Blumeneu. Rio do Sul,
Lages, Curitibanos, Mafra,
Canoinhas, Caçador, Videi
ra, Concórdia e Chapecó.

IDEAL FAZ A REVISÄO DO VESTIBULAR
NA V':SPERA

O Cuno Ideal; considerando o grande número de
inscritos para prestar exames vestibulares na próxima
semana, fará uma revisão de véspera, também aos alu
nos que não estão matrleulades no curso. As matrículas

para os aulões de revisão de véspera, poderão ser fei
tas dia 16, segunda-feira, às 18 horas,' no Col'égió Es
tadual Abdon Batista, ao preço êle Cr$ 4 mil. '

No dia 16, 'das 18h30 iis 23h, a revisão será nas

disciplinas de português, redação, inglês e literatura; dia
17, terça, de física e matemática; dia 18, quarta, de his
tória, geografia e OSPB e dia 18, quinta-feira, de quí
mica e biologia.

, , , , .. , _ , " , � ,
- :, . .;� ,

-

" -
, '

' -

:
'

Instalações para �: "

-

'; 'Lanchonete �
, � ,

: -

� :VENDE-SE �'
- -
, -
- '

Móveis semi-novos para ins.talação de urna lancho- � ,

, , ;- hefe, constantes de um balcão com 3,10ml. dez bimqGe- ,� tas giratórias, uma estufa e um cortador de frios., �-
,-
,: Interessados poderão obter maiores informações �: nesta redação, fone: 72-0091, com Sr. Flál!� José. �,
,

, : " "

j , �, .,. , " "ett ., � �, ,.

'COMlJN'lCADO
A Clínica de Olhos Dr. Antônio Eduardo Menna, es

tá desde o dia 19 de dezembro de 1983, segunda-feira,.
prestando atendimento a sua distinta clientela nos se-

. guintes horários:
Às 2as., 3as.; 5as. e 6as: feiras :_ das 13h30 às 191130
Exames para Carteira de Habilitação (Detran)
As 2as., 4as. e 9äS. feiras ...,- das 7h30 às 8h30.
Consuh6rio na ·Âv. ßetúliq, Vargas, 49 - 1.° andar

,

.

'Fone: .72-1150 '

li' Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. NASCIMENTOS ANIVERSARIANTES

DIa' 12 .de dezembro Aniversariam hoje: 07 '

'

Juliana, filha de Maurí- Sra. Doroti Edla, Nlcollnl,
cio (Maria) Pereira Horen- em Ctba.; Sra. Onélia Mül.
gozo: ler Ersching, Sra. Adelina
Dia 24 de Dezembro - Mann Pietruzza, Sr. Bertol-

Ismael Daniel, filho de EI- ,do Baumann, em Jolnville;
cldo (Elvira) Ma�s. Sr. Egon Hoffmann, em Rio
Dia 28 de Dezembro da Luz. .

: Mara Cristina, filha de Aniversari�m domingoNélson (Rita) Mtdíelfuzzi. Srà. 'Renata Bachmann,Dia 29 de Dezembro Sra. Zélia, esposa de Pedro
Fernando, filho de Dori- Rengel. Sra. Maria Madale.val (Maria) Schlochet,

na, Weiller Reeder, Sra.
Dia 31 de Dezembro,

'

Gertrudes Braatz, em Joln-.

Cleyton Henrique, filho ville; Sr. Leopoldo da Costa,de Renato (Lourdes), Hin- Sra. Rosa K. Vieira, Sra. Ma-te rho 12;. Susan Elizabeth, fi- ria Pirmann Cristofolini.
lha de Adolar (Evanilde)

.

Dia 16 de janeiroSteilein. Sr. Darcí Buchmann, Ja.
Dia 01 de Janeiro queline, filha de Antônio e

Marcia, filha de Raul Nair Quadros; Marlize Mar.
(Maria) Vasel. tha Krause, Edgar Sehnet-

'

Dia 02 de .Janeiro der Júnior.
Rafael, filho de Rogério

(Selete) Petry. Dia 17 de janeiro
Dia 03 de Janeiro Sra. Amazilda da Costa Bas-

Juliana, filha de Osni tos, Waldir Araújo, Sr. Edu-
.

(Laurina) Hencke. Gerson, ardo E. Mann, Sra. Maria
filho de Alcebido (Leonir) de Lourdes Renger Bruch,
BaIsaneIli. Adriano Marcos, Srta. Regina Silva, Sra. Re-
filho de Ademar (Marlene) linda Gramkow, em S. Ben-
Reiss. to-do Sul.

.'

Dia 04 ,de Janeiro Dia 18 de janeiro
Joice Mara, filha de De- Sr. João Carlos Stein, Sra.

hon (Isabel) Pänstein. Mar. Amanda Baumann, em Joln-

celo, filho de Waldemar ville; Jovem Amarildo Bach-

(Maria) Krueger. Marileia, mann, func. de "À Comer-
filha de Rainoldo (Elzira) cialjCorreio do Povo".
Baumann. Andersen, filho Dia 19 de janeiro
de Antônio (Maria) Klein. Sra. Laurita Weíller Hll-
Arno, filho de Arno (Ânge- bert, em Geríbaldl: Sr. Gui-

'

Ia) Sebold. Carlos Daniel, Iherme Schmidt, Sra. Erna
filho de Elfino (Doraci) Braatz, Sr. Freimund Llp-
Priebe. Tathiana Larissa, fi- pinski, Luciana, filha de A-
lha de Alenor (Mauren) demir (Dalva ) Tambosi,
Lenzi. Hélcio Chiodini, Wanderson,
Dia 05 de Janeiro' filho de Waldemar Maximi-
Simone Evanir, filha de " liano "(Magda) ·Rau.

'João (Evani r) Màçariei roo Dia 20 de janeiro _

Crlstiane, filha de Nélson Sra. Terezinha Müller
(Ivone) Nicocelli.' Ersching, Sra. Klars Hens-
Dia 06 de Janeiro

.

chel, Gilda Klein, Sra. Dolo-
Claudinei, filho de Ade- res, esposa de Curt Birkner:

mir (Frida) Volpi. Rafael Srta. Clotilde I. Gonçalves"
Lu{s, f. de Januário (Lisé- Sra. Solange dos Santos'
te) Voeringer. Mariléla; f. 'Mahnke, em S�r1tos-SP.
de Egon (Loni) Hackbarth.
Júlio C�sar, filho de João
(Janela) Azevedo.
Dia 07 de Janeiro

, Luzia, f. de José (Olinda)
Lago. Stéfani, f;'Iha de Aldé
rico (Divair) Rotta.

'

Dia 08 de Janeiro
Vanderlei, f. de Pedro (O

tilia) VoI))i.
.

FALECIMENTOS

.Dia 21 de Dezembro: Rosa-"
ne Karina Horongöso, 5 me-;
ses. Di,a 28,de Dezembro: Ag-.
nes Wedekind Tepasse, 88 a.;
Dia 31 de Dez.: Wanda Drä�

ger Lach, 93 anos.
'

VIAÇÃO CANARINHO

TRANS,PORTE, URBANO� INTERURBANO, EXCURSOES'

A "Canarinho" preocupa-se com a sua locomoção,
coloca'ndo à disposição modernrssimos, ônibus, com

,pessoal especializado, possibilitando uma viagem
; tranquila, rápida e segura.

c

Programe beml Programe Canarinho,
o transporte cariqhoso.

'Proclamas 'de Casamento
Áurea Müller Grubba, Oficial do 'Registro Civil dO

1.° Distrito da Comarca de Jaragua do Sul; Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car

tório, exibindo os documentos exigidos pela lel, a fim de se

habilitarem para casar, os seguintes: ;----......-----�"'---,

, ter.

Edtial 13.539 de 06.01.1984 ' ORAÇÃO DO
JOAO TIBES DE MORAES e ESPíRITO SANTO

: LUZIA BATISTA SOARES Espírito Santo, você Que
EI brasll I me esclarece tudo, quee, rast eiro, so telró, ilumina todos os cerni-cperério, natural de Guátá- nhos oere que eu atinia

Curitibanos, neste Estado, o meu ideal, você Que me

domiciliado e residente na dá o dem divino de per-
.

" doar e esquecer o malRua João P anlnscheck, nes-
que me fazem, e q'ue to-,

ta cidade, filho de João GOn- dos os instantes de rni-
çalves Tibes e de Etelvina nhe vida está comloo, eu

Tibes de Moraes. Ela, bra- quero neste curto diálo-
sileira, solteira, do lar, na-

00, aoredecer-lhe por tu
do e confirmar mais umatural de Jaguapitã-Paraná, vez que eu nunca quero

domiciliada e residente na me separar de você por
,

Rua João Planinscheck, nes- maior Que sele a ilusão
ta cidade, filha de Lazara de material lião será o mí-

nimo da vontade que sln-.Tal. 'to de um dia estar com
'Edital 13'.540 de. 10.01.1984 'você e todoSo os meus ir-

'

LEILOO FERREIAA DE SOU. mãos na olória perpétua,..
É Obriqado mais uma vezZA e C LIA MARIA DA COS- (a pessoa deverá fazer

TA. Ele, brasíJeiro, solteiro, ta oração 3 dias sequidos
"operário,

.

natL!ral de Arto 'sem fazer o pedido, den-
Rio Novo-i:spírito Santo, tro de 3 dias será alcan-

, çada a qraça por mais di-, dömiciliado e residente na fíeil que seia). Publicar
Rua' 02, em João Pessoa, assim que receber a qra-
Iileste distrito, filho de José �a. (E.A.B.)
Ferreira cle�Sousa. Éla; bra-:- ' , '-,

sileira" s$lteira, do lar, ;n'a·'
furaJ de' "Jaragúá' dõ Su'!,
domiciliada e- residente em

João Pessoa, neste distrito,
filha de ALfredo Ignacio da
Costa e de Helga Tribess
da Costa.
Edital 13.541 de 10.01.1984
PAULO LAUDIR PATERNO e

IRENE COSTA. Cópia recebi·
da do ·Cartório d, Guarami
rim, neste Estado.

Edital 13.537 de 05.01.1984 IINVALD SIEWERDT e ROSE
U SCHULTZ;

Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de .escritório, nasci
do em Jaraguá do Sul, do
miciliado e residente em

Rio Cêrro II, neste distrito,
filho de Wügand Siewerdt e

, de Helga Fischer. Ela, bra
sileira, solteira, operária,
nascida em Jaraguá do, Sul,
domiciliada e residerite em

Rio Cêrro II, neste distrito,
filha de Alfredo Schultz e

de Edda Koepp Schultz,
Edital 13.538 de 06.01.1984
IRINEU BOCKOR e ROSE
LHA SrLVIA ANA WINTER.

Ele, brasileiro, solteiro,
marceneiro, natural de Ja-

,

raguá do Sul, domiciliado e

residente em Ribeirão das
Pedras, neste distrito, filho

, de João Bockor e de Elisabe
tha Leskowicz Bockor, Ela;

: brasileira, soltelra, comer
ciária, natural de Jaraguá
do -SvI,' domiciliada e resi
dente em Rua Walter Mar
quardt, nesta cidade, filha
de Silvino Hermete

,
Winter

e de Romilda Holler Win-

Ele, brasileiro, solteiro,
operaria, natural de Rió Es
perança-Cedro Alto, neste

Estado, domiciliado e resi
dente na Rua 'Bernardo Fos
ter' 251, em Guaramirim,
neste Estado, filho de An
tania Paterno' e de Elsa Pa
terno. Ela, brasileira, soltei
ra, do Jar, natural de Jara
guá .do Sul, domiciliada e

residente em Ilha da Figuei
ra, neste distrito, filha de
Emilio Costa e de Rosalia
Costa.
Edital 13;542 de 10.01.1984
PAULO SAVI e NEUSA TE
CIL�. Ele, brasileiro, soltei
re; auxiliar de escritório,
natural de Azambuja-Pedras
Grandes, neste Estado, do
miciliado e residente na Rua
José Alves Pereira, n.O 93,
nesta cidade; flll:to de João

I' Savi e de Carmela Silvestri
·Savi. Ela, brasileira, soltei
ra, operária" nascida 'eln Ja-
raguá do Sul, domlclllada e

residente em Três Rios do
Norte, neste distrito, filha
de Genesie Teclla e de Lour-

: des Maria Bucci Tecila.
'

E pera que chegue ao co-

nhecimento de todos, man.
dei passar o presente edi.
tal, que será publicadc pe-

'

Ia imprensa e em cartório,
onde. será afixado durante
15 dias.

Sobem.as
alíquotas
do,ICM

, A Sub-Inspetol'ia Regio
na,1 de 'tributos de Jaraguá
do Sul está comunicando aos

contribuintes do ICM que as

alíquotas do ICM constantes
do artigo 255, da Consolida.
çã'o ela legisJação Tributária
aprovada pelo Decreto n.O

'12.729, de 11 de maio de
1982, passar a ser: a) Nas
operações internas e inte
restaduais - 17 por cento;
b) Nas operações de expor
tação -.- 13 por eente: c)
Nas operações interestaduais'
que destinem mereaderias a

contribuintes, para fins de
industrialização ou comer·

'

cialização - 12 por cento;
d) Nas. operações de q'ue
,trata o item "C", com des
tino. às, regiões Norte, Ner
deste e Centro-Oeste, bem
como ao Estado do Espírito
Santo, a alíquota pa�ssou a

9 por cento.
.

Informa outrossim que a

'bata.ta inglesa ( batatinha),
cebola e banana deixaram
de ser isentas do ICM desde
1.°, de janeiro de 1984, em

,

função do convênio que re

vogou o benefício fiscal. E
desta forma, a Sub.lnspeto.
Ha de Jaraguá elo Sul, sell
cita que seja observado o se-:

guinte: I - Saídas para
eutres Esta,dos -"- o imposto
deve ser pago antecipada
mente; II -, Saídas para o

Estado-, promovidas por pro·, '

�dutores não inscritos ou ou·

tras pessoas que, igualmen
te, não estejam inscritas -:
o imposto deve ser pago an·

tecipadamenre; III - Saídas
para o Estado, promovidas
por comerciantes inscritos
nO, Cadastro Estadual - o

imposto deve ser debitado
nos documentos, para ser

recólhido no prazo normal.

Afonso Piazera Neto
- Engenheiro Civil -

PROJETOS E CONSTRUÇOES EM GERAL "

Av. Getúlio Vargas, 158
1.0 Andar - Fone: 7�-0186

89.250-Jaragua do Sul
Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.jaraguá na Campanha
Pró-Eleições 'Diretas'

Será realizado neste sába
do, dla 14, na Praça Almi
rante Tamandaré, em Bal
neário Camboriú, o I En
contro de Âmbito Estadual
da Campanha Pró-Eleições
Diretas para a Presidência
da República, que mobiliza
rá grandes políticos da vi
da pública catarinense e

brasileira, inclusive gover
nadores de Estado. Jaraqué
do Sul marcará presença no

acontecimento, com 'uma

delegação de dois ônibus,
mais carros particulares,
portando faixas e cartazes
com rnenifestações favorá
veis às eleições diretas, no

próximo ano, ao cargo su

premo da Nação, que são o

desejo de 90%
'

da popula
ção, conforme recente pes-

quisa.
O prefeito Durval ' Vasel

disse que a caravana sairá
,
de Jaraguá do Sul às 8 h,
na rua Reinoldo Rau, de
fronte o diretório do PMDB.
O alcaide' jaraguaense é um

intransigente defensor ,'das
elelções diretas, pois consl
dera a única saída da Na-'

ção da terrível situação eco

nômica' e sociá! em que se

encontra. Ele crê que é> pro
cesso sucessório direto é

pratícamente lrreversfvel,
em raz:ão do apelo popular, ,

que deseja escolher um pre
sidente legitimado pelo seu

voto.

I Amin, entre outros destaca
dos políticos, são aguarda
dos para o Grande Comício

.

Pró-Eleições Diretas marca

do para as 19 horas, em
Balneário Camboriú. No
mesmo local, durante todo
o dia, será cumprida uma

vasta, programação, como

votação simbólica
.
à Presi

dência da República, corte-
,

[o fúnebre e enterro do Co

"égio Eleitoral e presidenciá
veis indiretos, além de pas
seatas.

Comenta-se a concentra

ção de rnais de duzentas mil
pessoas. Camboriú foi esco
Ihida por abrigar grande a

fluxo de turistas' nesta alta

temporada de verão, de to

dos os quadrantes do Pais.

Tancredo Neves, Franco

Montoro, 'José Richa, Ulls
ses Guimarães, 'Esperidião'

Movimento Econômico, terá
novo formulário

No final do mês de de
zembro, os Secretários Exe
cutivos das Associações de

Municípios, Técnicos da Se
cretaria da Fazenda e Ci) Co
ordenador do Centro de In

formações Econômico-Fis�
'cais de Santa Catarina, reu

niram-se em Florianó_polis,
com a finalidade de analisar
os novos formulários das
Declarações do Movimento
Econôrfiico que passarão a,

, ser utlllzedes já neste exer-
'

cício pare a apuração do
índice de participação' dos
municípios no ICM.

Segundo Dávio Leu, secre

tário-execut.ivo da Associa
ção dos Municípios do Vale
do Itapocu - Amvali, 'por
mais complexo que seja o

novo formulário da Declara
ção 'de Informações Econô
mico-Fiscais - DIEF Anual,
o mesmo espelhará a situa

ção econômica das empre
sas sujeitas a apresentação
do documento, fazendo com

que também possa a Secre
taria da Fazenda dispor' de
IJm 'eficiente banco de da
dos sobre a situação, das

empresas 'radlcedas no

ES-]'tado.
Acrescentou Dávio que o

prazo para entrega das de
.clerações, este ano, expira
rá no dia 30· de abril.

DRP mostra o

.movimento de 1983
Durante o ano de 1983, a

19a. Delegacia Regional de

Polícia, localizàda junto ao

Fórum Desembargador 'João
Thomaz Marcondes de Mat
tos e que atende/aos muni

cípios de Jaraguá do Sul;
Schroeder, Guaramirim,
Massaranduba e Corupá, a;'

,

,presentou um grande movi
mento. O'servlço de jogos
e diversões, expediu 1.684
alvarás, licenças e .auto de
vistoria policial, enquanto o

serviço de armas e muni- '

ções LO 13, sendo 2.1 9 re

gistros de armas de caça,
81 registros de armas de de
fesa pessoa I, 240 licenças
para compra de armas, 385

,para comprá, de munição,
60 licenças para porte de
arma de defesa pessoal, 26
transferências e doação de
armas e 2 diversos ..

ANGIOLOGIA- CUNICA E

CjRURGIA VASCULAR

DR. CELSO,ORLANDO StORRER DA SilVA

Doenças da circulação, vatizes, artereoescierose,
trombose, embolia, ereslpela, flebite, etc.

Rua Guilherme Weege, n.O 34 - j." andar,
'

Fone 72-1366 - Jaraguá do, Sul _;_ SC,

Expediu igualmente 1.333
atestados, ele conduta, resi

. dência, pobreza, vida e arri
mo e '2.488 correspondên
das foram expedidas.

No ano passado, 'ainda,
foram feitas 2.909 cartel
ras de identidade em Jara

gua do Sul, das quais 2.436
novas, e 473 segundas vias.
4.228' carteiras de habilita

ção foram concedidas, .sen

de L 1 02 novas e 3.228 re- '

validadas.

E 10.139 veículos foram

emplacados e registrados no
município: 5.084 automó
veis partlculares.. 19 auto

moveis de aluguel, 1.915
camlonetas e utilitários, 918
carnlnhões. 30 ônibus,

.

54
traillers e reboques, '2.120,
motocicletas e motonetas.

'Compra-se
um cofre

.

Tratar pelo Fone 72-0977.
..

Solicita-se $igilo�

COLUNA ROTÁRIA
AGUA SiMBOLIZA VIDA

Rotarianos ocupam uma posição privilegiada quan
do se tra,ta de agir e influenciar 'outros com relação /às
necessidades diárias de água potável e saneamento.· Ex
panda e fortaleça os programas d, Serviços Profissio
nais. de seu clube 'pesquisando novos meios de preser
vação das reservas hídricas. A UNICEF calcula q·ue
100.000 pessoas, aprº-ximàdamente, serão

'

necessárias
todos os anos para o desenvolvimento de programas
de abastecimento de água e saneamento. Analise a pos
sibilidade de patrocinar cursos de abastecimento de'
água, hidrologia, legislação hídrica, saúde pública e ou

tros tópicos referentes às necessidades hídricas e de Sá�
neamento. Procure despertar o interesse dos jovens por
carreiras e profissões nesses campos. Ajude no 'plane
jamento ou financiamento de uma instituição de ensi
no, . tal como uma escola de oceanografia que treina
especialistas em ecologia marítima. Pr.oveja um subsí
dio a. uma escola que esteja envolvida em estudos e

pesquisas referentes à poluição nos oceanos, para que
"possam pesquisar os efeitos causados por metais. pesa
dos, compostos orgânicos sintéticos, maté.ri_j radioativa
e agentes patogênicos .intestinais na ecologia marítima.

, Em um "fórum" de orientação profissional, conte
com a presença de consultures - rotarianos ou outros
- em saneamento, saúde pública ou serviços relati
vos ao meio ambiente. Promova uma mostra ilustratt
va do, sucesso dos trabalhos locais nesse campo. Faça
uma apresentação sobre as oportunidades profjssio
na is oferecidas e o preparo exigido por profissões cor

relatas como' geologia, geoquímica, análise de sensonts
de controle remotg, Jl8ofísica, hiarologia é 'engenharia
civil. ..' I .

,

Em associações de profissionais, patrocine progra
mas de con$cientizac;ão .sobre problem�s de água potá.
vel e saneamento, com o intuito de criar um senso de
respcnsabllldade entre as mesmas em torno do proble
ma. E divulgue as. informações em quad:ros de' avisos
e folhetos.

,

,

Eletro Diesel Jaraguá ltda.
POSTO DE SERViÇO BOSCH

Agora em Jaraguá do Sul serviços em

bombas injetoras e bicos injétores •

RIJa Joinville, n.O 2.799 - Telefone: 72-135,4'
defronte a Weg II "": Jareçué do Sul - SC.

'

r
TOPÓGRAFO

I ngo João Benkendorf

MEDiÇÕES DE TERRENOS EM GERAL

'Escrltörlo: Rua Reinoldo Rau 86 - Edifíclo
Mário Tavares, Sala 3 - ,1.°' andar.

Contactos: Fone 72-0593

Instaladora Elétrica'
CO N T I Ltda,
Rua Guilherme leeoe. m ,- fane:, 12-0091

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CARTAZ Dó CINEMA

"GARGANTA PROFUNDA", um dos maiores clássicos do
cinema erótico, estará em cartaz a partir de hoje até 5a.
feira, no Cine Jarequé. Cenas de sexo explicito. E a par
tir de 28/01 - "ATRAPALHANDO A SUATE":

Os carnês do Imposto
Predial e Territorial Urba
no - IPTU, deverão chegar
a Jaraguá do Sul nos próxi
mos dias e imediatamente
dar-se-á intclo

.

a distribui
çêo aos contribuintes. De a

cordo com o Chefe do Go-
.

verno Municipal, Durval Va.
sei, cerca de 14 mil carnês
serão distribuídos, perfazen
do uma receita de Cr$ 291
milhões. As "arcelas pode
rão ser pagas em dez me

ses, de fevereiro a novem

bro ou, de uma só vez, em

fevereiro, com desconto de
20% sobre impostos e ta

xas.

Vasél informou também
que a municipalidade tem
com a' Cesbe, empresa que
executou trabalhos de in
fra-estrutura e pavimenta-
ção asfáltica, uma dívida de
Cr$ 100 milhões, que foi
reescalonada para pagamen
to em cinco meses, dos
quais Cr$ 17 milhões foram
pagos neste mês.

.

E sobre o asfalto, está-se
. no aguardo da vinda do go
vernador

. Esperidião Amin
_Helou Filho, a Jaraguá do
Sul, para resolver o proble
ma da parellzeção das.
obras que dão acesso ao

munlclplo de Schroeder.
Amin, no 'mês de novembro
prometera aos prefeitos de

...
- ....""_-

--

Jaraguá do Sul e Schroecler
a vinda na primeira semana

de janeiro, trazendo, solu
ção, porém, a promessa a

cabou não se concretizando
e nesse sentido, quarta-fei
ra, o secretérlo-executivo da
Amvali, Dávio Leu, foi veri
ficar de perto o assunto,
buscando informações con

eretas sobre a nova data
marcada para a vinda à re

gião do primeiro mandatá
rio cetarinense.

do setor educacional, o Pre
feito Municipal anunciou a

construção de um campo
de futebol, ao lado do Gru
po Albano Kanzler, que ser

virá para a recreação dos
alunos e da comunidade em

geral. O imóvel foi cedido
pelo Sr. Albano Kanzler.

EDUCAÇÃO

PONTES
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FIQUE SABENDO

Cyrus solicitou também
'sua auto-falência

Em menos' de duas semanas, atingidas diretamente
pelos reflexos da crise econômica nacional, duas tradi
cionais empresas de malharia e confecção .solicitaram
suas auto-falências. No final, de dezembro foi a Jarita
e no dia 6 passado, sexta-feira, a Têxtil Cyrus: entrou
com pedido junto ao Juízo de Direito da 2a. Vara da
Comarca de Jaraguá do Sul, expondo um arrazoado de
motivos que a levou a tomar a decisão.

Ambas estão com suas atividades paralizadas e
I

cerca de 1.100 funcionários dessas empresas ficaram
sem emprego e agora lutam na justiça para receberem
os seus direitos trabalhistas. A presidenta do Sindica
to dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de
Jaraguá do Sul, Renilda Farias, disse que o Sindicato
está agora habilitando os 'funcionários da Jarita ' e da
Cyrus, junto a Justiça do Trabalho, para que possam,
judicialmente, receber o que lhes são devidos.

Segundo Renilda, a maioria' não recebeu os salá
rios de setembro, outubro, novembro, dezembro e o

13." selério, além das férias. Por alto" estima-se que
esses funcionários tenham pa,ra receber de suas empre
sas algo em torno de Cr$ 600 milhões, sendo mais de

. oitenta por cento da Jarita.
Acrescentou a presidenta do Sindicato dos Treba

Ihadores nas Indústrias do Vestuário que alguns ex

funcionários dessas empresas já foram absorvldos por
cutras, contudo, considera muito, difícil a colocação
de boa parcela dos demais, que agora engrossam o nú
mero de desempregados dà município, gerando expec-
tativa nada animadora para 84.

'

ÁGUA: 30 MIL PESSOAS SERVIDAS'
PELOS 129 kM DE REDE

O Serviço Autônomo Mu
nicipal de Água e Esgot�,
mostrou a imprensa as rea

lizações do período março a

dezembro/83, em termos de
obras, melhorias e investi
mentos, observando-se 356
novas ligações de água no

período; atingindo a cerca

de 1.780 pessoas. O. diretor
do Sernae, Waldir Octavio
Rubini, revela que existem
em Jaraguá do Sul seis mil'
ligaçê_íes de água, abastecen
do um universo de 30 mil
pessoas que se servem do
sistema. Ele destaca' tam

bém, no período, a mudan
ça do sefor administrativo
para instalações mais arn-

,pias e a dinamização do'
trabalho junto a Estação de
Tratamento de Água, reu

nina0 num único local todo
o complexo que forma o

sistema de abastecimento de
água do Samae.

E afora as 356 ligações
efetuadas, a rede foi esten
dida em mais 4.409 metros,
para moradores residentes
em trinta e três ruas do
quadro viário urbano de Ja
raguá do Sul. Afora isso, fo
ram aplicados Cr$2.839.911
!'la compr:a de peça� para
recuperação e consertos de
hidrômetros; Cr$ 706.675
'na aquisição d� m'óyeis e u
tensílios gO escritório cen..;

trai e técnico; Cr$ .

4.136.157,85 apliéados cóm

,"""""""""""""�""""""""'�

� Um' Furo de Reportagem �
I I

: Arthur F. Baptista :
� As notícias urbis et orbis :
I ou além do mundo talvez I
I ,
t ali estão. ,
I ,
I O jornal foi colocado ,

: no �radil da porta. :
I I

: '
Mas a notícia :

: .

mais sensacional, :
: podes crer, :
: está no jardim da casa, �
I embora a dona; ,

: nem os vizinhos :
: . irão perceber. :
� ,

: NOSSA VILA - U.P.I.: :
I (Um poeta informa)

,

,
I ,
I Os gerânios da Dulce ,

: resistiram :
� ao temporal da nöite! :
I , " ,
"""""""""""""""""""�",,,,4

Receita do I.PTU chegará.aCrâ 291
milhões, O pagamento da asfalt8.

, ,1. Os proprietários de veículos
1-.th1 placas finais J, 2, e, 4 e 5 já po
em comprar os formulários da Taxa
odoviária Única (TRU) nas papelarias

e fazer o auto-Iançamento .do imposto
de acordo com a tabela divulgada pe
la Receita Federal. Ê que a sistemática
mudou: a notificação· para a cobrança
da taxa não será mais enviada' pelö
correio.

2. A Secretaria de Cultura, Es

porte e Turismo de Santa Catarina, en
tregou ao presidente do Grupo Folcló
rico Bumba Meu Boi, de Jaraguá do
Sul, Sr. Manoel Rosa, Cr$ 100 mil, pe

A primeira ponte a ser ra manutenção das suas atividades e
construíde pela municipali- para preservar o folclore reqione], a

dade, das duas anunciadas través do boi-de-mamão.
semana passada, será �. a� 3. A Escola Técnica Tupy,' em
Ilha da Figueira, proxi._W- lo'iville, abriu inscrições para o Cur-

A municipalidade' adqui- ·1',
dades do Estádio do Figuei- so Técnicc de Metalurgia, em dois a-

riu dez mi] cadernos que rense, por encontrar-se • ; s, para os concluintes do 2." grau. O
serão distribuídos aos alu- estado mais precarro, exi- curso, que se desenvolverá no período
nos carentes da rede müni- gindo outra de maior segu- noturno', terá o período de inscrições
cipal, neste ano letivo. Para rança. E quanto aos cantei-

'

encerrado no dia 30 do' corrente en-

tanto, foram investidos Cr$ ros que estão sendo cons- quanto que o testé de seleção será ree-
1.650 mil e a sua distribui- truídos, a sua iluminação lizado no dia 31, às 19 horas.
ção iniciar-se-á quando co- será com dois globos e não 4. O Governador Esperidião A-
meçarem as aulas, no dia somente um, como o anun- min, aprovou na semana passada, a a-

20 de fevereiro. ciado. locação de recursos financeiros para
Por outro lado; estão sen-

.

Por fim, no setor agrope-·l recuperação de prédios escolares no

do executadas as divisões 'cuário, -Vasel disse que a Estado. Dentre os municípios benefi-
das salas junto a EERR Feira Livre deve mesmo sair

.

ciados encontra-se Corupá, que terá
Cristina Marcatto, no Jara- em abril/maio, junto ao recursos para melhoramento das insta-
guá Esquerdo e ao Grupo pavilhão de festas da Igre- lações do Colégio Estadual "Teresa
Escolar Municipal Albano ja, Ma�riz São Sebastião. O Ramos", o maior educandário do mu-

Kanzler, onde estão pro]e- Prefeito revelou a imprensa nicípio.
tadas a construção de duas que existe póssibilldade de 5. A Receita Federal iniciou esta
novas salas, para o pré-esco- reativar a Comissão de Ag,"'íi'-�W�
lar. Em cada uma das 'uni- cultura, antes encabeça a

ana a distribuição de seis milhões

dades escolares funcionarão pelo Vice-Prefeito Dé. formulários do imposto' de renda,
â partir de fevereiro quatro Piazera e, no futuro, criar a

a Os contribuintes. As declarações
turmas de 24 alunos. S

.

M
..

I d A poderão ser entregues a partir de 30
ecretarra urucrpa e -

,de janeiro e os contribuintes devem,Ao informar as novidades �. gricultura. 'atentar para as datas limites de en-

trega: até 23 de março para quem tem·
direito a restituição ou com imposto
a pagar e até 27 de abril, para os decla
rantes isentos de imposto. Entrega fora
do prazo, multa de 1 % sobre o valor.

6. Desde o dia 1." de janeiro, as

I
Polícias Rodoviárias Federal e Esta
dual estão orientando os condutores e

ocupantes de veículos para o uso do
cinto de segurança, que agora'

.

é obrí-.
gat6rio. Em janeiro e fevereiro haverá
somenté orientação e advertência, mas

a_partir de março os infratores paga
� multa de Cr$1.414,00 por pessoa,
se o veiculo tiver cinto de segurança e

n- estar- em uso e, se não possuir, a

ta será de Cr$ 5.658,00. O uso do
cinto na área urbana (dentro das cida
des) sÓ será obrigado a parti r de 1." de
janeiro de 1985.

7. Cerca de doiS milhões de to-
.

nelaCfas de produtos agrícolas foram
perdidos em função de' problemas cli
máticos em Santa Catarina na safra
82/83, segundo levantamentos de uma

empresa ligada ao governo estadual.
Esse prejuízo foi orçado em Cr$ 142
bilhões. Cerca de 860 mil animais fo
ram perdidos e 23milhões litros de leite.

8. Os prejuízos da pecuária ron

daram os Cr$ 12 bilhões. Mais de 4
ii agricultores tiveram seus equipa

m ntos agrícolas danificados. Foram
a' idas 6 mil e 500 casas rurais,' mais
2 mil e 400 outras benfeitorias. As á
guas levaram também 25 milhões de

. toneladas de solo fértil, nu.m violento·
processo de erosão.

'Biblioteca
calendário

mostra relatório
de 84

e

Contando atualmente com

.um acervo bibliográfico de
7.446 volumes, a Biblioteca
Pública Municipal "Rul
Barbosa", apresentou, no a

no passado, um bom movi
mento, ampliou horário de
atendimento público, pro
moveu programas culturais
e teve incorporados 'bens
móveis ao seu patrimônio.
Integrante do sistema de
Bibliotecas Públicas de San
ta Catarina, a ,"Rui Barbo
sa", somou, T .055 novos vo

lumes ao seu acervo, séndó
455 doados pelo Instituto
Nacional do Livro, 300 com

prados e 300 doações parti
culares.

Foram emprestados 1.706
livros e efetuadas 1.794
consultas" bem çomo adqui':
ridos duas cabines indivi
duais, 16 cadeiras, 100 bi-

. bliocantos, 2 mesas, 1 mu

rai, 1 revisteira e 1 máqui
na de xerox. Dispõe de uma

bibliotecária de nível sup�
rior e uma auxiliar com ní
vel de 1.0 grau completo.

.

Dentre as atividades cul-

turais, destacam-se a come

moração do Dia do Folclo
re, Tarde Infantil, Semana
dó Trânsito, Die da Criança,
Semana Nacional do Livro
e da Bibliotecà e Curso de
Enfeites' de Natal. A biblio
tecária Dirc.e Terezinha Nu"
nes, participou, no ano p-as
sado, dos encontros regio
nais de i?ibliotecários, bem
corno do Congresso Brasi-

'

leiro de Biblioteconomia,
em BcHneário Camboriú e

no Seminário de Literatura
Infantil.
A Biblioteca Municipal,

que inscreveu, em 1983,
,

231 leitores, dos quais 143
adtJhos e 88 infantis; nos

meses de janeiro e feverei
ro prestará serviço -ao pú
bl ico das 8 às 11 h30 e das
13h30 às 17 horas, de se

gunda à sexta-feira e, de
março' a dezembro, de se

gunda à sexta-feira, das 8
às, 19 horas, ininterrupta
mente e aos sábados das 8
às 11 h30min.
CAl.END.ÁRIO PARA 84
A par do relatório minu-

cioso apresentado pela Se
cretaria de Educação, Cvl.
tura, Esporte e Turismo, a

Biblioteca Públiéa Municipal
"Rui Barbosa" tem definido
o calendário cultural de '84.
Em janeiro/fevereiro, Hor
do Conto Infantil, em data
a ser divulgada, quando, se
rão mostradas as novas

quisições e materiais para
atividaqes recreacionais; em
março/abril, Feira do Livro
Infanto-Juvenil (data a mar

car) e comemoração, dias
18 e 19/4 do Dia de Mon
teiro Lobato e Dia do Indio;
maio/junho - 25/5, Dia do
Trabálhador Rurál e Dia
do Profissional Libera'l e,'
dia 05/6, Dia Mundial "do
Meio Ambiente; em julho/
agosto - 02/7, Dia do Hos
pital e 22/8, Dia do Folclo
re; em setembr%utubro
- 19 a 25, Semana do Trán
sito e de 23 a 29/10, Sema-
na Nacional do Livro ,e

•

Biblioteca; e em novembro
dezembro - 22/11, Dia da
Música e de 1.0 a 15/12 -
atividades natalinas.

a· recuperação do morro (es
taqueamento) onde locali
za-se o Reservat6rio-2; Cr$
3.518.450,77 nas despesas
com construção do almoxa
rifado, escritório técnico e

oficina de hidrômetros e

cozinha e, ainda, .

Cr$ 5.330.563,70 com re

formas, pintura, manuten
ção da ErA e reservatórios.

O quadro funcional do
Samae é composto de 31
servidores. O sistema pos
sui três reservatórios, ten
do o R-1 (Morro da Ante
na) capacidade para arma

zenar 750m3 de água, o R-2
(Morro 'do Carvão) 1.000
m3 e o de Nereu Ramos, on
de a população é servida
através de um poço artesla
no,50m3.
A extensão total da rede

de distribuição de água e

adutora é de 131.967 me

tros, sendo 128.578 metros
a redê, de distribuição. e
3.389 metros a extensão da
adutora em F.oF.o.

Para 1984, existem pia
nos para perfuração de po
ços artesianos em diversas
regiões do município, após
a sondagem que O radieste
sista fará.' Se tecnicamente
for viável, parti r-se-á para
a perfuração de poços, cujo
custo é menor do que a am
pliação eventual da Estação
de Tratamento e construção
de novo Reservat6riç.

AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No
res e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da

lei, etc... .

Faz s�ber' a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cartório pera protestos os. títulos centra:

,ALVINO PERSIKE, Estrada Bananal' do Sul, s/n, Guara
mirim. ABILHO JOÃO DE BORBA, Rua João. Januário
Airoso, 125, nesta. BENEDiTO GIRÀO, Rua Curt Vasel,
483, nesta, CARTONAGEM JARAGUÁ LTDA., Rua Walter
Marquardt, 1425, nesta. DESTIL MÁQUINAS LTDA., Ru�
Benjamin Constant, 433, Massaranduba. DORIVAL SET

TER, Rua Gustavo Streit, 377, nesta. FIBRAS LAR LTDA,
Rua 25 de Julho, 270, Corupá. HILBERTO GEISLLER,
Estrada Garibaldi, nesta. HILÁRIO ZAPELLA, nesta.

HARRY BALLOD, Rua Jäguaäçu, s/n, nesta. JOAO A.
CORREA E OU, Rua Waldetniro Schmitz, 293, nesta,·
LIDIO LOPES, Rua João J. Airoso, 2740, nesta. �ILO
MALHAS LTDA., Av._Mal. Deodoro, 302, nesta. klkO
TRANSPORTES LTDA., Rua Joinville, 647, nesta. MA
DEIRAS HEIPOL LiDA., Estrada Geral km 16, nesta.
MARLINDO VERBINEN, Rua Jeroni'mo Correa,' 55, nes

ta. NILO FORLlM, Rua Henriq.ue Guefner, 38, nesta. NI
LO VERGILIO' GIACHINI, Nereu Ramos, sln nesta. OS
MAR PRUSSE, Rua 28 de 'Agosto, 739, Guaramirim. RU
BENS SCHWANKE, Rua João Picci&li, 166 1.- andar apto
104, nesta. RUTH kiENEN HENN, Rua Adelia Fischêr,
s/n, nesta. RONALDO CURT MARQUARQT, Rua Emílio

, Carlos Jordan, 116, nesta; TERCILIO VQIGT, Rua Jor

ge Czerniewicz, s/n, nesta. TEXTIL CYRUS S.A., nesta.

TEXTIL CYRUS S.A., nesta.
E, como os ditos devedores não foram encontrados

e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos com

pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

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

ns/ Jaraguá do Sul; 12 de Janeiro de 1984.

AUREA MÜLLER GRUBBA
Tabeliã Designada de Notas e Oficial de Protestos
de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul.

Relógion, cristais. violões. e artigos finos para
. presentes, em todas as

. ocasiQes é,com o

LANZNASTER
o SEU RELOJOEIRO

orue tudo lhe faz para servir Qßtn.
Fica na Marechal Deodoro,364
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. Dos :Jornais do Estado
Janeh-o/84

o advogado Dario de Almeida -Magalhães vê com ex-
; tremo pessimlsmo a situação do País. Para ele, o que o
Presidente Figueiredo fez foi "devolver o caos" ao PDS;
que também não poderá resolvê-lo. Por isso mesmo ele'
vê despontar no horizonte algo como uma nova junta
militar.

'

. -x-

Com uma tripulação d. 46 homens e levando cerca de
44 civis, entre pesquisadores cientistas, pilotos, mergulha
dores e pessoal de apoio, � navio oceanográfico Barão de
Teffé zarpou do porto do Rio de Janeiro, para realizar I sua
2a. viagem a Antártida. O BarãOi de Teffé leva a bordo, ,ron�
tos para montagem, 8 m6dulos que; interligados, constituirão
a 1.· estação brasileira naquele continente, já denomina
da Estação An-tártida Comandante Ferraz, em hernena-,
gem ao comandante recentemente falecido, que dedicou
parte de sua vida aos estudos oceanográficos, tendo está
do na Antártida mais de uma vez.

'_x--

Apesar das inconveniências do _tempo - chovas de
!;)ranizo e. geadas extemporâneas -, os pomares caterlnen
ses deverão proporcionar este 'ano a seus proprietários al
go em torno de 75 mil toneladas de maçãs, o principal
produto da fruticultura estadual. A safra será considera
velmente superior EI registrada em 1983, que ficou em

57,3 mil toneladas. A maior parte da colheita destine-se
aos mercados do Rio e de São Paulo, representando uma
forte injeção à economia do Estado ..

-X-r-
A Coordenação de Desportos da Secretaria de Cultu

ra, E:sporte 'e 1 urísme eS.tá dando os últimos retoques
naquho que será o novo regulamentOt-dos Jogos Abertos
que a partir deste ano terão três etapas distintas: os Je-

, gos Micro-Keg.onais, os. Jogos Regionais e os Jogos Aber
lOS propriamente ditos. Santa Catarina será diVidida em
4 regiões espor.tivas, e cada uma estará. subdividida em
mlcro-regloes. O �ecretário já expediu cartas-propostas pa
ra aez mUnicípiOS, os quais deverão re$pondér preliminar
me"l. se estariam dispostos a sediarem a etapa principal

: dOI JASC.
-x.......

.
Com o término do terrível 198-3, pode-se dizer -que

, acaba um ano de dívidas para começar um
.

ano de dú-
vidas.

.

--x-
Segundo o calendário chinês, 1984 _é o ano do rato.

As ratazanas oficiais do Brasil estão satisfeitíssimas. prin
cipaimente porque o ano é biHexto, proporcionando�lh�s

, um dia a mais para as suai peripécias." •

-x-

A partir deste 1.° de janeiro o uso do cinto de seçu-:
rança passa a. ser obrigatório por todos quantos viajem'
de. automóvel .pelas estradas deste País. Trata-se, na ver

��d�, do terceiro cinto. a que o brasileiro tem qye se su-
Ielter. 9 primeiro destine-se a segurar as calças, cada
vez mais arriadas e· o outro é o da economia, a cada dia
mais epertado. Daí até a corda é um pulo. Ou um salto,
como queiram.

.

_
_

A Ilha de Santa Catarina já começa a. ser invadida
por turistas argentinos. De Buenos Aires para o Brasil já
lião existem mais passagens, nem aér-!as Cl nem terrestres,
pe'o menos até o final de fevereir�. A certeza de que os
turis'('!s portenh05 ser,ão muitos em nosso Estado· já per
mítiu uma opinião ousada do- presidente da Citur, Airton
Oliveira: "Os argentinos, cem o dinheir? que deixarão
aqui, vão acabar de reconstruir Santa Catarina.

Contendo 76 artigos � ocupando nada menos do que
12 J:'ágjnas do Diário Oficial do Estado que circulou no
último dia 22, foi publicado e passou a vigorar a Lei n."
6320, que "dispõe sobre normas gerais de saúde, estabele
ce penalidades e dá outras providências". A nova lei vem
atualizar legislação específica de Santa Catarina, que da
tava de 28 de julho de 1928, já inteiramente .fora da rea-
lidade, portanto. .

Tendo como objetivo principal marcar junto à eemu
ni�ade de Porto União a presença dá administração públi
ca do Estado, o Governador Esperidião Amin 'estará na
que�e Munidpio no dia 25 de janeiro. Desde há muitos
an�s essa cidade catarinense sofre fortes influências polí
ticas, administrativas e até culturais do Paraná •. A fim de
evitar a ocorrer situacões. de constrangimento, o Gover-
nador deseja "catarinixar" Porto União. _

-x-

O ex-Ministro dó! Fazenda, Octávio Gouveia de Bulhões,
. acha que, com a retirada pelo governo dos subsídios à e
conomia "a inflação cairá, vertiginosamente, em dois Oll
três -ancs", Mas pensa que isso poderia ser feito em ques
tão de meses, se o governo tivesse aceito sua sugestão de
não reajustar os créditos ii expothllÇão e à agricultura.
"'.R. - Até que enfim ... Pô�a!

-Juízo de Dire{to da COIl.l'ârCa de Jaraguá do Sul
EDITAL DE CITAÇAO:

O Doutor Sér,gio Luiz Rosa de Bém, Juiz de Direito da 2a. Vara da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, na fo,.ma da Lei, etc... .'

FAZ SABER.iII todos quantos o presen-,
te edital dé_citação, com o prazo de_trinta
dias virem ou' dele conhecimen.to tiverem
e interessar possa, que por parte de ADOL
FO ENGEL, brasileiro; solteiro, residente
e domiciliado em Três Rios do Norte, nes
ta cidade e Comarca, através de seu pro
curador bastante, !!Idvogado. Dr. Irmeu
Zonta, foi requerida a ação de USUCA
PI·ÃO N.O 340 para aquisição do seguinte
im6vel: Um terreno com a área de _ _ .

135.438,OOm2, fazendo norte com 105,00
m confrontando com Celeste Ropel'ato, ao
Sulem três linhas de: 46,OOm, 45,50mm,
77,OOm e SO,40m, confrontando com a es- .

trada Itapocú Hansen, a Leste'c/ 1.019,00
m, confrontando com Antonio Gadotti'e a

.

Oeste com 1.179,OOm confrontando com
Willy Krutszech. DESPACHO DE FLS. 18
verso e-19: I .;_ R. Hele. II - DeSigno o
dia 08.02.84, às 14:30 horas, para ter lu
qar a Audiência de justificacão ·prévia.
III - Cite-se Otíllia N. do Santos . e seu
marido (em cujo nome está transcrito o

imóvel) . bem como, os confrontantes e

seus respectivos esposas, se casados forem,
bem- como, por edital, os réus ausentes in-
certos. e desconhecidos, com o prazo de
trinta (30) dias, o qual deverá ser afixa
do no Atrio do Forum e publicado por
duas (02) vezes na Imprensa Oficial, dl-

'gO, local e uma (01) vez na Imprensa O
ficiai, para acompanharem a Audiência su-

.

pra, e.se o quizerem (sob pena de revelia)
contestarem a ação, cujo prazo fluirá da
decisão que declarar justificada a posse.
IV - Cientifique-se por carta AR para os
fins do § 2.o� inciso II, do Artigo 942 do
CPC, os representantes da Fazenda Públi
ca da União, do Estado e do Município,
para que' manifestem interesse- na causa.
V - Inttme-se ó Dr. Promotor de -Justiça.
VI - Intime-se e notifique-se. Em, 21.10.
83. (as) Sérgio Luiz Rosa de Bem - Juiz
de Direito da 2a. Vara. E, para que chegue
ao conhecimento de todos os interessados
ausentes, incertos e desconhecidos, foi ex
pedido o presente edital, que será publica
do na forma da lei e afixado no local de
costume, no átrio do Forum, correndo o

prazo de 15 dias, para contestarem, que·
rendo, a contar da se.ntença queJ'ustificara posse, sob péna de serem ti os como
verdadeiros os fafos alegados pelQ autor.
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
do Sul, aos vinte e um dias do mês de de
zembro do ano de mil novecentos e- oiten
ta e três. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o
subscrevi.

. .

.

SERGIO .LUIZ ROSA DE· BEM
Juiz de Direito da 2a. Vara

Entre noMonza4portas poraqui.
-

Eilieldlerfer Comércio
.

-

- �e Veicules lt�a.

r

EMPREEN·D·IMENTOS
MARCATTQ

IMOBI L ,"ÁRIOS
LTDA.
CRECI-093 - 1 t.* REGIAO

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136

Revendedor Autorizado

Jardim São Luiz
COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SAO LUIZ POR APENAS

. Cr$ 31.200,00- POR MIS. .

JARDIM SÃO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO
.

JARAGUÁ ESQUERDO.
-

Feliz 84
,

,

RONDA
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CONFIRA A HISTÓRIA ...

.Ci,) a a � (.) tI')�.ltl.] Barão de Itapocu

Fundado em 101maioj1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor; Eugênio Victor Schmöckel - Jorn. Prof. ORT-SC
n." 729 e Diretor de Empresa Jornalística n.O 20. Mem
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santi Ca
tarina. Redator: Fláv,io José Brugnago - ORT-SC n.O 126}
80. Redação, Administração e Publicidade: Rua Coronel
Procópio Gomes de Oliveira n.O 290 - Cx, Postel 19..;...
Fone 72-0091 - 89250-Jaraguá do SI,JI - SC. Composi
ção e impressão: Composição Gráfica e Editora ZF -

Blumenau - Telefone: 23-0062.,
Asslnaturas para Jaraguá do Sul: '

.. Cr$ 6.500,00
Outras cidades: Cr$ 8.000,00
Número atrasado: C�$ 200,00
.Número avulso: Cr$ 300,00
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 ADJORljSC e ·ABRAJORI.

'"

'" HÃ 49 ANOS
- A idéia do desenvolvimento indus- <

trial em Jaraguá era uma constante. � o

que nos informa uma nota publicada no

jornal da cidade: "DA-SE DINHEIRO para
participação de b9a industria, ou median
te hipotéca. Melhores informações no En
genho Rau Ltda. - �araguá do Sul
Caixa Postal 6". Não é a toa que se diz
que dinheiro produz dinheiro. Quando
bem aplicado, é claro.

- Era mais um ane. de uma guerra
mundial que terminaria em '1945 e q",.
começara em 1939. As agências noticiosas
de Ankara infOrmavam que "já não resta
a menor dúvida de que a Turquia jamais
poderá escapar ,da guerra. O deslocamen
to dos teatros de luta, a unidade de pon
tos de vista da nação turca e os ideais de
mocráticos do povo otomano exigem a de
finição pura e simples do caminho que a

Turquia seguirá nos próximos dias". E se

guiu ...
- A A.A. Brasil, hoje C.A. Baependi

caia frente a S.D; América, hoje a S.O.
Acaraí pela contagem de 2xl, na rua Ab
don Batista, hoje Georg Czerniewicz� onde
está hoje o Café Sasse. Segunda partida
de três para decidir a r."sse da Taça "Ja
raguá". A preliminar fora vencida peja
A.A. Brasil por 4 a O. Altamiro, Lucindo e

Heinz teriam feito uma partida de gala.
'" HÃ 30 ANOS

- O intenso frio deste início de 1984
nos Estados !.Inidos está destruindo a cul
tura de cítricos e o 'Brasil que fora preju
dicado na última safra está esfregando as

mãos p�ra recuperar o prejuízó; Mas em

1954 o brasileiro já se preocupava com a

cultura da laranja, estimando-se em 6 e

meio bilhões de laranjas, cultivados numa

área de 77.089 hectares. As safras melho
res estavam localizadas no Rio de Janeiro,
São Paulo e Minas.

. - Não obstante ser considerado ex

cessivo o núme�o de empregados públicos,
tem aumentado consideravelmente nos úl
timos anes. Ultrapassava a um milhão o

total de funcionários, segundo os dados
elo recenceamento geral. Os de São Paulo
se elevavam a 150.0QO, absorvendo mais
de 50% (?) do orç�mento da despesa.
Para cada 100 habitantes existiam 2 em

pregados púbJ'icos, ou seja 2%. ,E arre
mata a notícia: "Podia ser pior". Pa!

- No dia 31 de dezembro de 1953, o
colono de Retorcida, hoje Nereu Ramos
Leone _�urara, de 74 anos de idade, ind�
à pastagens para ver seus animais, foi ata
cado por um touro de sua propriedade.
Atingido por uma chifrada nos intestinos
o inditoso lavrador veio a falecer horas
depois.

- Na segundona jogavam 15 de No
vembro x Ipiranga, vencendo aquele por
5 a 3. O juiz era o nosso veterano "tur

co", o Jorge Matta,r. Quem nao gostou de
sua atuação foi o cronista J. Andrade: "O

juiz Jorge Mattar a meu ver errou somen

te em dois lances capitai$ da partida ti

que resultaram em tentos". Provou-se que,
a vocação do Jorge era ser jogador de fu-
tebol. E dos bens.;

'

•. HÃ 20 ANOS
- Ã 6a. Câmara Cível julgava impro

cedente o mandato de segurança impetra
do pela Cinematográfica "Herbert Richers"
contra ato do Chefe de Polícia da Guana
bara que proibia a exibição da fita "Os
cafajestes". Com a decisão, criava-se con

flito entre a Censura Federal e a Censura
Estaduar, principalmen,e porque 05 jui
zes da primeira insJância concediam a se

gurança para que prevälecesse a Censura
Federal.

- O Ministro Osvaldo Lima Filho
queria 'promover· a solução do problema
do aumento da rentabilidade . na explora
ção agrícola e industrial da cana de açú
car. Aprovava plano que previa 'a insta
lação de uma fábrica de papel linha d'á
gua para a imprensa, utilizando subprodu
tos da cana, como o 'bagaço e as fibras

.

de palha, sem o .que a 'exploração não tra
ria os benefícios almejados para a pro
dução de eelulese indispensável ao fabri
Co de papel. "Ministro" tem cada idéia� ..

ESCANCINAVIA A NOVA OpçÃO
COPENHAGEM COM 30% DE DESCONTO.
Na tarifa Ponto a Ponto.
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGEM OU

'Nórdica Representações
Rua Padre Jacobs, n.,o 23 - Fone 22-8477 - Blumenau

... HÁ 10 ANOS
- Entre dezembro/73 e Janeiro/74

davam-se diversos desenlaces: 19/12"';_
Artur Mayer; 29/12 - Alfredo Karsten e

Otelo Zeloni, este humorista da "Família

Trapo�' e "Dom Camilo e Pepone"; 7,/1 -
Francisco Alberto Voigt e .13/1 - 1.0 ano

_
de passamento de Eugênio Wolf.

.

_:_ Uma nota no jornal: "Desapareceu
uma bicicleta nas imediações da Igreja
Católica a�é o cemitério municipal". Para
quem conhece o trajeto- deve ser levado
a crer que � bicicleta fugiu sozinha ...

- O tempo em 1973 tinha o seguinte
comportamento: 72 dias chuvosos; 112
dias nublados e 181 dias de sol. Que equi-
líbrio, hein?!

'

,

..... A imprensá não andava bem, co
mo hoje também não anda: "A Tribuna
de São José, de S. JO$é des Pinhàis-PR, 'fe
chava depois de 1.000 edições; "O Jornal
de Hansa", de Corupá, saía pela última
vei, com amargur:ado editorial de Willy
Germano Gessner; O "Jornal de Joinville,
eempletava 55 anos e hoje já

'

foi "pra
cueuia" e, em Juiz de Fóra, deixava de e

xistir a Revista "O Lince", depois de 62
anos de cir'cufação. Muito lamentáveL.

Arno Olavo Duarte
. ELETRICISTA AUTÖNOMO '

10 ANOS DE EXPERIÊNCIA NO RAMO

Eletricista em geral, manutenção industrial, monta
gem de painéis, consertos de 'caldeira à óleo, caldeiras

. a lenha e serviços de encanador.

Rua Fritz Bartei, 610 - Fone 72-1429 - Jaraguá do Sul

BATERIAS NOVAS, USADAS, RECONDICIONAMENTOS,
RECARGAS, E CONSERTOS EM GERAL.

Verifique nossos serviços e o nosso atendimento.

Rua Pastor Ferdinand Schluenzen, n." 295' " fone 72-0755

Jaraguá do Sul - SC.
'

Guarda-Pós?
.CV�RIG H�)EEl( CRUZEIRO) Vá na Loja do Gua:rda-Pó,

Passagens aéreas e serviç-o de cargas e encomendas onde você encontra aventais, jalecos; macacões, camisas, calças brancas e pretas, pa-
Vilrig/Cruzeiro oara a região da Grande Jaraguá do letós de garçon e mais toda linha de uniformes pera indüstrias, hotéis e superrnerca-
Sul, é com, a Organização Contábil "A Comercial" SiC dos.
��a. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 290 - Fone Rua Padre Jacobs, n.O 23 - Fone 22.8477 em Blumeneu e Rua do Príncipe, n.O 789

!"."'2_�0_0_9_1 , _a_n_e_l5a_a_re_d_a_ç_ã_o_de_s;_t_e_J_·o_r_n_a__I.__-,- • \.T_e_l...ef_o_n_e_33_-_5_6_ó_0__e_m_J_O_i,n_v_i..lI_e_.__� � ....._"
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I COMERCIAL FLORIANI
REVENDA E ASSISnNCIA TÉCNICA autorizada de
nie. SHARP e DISMAC para Jaraguá do Sul e. região.

Temos toda linha de máquinas de escrever
OLiVETTI, manual e elétricas. .

Grande quantidade de máquinas USADAS: OLlYETTI
e REMINGTOM com 06 meses-de Garantia.

Oficina de máquinas de escrltório em geral; e
, ,

Relógios de Ponto Rod Bel.
ACESSÖRIOS 'EM GERAL.

Rua 'Venâncio da Silva Porto, 331 - Jaraguá do Sul-SC.

oBANCOTOTAL.

RELOJOARIA '. AVENIDA,

Presenteie com jóias e as mais finas

su�estões da RELOJOARI� AVENIDA.

Marechal e Getúlio Vargas

FUNI LARIA JARAGUA LTOA.

r>

Calhas para todas as finalidades.
Faça-nos uma visita. Estamos em

condições de atendê-los
eficientemente.

.

Rua Felipe Schmidt, 179 - Telefone: 72-0448

I '

TERRAPLENAGEM VARGAS

Retroescavadeiras . e Tratores de Esteira

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para suas obras
Rua Joinville, 1.016 Telefone: 72-1101

A moda certa em roupas e calçados é com íl

CINDERE�A, onde estão as melhores opções
.

,

para cada estação.
CINOERELA

Veste bem. A moda certa, na

Gumercindo e na ,Getúlio Vargas�

DESPACHANTE VICTOR'

Emplacamentos - Transferências - Negativas
Seguro Obrigatório - Carteira de Motorista e

Carteíra de Identidade.

Av. Mal. Deodóro, 557
(iunto a firma Emmendoerfer)

Telefones: 72.0060, .72-0327 e 72-0655

ZBEse ,�

Muitas pessoas, sinceras e dedicadas, p'reocupam-se com o bem-estar espiritual, emo
tional e material de muitos indivíduos desamparados. Este profundo interesse pelo. ou·

tros revela o despertar espirltual de muitas pessoas, que se preocupam em fazer alguma
coisa pelos seres necessitados.

Ainda que nos sintamos impotentes para auxiliar, em suas dificul'dades, esses inú·
meros seres, devemos nos apoiar firmemen te na idéia de que o pouco que possamos
fazer é necessárro. . '.

Devemos persistir na idéia de que nossas boas ações e preces são úteis e produzem
valiosos resultados, ainda que, _ por vezes, pouca evidência tenhamos dos mesmos.

�á sempre a,lgo que podemos fazer, por menores que sejam os·nossos esforços. SER�
VIR é a chave para uma melhor eompreens ãe da vida. É dandö que recebemosl

E para recebermos as maiores recompen sas dá vida,' devemos estar dispostos a sacri
ficar alguns dos nossos interesses pessoais e nos preocupar mais com es outros, Aqui
lo que partilharmos ser-nos-á devolvido em maior quantidade!

Quanto mais os homens pensarem uns 110S outros e estiverem dispostos a ajudar
uns aos outros, mais se intensificará a luz espiritual. no coração de todos. Isto trará,

_
gradualmente, um novo alvorecer, .de maior luz e compreensão entre todos os povos.

SERVIR!.

Extraído da Revista "O Rosacruz", publicação da Ordem AMORC - CP, 307 - Curitiba-PRo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,Jaraguá do Sul-'Semana de 14 a 20 de janeiro de 1984 '''in. 11CORREIO DO POVO

. DME; CALENDÁRIO/84 .� A Divisão Municipal ,de' Es
.portes já concluiu o çalendário des atividades esportivas
que pretende cumprir ao !Qngo de 1-9,84, entregue ao Che
.fe do Executivo Municipal, pa�a anélise, .apreciação . e a

.provaçâo, Sequndo Raul Rodrigues, haverá no decorrer.ido
ano. uma série de atividades, comoa corrclusão elo Pela
d�o/83 e a realização do.cl l Campeonato, além. do Cem
peonato Varzeano, Prova de Pedestrlanlsmo em . hornene- :

gein aos 108 anos de Jaraguá do. Sul ,( que futuramente.
r será de âmbito estadual ) e L�zer nos Bairros, dentro do.

Programa Esporte para Todos, entre . outras. Acrescentou
Raul que o calendério, .se eprovado na sua- totalidade pe-'
lo Prefeito" será cumprido à risca, movimentando. tódas
as camadas da . sociedade: . .;;

.

'LJFS FARÁ ASSEMBLÉIA ESTE MÊS - A Liga Jaragua
ense de Futebol dê Salão reaJizará assembl.éia no próximo.

.

dia 30 ou 31 de [aneire, para apr�cia�ão das" contas de
.1983 e eJaboraçã� do ca.lendári,io ésportivp de 84•.0 dir�
to'r �a LJFS, Carlos Ewald, o Calito, crê que os eampee
natos deste ano sejam dos mals movimeritados e "com no

vos clubes filiados que já manifestaram interesse' em in-'
legrar o quadro associativo da entidade. Como inov�ção"
'já, serão utilizadas as catorze novas regras do esporte dà
bola pesada, recentemente aprovadas e r.egu!amentadas pe
la Federação Internacional de futebol de Salão --, Fifusa.
'Dentre as lnevações está. a introdução 'do tempo corrido

,

de jogo, tipo bãsquete, e Illaior rigor na marcaçãõ d� fa'l-
tas, (, que diminúirá a violincía. Os árbitros serão i·nstruí·
dos sobre as novas regras que começarão a ser' aplicàdas
a partir da fase semifinal do PeladãO/83.

"

, "

,

O J.EC NA cqP� BRA$lL - A Confederação Brasileira'
, de Futebol divulgou a tabela complete" da primeira fase da
Copa Brasi I de 84, que. será disputada de 28 de jàneiro
a 29 de fevereiro, 'com 164 jogos. O representante de SC,
(> Joinville, Esporte Clube, inicia a sua participação jogan
do em casa diante -do Internactonel de Porto Alegre. Seus
jogos, nesta fase, serão: 29/01 -- JEC x Inter ---, Estádio
Ernestão, as 16fi; 05/02 :.:__ Operário (MT) x JEC, às 1 �n,
no José Fraqeli; 09;02 � JEC x Corinthians - Ernestão,
às �Oh45; 12/02 __: Anapolina x JEC...,.. Estádio Jonas Duar-
te, às 17h; 15/02 - Joinville x Operério (MT) -"- Ernes- GINÁSIO DE ESPORTES

tão, às 20h45; T9/02 - Corinthians x: J'EC '-'-'- Parque An- DO "SAO LUrS" - Estão em

tártka, às 11h; 23/02 - JEC x Anapolina �. Ernestão, 'às
'

pleno andamento as obras
20h45 e, dia 29/Ó2 - Inter x JEC, no Beira Rió, às 21h.

'

do ginásio de esportes do
PELADÃO: REUNIÃO SEMANA QUE VEM - A Divisão Colégio São Luís, que estão

MuniCipal de Espo ..tes e a Liga Jaraguaense de Futebot de' sendo edificadas entre os 2
Salão irão promover na próxima semana uma reunião en- ,campos de futebol, onde
Ire -dirigentes dos 18 clubes cíassificados às semifinais do· localizam-se as canchas de
I Campeon�to Aberto de Futebol d� Salão _ Peladão/83, , esportes polivalentes. É u�m
para defi.nição do sistema de disputas" sorteio -das chaves empreendimento de vulto e

e êlaboração da taber�·da primeira rodada, além da deter•. ,

; e$ta semana iniciou-se a

niinação da 'data do reinício do ·certame. ' �olocação da eebertura, een-
VITÓRIA REALIZA FESTIVAL ESPO�TIVO - O E-.c. cluindo-se, assim, uma das

Vitória, da Ilha da Ftgueira, programou para amanhã, dia etapas do projeto. Este é o

15, um festival esportivo no Estádio Antônio Ribeiror do ',sétimo ,ginásio' de esportes
Figl:Jei,rense, reunindo equjpes do ",noSSQ futebol menor.

.

de ' Jaraguá do Sul. (os de-
No local funcionará .emplo.serviço de bar e cozinha. mais sãO o Artur Müller, Ar-

,
. UM GRANDE JOGO EM RIO DA LUZ -'Será amanhã weg, AABB, Menegotti, Ar-

(domingo) à tarde, o grande amistoso' no Es.tádio Eurico malwee e Pavilhão Artur

Duwe, em Rio da Luz,' entre Cruz de Malta e BI�me,..au, Müller - Agropecuário) e

abrindo a- tempora�a fu�ebolística de 1984. Antes deste outros dois deverão ser er-

acontecimento, jogarão duas, equipes do Grêmio Garibaldi, , gui�os este ano, 'o d,o Divi-
Illais o Rio Cerro e XV de Novembro, A ' diretoria cruz-

.

na Providência e o da Kohl-
Illaltina e' seus colaboradores, estão ultin;'lal1Cio' os.prepa- bach. Com isto; somada a

rativos para' a �arde' esporflra; Outros clu��s td:a, �ivi�ão
.

ii infra-estrutura deixada por
especial do futebol catarinense ãtuarão 'amistosamente em

j ocasião dos Jogos Abertos,
�jo da, Lu�, dúrante este ano, ��und,o ':Im "

dos diretores em 1980, faz com que Jara- '

do Cruz de Malta1
.

,
,

'

,

.

'.' guá do Sul tenha, segúra-
, ARSEPUM: CANCHAS DE BOCHA � A Associação Re- mente, um dos_maiores par-
éreativa dos Serv.idores ,Públicos Municipais dúá .-início ques esportivos de Santa
110s próxi,mos dias, a :constrú�ão' de d.uas canchas .de, bo- Catarina e certamente é a

tha, oficiais, ao I.ãdo do Pavilh�o de Esport�s "Art4r Mü!- primeira' entre ",S cidades do.
ler", junto ao Parque Agropecúário "Ministro João Cleo- se", portê.

I ,

;')

.\. ;.

;.

phas". Essas canchas já de
verão ser. utilizadas para o

Campeonato Municipal de
Bocha, que a Divisão MlIni

cipal de Esportes, vai reali
zar este ano. É'mais uma

opção que surge pare os bo
chófilos, que terão, assim,
um novo Iocel para a prá
tica 'desse esporte .

. TORNEIO DE PESCA EM
SAO CHICO '- Mais uma

cC?mpetição de pescà de ar
remesso movimentará a Pra
ia Grande, em Enseada, mu
nicípio de São Francisco do
Sul, nesta t�mporada. A,So
'jopa,_pioneira na modalida
de na região Norte, conti-
nU,ará' atraindo a atenção
dos pescadores para a sua

tradicional promoção anual:
O 2.0 Torneio Internacional
de Pesca Gota D'Água, está"
marcado pára o dia 22 de
janeiro e tem cunho oficiar.
Oetalhe: "os competidores
não poderão ingerir bebidas
alcoólicas.

'

ARWE� PROGRAMA ANO
- A diretoria .da' Associa
ção Recreativa Weg, esteve
reunida quarta-feira para
traçar as metas a serem

cumpridas nos' setores es

portivo, social. ê cultural em
1984. E dependendo do "si
nal verde". da diretoria' da
empresa, deverá ser inicia
da a construção do segundo
pavimento da sede social,
pare abrigar restaurante, a

nova secretaria, sala de io
gos e reuniões, entre ou

tros,

Deutsche Ecke:
BILDER AUS LUTHERS' LEBEN

7. -'- Rom drohte dem "trunkenen Deutschen", dem,
aufsaessigen Auqustiner. den Bann an und setzte eine
Frist von 60 Tagen, um den "haeretischen, anstoessi
gen, falschen, fuer fromme Ohren beleidigenden, fuer

einfaeltige Seelen verfuehrerischen und der katholis
chen Wahrheit widerstrebenden" Lehren abzusagen:
"Erhebe Dich, Herr, ein wilder Eber ist in-Deinen Wein

berg eingebrochen"! Am 10. Dezember 1520, "bei' kla
rem Winterwetter, fruehmorgens", warf Luther vor dem
Wittenberger Elstertor, auf dem Schiiidanger, diese An

drohungsschrift oeffentlich ins Feuer.'
-

Dass wir verheeltnismaessiq 'frueh sterbetri mues
sen, liegt meines Erachtens nicht am 'Zorn Gottes, wie'
der Psalmist sagt,' sondern daran, dass der Mensch sich
im Laufe der Jahrtausende weit von der Natur entfernt
hat. .lnfolqe seiner unvernuenftigen Lebensweise sinkt
der heutige Kulturmensch trotz' aller Fortschritte der'

,

Medizin vorzeitig ins Grab durch .Níchtbeechtunq der

Ordnung der Natur und ihrer Gesetze. Die Kraft unseres
.

lebens beruht auf dem Gehorsam gegénueber eben. die
sen, Gesetzen. Wer hier gehorcht, blelbt gesund un

wird alt. (Dr. medo Rohrbach)

Weinachten 1983
HEILIGE NACHT

Weihnachtsabend, Glocken klingen,
Helle Kinderstimmen singen,

'

Droben jauchzen Engelchoere
Dass die ganze Welt es hoere:

Heilige Nacht ..
x-x-x

Dass hiernieden Friede.werde
Kam ser Sohn heut auf die Erde,
An der Krippe in -dem Stalle- "

. Betend steh'n die Hirten alle,
Heiiige Nacht.

x-x-x

Ehre Gott im hoechsten Throne,
Ehr' dem fleischgewordnen Sohne;
Uns vom Vater' heut gesendet,
Dass er alles Boese wendet. ./

Heilige Nacht.
x-x�x

Orgelbrausen, Glockenkllnqen, '

Tausend Kinderstimmen singen,
-Jauchze'nd toenen Ençelchoere
Das die ganze Welt es hoere.

Heilige Naçht.. _

.

Rudolf Hirschfeld - São Paulo)

·ORDEM DO DIA·
. ,

.' ,

Sociedade Recreativa
Alvorada

Rio Cerro II, - Jaraguá do Sul - SC

EDITAL' DE CONVOCAÇAO.
Pelo presente, são convidados 'os senhores söclós

eesta sociedade, para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINA
RIA, a realizar-se dia 15 de janeiro de 1984, às 8h em'

1," convocação, ,e às 9,00 horas..: em' segunda convoca-,

ção, com qualquer número de -aSSOCiados, para delibe
ra'rem �obre a seguinte

1.0 - Aprov�ção das contas referentes ao exerCício 1983
2.° - Assuntos diversos de inter�sse soç_ial.

Jaraguá do- Sul, janeiro de 1984.

GERHARD SeHUENKE

Presid�nte
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- Em recentéencontro das Ilderanças pedessistasdo
Vale do Itapocu,o prefeito Albano Melchert, de Corupé,
lançou 'a candidatura do ex-prefeito ,de Massaranduba, Dé-.
vio -Leu, .a deputado estadual, atitude apoiada pelos prefei
tos Walter Régis, de Barra Velha e Zeferino Kuklinski, de .

Massaranduba. No entanto, a par da candidatura de Dávio
estar sendo ensaiada, é provável que surjam novidades no

campo polítlco, podendo o ex-alcaide massarandubense ao,

té mesmo se afastar das lides políticas.
-

'

- Embor� 1986 esteja' longe já começam as articula- í
ções. Enquanto isso, m.uitos veículos rodam com o adesi
vo "Você quer renovação? Dávio é a solução!". L;eu pode-;:

; rá ,ser atropelado em su.s pretensões de chegar ao Palácio
: Barriga VereJe e voltar a disputar o paço massaranduben-.
se, a exemplo de Salim Dequêch, -em Guaramirim, que já:

. começa a preparar terreno rumo a prefeitura, hoje eeupe
da pelo prefeito Aguiar, que faz uma grande admlnlstra-
ção. Rumores n,este sentido é que não faltarn.;

'

-, A Associação dos MuniCípios do Vale do ltapocu ]
- Amvali,. reúne�se dia 2 de fevereiro, em Jarequé do i

Sul, para assembléias ordinária e extraordinária, -quando
será eleita a nova diretoria. O presidente atual, Aldo Pa-
isold, é favorável a rotatividade na 'presldêncla, isto é, du-
• rante os seis anos de mandato, que cada prefeito dos ,6
munlcíplsc da microrregião ocupe a presidência,' p'romo-'

, vendo assim uma maior integraçãö. Aldo não confirma
, nem .desrnente, mas se _, for da vontade 'da maioria, ele'
aceita a reeleição,
- O Hospital e MaternidaGle Jaraguá, com a interfe

rência do deputado Artenir Werner, através do secretário· '

adjunto Udo Wagner, recebeu verba de Cr$ 800 mil da
Secretaria de

-

ArticulaçãC!» Estados·Municípios-Sarem, órgão
ligado ao Ministério do todo poderoso superministro An·
tanio Delfim Neto. Veio em boa hora.

- -

- O Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos
Rodoviários de Joinville, está expandindo a sua área de
ação. São Bento, Jaraguá do Sul e demais cidades do Va
.le do Itapocu serão atingidas pelo Sindicato, que tem in
tenções de criar sub-sedes para prestar serviços 'eos sin- ,

dicalizados.

- O delegado Jaison Batis,ta, de Guaramirim, entre
gou no início da semana ao gerente do Banco do Brasil '

do Município, cheques e uma nota promissóri� no .valor '

_de 4 milhões e 40 mil, apreendidos na semana passaçla
pela polícia de Itajaí e Navegantes, que se-encontravam
em poder de David Cidral, irmão de Saul Cidral, que em

24 de novembro do 'ano passado assaltou a ' agência do
banco, roubando Cr$ 39 milhões e 146 mil. Dois dos as

saltan�es !'Ião foram ainda capturados.
- A partir de 22 de janeiro, o Posto C�ltural 'do

Mobral de ,Jaraguá do Sul, abrirá matrículas para os cur

sos de alfabetização funcional e educação integrada, des
tinados àqueles que ainda vivem na escuridão no analfa
betismo e que não têm o primário completo. São total- ,

ment: gratuitos.
'

,

- A Prefeitura Municipal' de Sehreeder, em convênio
com o Fundo Estadual de Assistência Rodoviária, está re

tificando a Estrada de Braço do Sul, naquele município
de um' quilômetro de extensão e após concluído o traba·
lho executará idêntica tarefa na Estrada Bracinho.

- O prefeito Durvàl Vasel, reservou ,às quintas-fei
ras para visitas a� obra_s e frentes de trabalho da muni

cipalidade. Com isto, pretende acompanhar de perto o

trabal'ho' e melhor avaliar o desempenho dos diversos se

tores 'ligados a sUa administração.
-- "Um Enfoqu, GerenCiai para 84" será o tema dà

palestra que David Gonçalves dará na primeira semana de
fevereiro, aos lojistas de Jaraguã do Sul. A 'participação,
per cap.ita, custará Cr$ 3 mil, 'com direito a um brinde, o
seu livro' "Vendas e Marketing". David explicará, _

na oéa
�ião, o por quê da existência, no País, da crise de compe
tência e de fideral]ça. No dia haverá um coquetel.

I

Esta nota é dirigida espe
cialmente às ADJORI - As·
sociação dos Jornais) do In
terior de Santa Catarina e

seu valente presidente Bag·
glo e à ABRAJORI - Asso
ciação Brasileira dos Jor
nais do Interlor, o prezado
confrade Cerrazone, que re-,

centemente foram as perso
nalidades centrais do adml
rével 'Congresso Nacional,
realizado de 12 á 14 de no

vembro passado, em "Cam
boriú.
Como o interesse é de to

dos, estamos levantando um

problema que consideramos
discriminativo pelo governo
federal e altamente lesivo
"aos jornalistas e jornais do
Interior c;atarinense e bra
sileiro.
-, 'Não sabemos quem te
nha sido o autor do projeto
que se transformou em lei,
mas sabemos dizer que a

propositura foi submetida à

consideração do Congresso
que, sem maiores exames,
aprovou a Lei n.? 6.766, de
1'9-12-1979, que trata do
disciplinamento das áreas
de terras, transfermedas em

'

loteamento, com o intuito
de defender interesses de
futuros adquirentes, sabido
cerno é que milhares de mo

destos compradores eram e

são ainda vítimas de esper
talhões, vendendo às vezes,

por mais de uma vez a um

coitado' um lote de terra, ou
vende até o que não existe,
aí estão as inúmeras ações
ajuizadas, reclamando re·

.

parações e prejuizos scfrl-:
dos.

Prejuízo à parte, a verda
de é que, se não nos falha'
a memória, é o artigo 19 da -

acima citada lei que exige,
para conhecimento dos inte
ressados,' que os Oficiais do
Registro de lmövels das Co
marcas' publiquem pela ini�
prensa, POR TRÊS DIAS SE·
GUIDOS, o Edité.1 de Lotea
mento, para impugnação da
queres que se julgarem pre
judicados quanto ao domí
nio do referido imóvel, do
depósito do memorial' des
critivo, planta, demais pa,
péis �e documentos relativos
ao loteamento, processo es

s� que ficará à disposiçã,o

lno Cartório, durante as ho
ras regulamentares, dentro
do prazo de 15 dias a con

far da data da terceira e úl
.tirna publicação.

De acordo com essa lei,
APENÀS os jornais diários
tem' condições de dar aten

:dimento à legislação vigen·
te, porque são pouquíssimos
os diários no interior, PO!)
:do fora do páreo toda a

,grande e sofrida família dos
'pequenos jornais qup em ß.
;Catarina são quase 100,
,bem como os demals do
Interior brasileiro, cujo nö
mero perdernos pela quan
.tldade de sua existência.
Se os [crnals.i-dlérlos,

.

os

grandes j'á cortam uma co

renhe para manter em dla
as suas faturas financeiras,
imeçine-se então o que não
acontece com os que catam
as migalhas pelas empoeira.
das estradas do interior, on
de nem sempre encontram
'o "dínho" para pagar a pró
xima edição semanal, quln
zenal ou mensal.

� uma lei draconiana.
Tremendamente discrimina
tiva; Absurdamente atenta
tória ao princípio de igual.'
dade de competição. Lei a

ristocrática que proteje as

elites, deixando es pequenos
na câmara de tortura, no

gás asfixiante.
Nosso caio está doendo,

Presidente. E muito.
O Presidente jamais de

veria permitir que se sufo
que os pequen9s jornais
que são os formadores da
opinião brasileira. Jornal é
cultura! Ou é curtura?

,

E tem mals,
A lei f-oi feita justamente

para defender os interesses
dos mais humildes,. para
que não sejam lesados, pelos
espertalhões que se. encon
tram aos _ montes na área
Imobiliária. Ressalve-se, na

turalmente,.os demais que
felizmente constituem ain
da a maioria.

Com a disposição da lei
de publicar por, 3' dias se

guidos, tais editais passam
a- ser canalizados pare os

grandes centros que os pu-·
blicam em tamanho de le
tra que s6 podem ser lidos
çom uma lupa.

E como a maioria do po
vo reside no interior, o Edi-

.

tal não chega ao seu conhs,
cimento, pois, os ditos
"grqndes" são proporcional,
mente- lidos na área metro

politana e quase desconhe
cidos no interior, cujos lel
tores se podem contar nos

dedos. Isso demonstra o

quanto a lei é injusta com

a imprensa do interior e o

prejuizo que pode causar a

possíveis interessedes em

loteamentos.
Deparamos, então, com 2

fatos, antagônicos: o edital
é publicado na imprensa
diária, nos grande.s centros,
que não é lida no interior e

o interiorano acaba não to
mando conhecimento do que
se passa ao seq redor, como
devia, porque é dado a ler
o jornal de sua cidade ou

regiãQ, que está excluída de
publicar a nota esclarecedo
ra, de aviso aos interessá
dos.
A lei faz chover' no mo

lhado,"Como está não disci
plina coisa algurná.
A publicação, assim deve

ser O espírito da lei, deve"
ria ser local; o mals próxl
mo de onde acontece, pafjl
facilitar o controle de pos-:
sívels portadores de direi
tos sobre bens imóveis.

Por isso é profundamente
discriminatória e os jornais,
todos eles, deveriam dar o

maior destaque ao assunto,
porque afeta os seus pró-

,

prios interesses e devem ar

regimentar as autoridades
locais, os representantes, no
Senado e na Câmara Fede·
ral, o Mini�tro da '1esburo
cratização, as ADJORI's e a

ABRAJOR I.
,I: uma luta em benefício

de todos. E só unidos os

jornais vencerão.
Mãos à obra, Companhei

ros! O tempo urge! É hera
de botar dinheiro na "Cal
xa" que está furada.; há
muito tempo,
-Urn forte abraço do

,

Eugênio Victor Schmöckel,
Jornàlist_a Profissional ORT
se n.· 729 • Diretor de Em

presa Jornalística DRT·SC n.o
20 • Membro efetivo do Ins
tituto Histórico e Geográfi
co d. SC.• Janeiro/84.

Notas de 10 'e 50 mil saem este ano
Os bancos não mais receberão cédulas de Cr$ 1,00, Cr$ 5,00, CrS 10,00 e Cr$ 50,

a partir de 1.0 de julho de 1984. A cOl'l'tar des sa data e até 30' de julho de 1989, elas SÓ

terãó valor para troca no Banoo Central. O Banc� Central informou que as notas de Cr.$

10.000,00 e Cr$ 50.000,00 marcarão em meados deste ano, o lançamento de uma nova fa-.
mília de cédulas, em qu� as efígies de Rui Ba rbosa e Oswaldo Cruz aparecerão mais à �I.
reita, com maior espaço para a marca d'água, o que dará maior segurança contra a açao
dos falsificadores. -:-

'
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