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Centenas que
rem o salário
desemprego.

Construçãocivil sofre retração emJS
c .

o setor da construção 'ci
vil experimentou a partir de
1980, um acentuado declí
nio em Jaraguá do Sul, a-

'companhando a 'crise que a

fetou praticamente todos os

'setores da economia naclo-
nal: A área total de constru
ções vem sofrendo ano após
ano queda, asslm como o

número de licenças, para
construções residenciais, co
merciais, lrrdustrieis e ou

tras, o que lmpllce em dizer
que o jaraguaense está cons-

truindo 'menos.
_

De acordo com 'levanta
mentos da Secretaria de

Com as auto-fa1ências da
Jarita e Cyrus, decretadas
pelo Juiz de Direito da 2a.
Vara da Comarca de Jara-

,

rguá do Sul, cerca de mil e'
.. cem pessoas perderam seus

empregos e o que é pior,
desde setembro a maioria
não recebe mais pagamento, �

tampouco férias e o 13.· sa
lário. Agravado pelo proble
ma da falta de empregos,
desde a última sexta-feira,
extensas filas formam-se dia
'riamente frente ao Sine/SC,
onde o Programa Estadual
de Empregos e o Ministério
do Trabalho� através,do Pos-

'

to Regional de Jaraguá do A realização, de 28 de a-

Sul, estão cadastrando os bril a 1.0 de maio, da I.' Ex-
empregados das massas fa- posição lndustrial; Comer-
lidas da Jarit@ e Cyrus, pre- cial e Agt"ícola - Expô Gua-
parando a habilitação ao sa- ramirim/84, deverá-se cons-

Jário-desemprego, que cor- tituir no maior aconteci-
responde a 80% do sal�rio mento .do ano do município
mínimo regional, hoje ne e que vem movimentando a
valor de Cr$' 45.696,00. comunidade. Na semana pas-
O Fundo de Assist'ncia sada, o prefelto José de A-

'ao Desempregado está expli-' guiar, acompanhado' do di-
cito na Lei 4923/65 e no retor do Hospital Santo An-
Decreto 58.155/66. O seu tônio, 'Salim José Dequêch,
artigo terceiro reza: "O au- do empresário Sérgio Luiz
xílio ao desempregado só do Valle e do presidente da

, será c()ncedido aos traba- Associação Comercial e In-
Ihadores que, após 120 dias dustrial, Francisco Schork,
consecutivos de serviço na - foi recebido em audiência
mesma empresa se- eneen- pelo' governador Esperidião
trem desempregados ou ve- Amin e pelos Secretários da '

;nham a se desempregar, por' Agricultura 'e da Indústria
fechamento total ou parcial 'e Comércio, quando foi so�
da empresa". É o caso pre- licitado auxílio para a rea-

, sente em Jaraguá do Sul e lização do, evento.
de acordo com o Inspetõr
Regional do Trabalho, laér-'
cio da Cunha Silveira, o pa
gamento do salário-desem
prego, após a homologação
das habilitações pelo Depar
tamento Regional do Traba
lho, será, pago ao desem
Pregado per seis meses con

secutivos se não houver· em-.
prego e se houver recusa

de trabalhar em novo em

prego.
O 'cadastramento dos de

letnpregados ainda continua,
'",as so,mente para casos ex

;'t_pcion�lÍs como o presente.
"�''''' ..

Planejamento, Obras, Via

ção e Serviços Públicos da
'Prefeitura Municipal de Ja

'raguá do SuJ, o ano de 1980
foi de maior volume de á
rea construída, atingindo
a 133.302,52m2 (quando,
houve grandes obras para a

infra-estrutura dos Jogos
Abertos), em 1981 caiu para

, 10 1.213,69m2, em, 1982 'pa-
ra 76.439,56m2 ê em 19'83,'
para 74.321,57m2. O secre

tário Aristides Panstein cre

dita as adversidades econô
micas e a perda do poder
aquisitivo pela população, a

, inflação e o alto, custo dos

Exposição movimenta
Guaramirim em 84

De acordo com o prefeito
Aguiar, junto a Secretaria
da Agricultura foram con

seguidos dois balões inflá
veis para abrigar a exposi-'
ção e um terceiro deverá

,

ser conseguido a Companhia
Catarinense de Armazena-.
mente - Cocar. Do pedido
de Cr$ 8 milhões ec .Gover-

r

nadar do Estado, o mesmo
mostrou-se receptivo e de-'
verá auxiliar" apoiando ,a
iniciativa.

As Secretarias de Cultura,
'Esporte e Turismo, Agricul-

tura, Indústria e Comércio
darão todo o material pro
mocional, além, do apoio
logístico. O local da 'exposi
ção será na rua João Buts
c:hardt, defronte o Estádio
Municipal de GlJaramirim.

Cinco .cornissões . foram
formadas par.a organizar o

evento, que tem como coor

denador O Dr. Sérgio Luiz
do Valle e como presidente
o prefeito José de Aguiar.

materiais e mão-de-obra es

.se retração, e como exem
,

pio citou as construções re-

sidenciais, que em 1980 fo
ram de 92.361,50m2, em

1981, de 54.116,67m2, em

1982 de 55.379,77m2 e no

ano passado, de 38.522;18
metros quadrados.

o número de pedidos de
I ic'enças, que em 1982 foi
de 594, caiu pera 511 no

último ano.
-

Dos 76.439,56m2 construí
dos no ano de 1982, foram
55.379,77m2 residenciais,
10.S68,21m2 comerciais, ..

7.947,46m2 industriais e ..

':t.118,34m2 outros" como

amp,liações; ranchos, igre
jas, obras esportivas, etc.

Já no ano de 1983, dos
74.321,57m2, 38.522,18 m2
referem-se a construção de
residências, 824m2 de resl

dênCias/comércio, 12.265,95
m2 de obras comerciais,
12.221,22m2 industrleis e

, 10.488,22m2 de outras cons

.truções .. O maior volume de
construções no ano que pas
sou .ocorreu em janeiro
( 12.07,5, 13m2), em setem

bro atingiu-se a 10.958,62
m2 e em março 8.290,44m2.

Imprudência, a maior
causa des acidentes

·0 Delegado de Polícia da
Comarca de Jaraqué do Sul,
Bel.' Celso Roque dos San
tos, credita a imprudência
a maioria dos acidentes de ,

trânsito que acontecem na

cidade, em número, excessi-
,

vo, se considerado o aspecto
populacional do municíplo.
Disse o Delegado que o
'motorista (e o motoqueiro),
aqui, é geralmente apressa
do, 'dirige em alta veloclda
de em locais proibidos, for
ça ultrapassagem e mostra

geralmente a sua desaten
ção nos cruzamentos perl
gosos, originando em aci
dentes.

Como exemplo, observou
I

'

que no ano de 1983, acon

teceram em Jaraguá do Sul,
163 acidentes com danos
materiais, 278 com danos,
pessoais, 376' com .vltimes
(lesões corporais) e 5 mor

tes. Acrescentou também
que com a mudança da sis
temática do fluxo do trân
sito, houve' diminuição nos

acidentes urbanos e que
com a introdução do pro
cesso de trânsito com sen

tença condenatória, chaman
do os' envolvidos a presta
rem depoimentos na Dele-'

'gacia, contribuiu pera di
minúir o' número de aci-'
dentes de uns meses para
cá.

AÇÃO SOCIAL TEM VAGAS
PARA A CRECHÉ

,"Dentre aS nossas metas'

pera 1984 estão a reforma
dos banheiros e, principal
mente, investir no nosso

quadro de pessoal que cul-
da das crianças; tra-zendo
pessoas de boa formação,
dando-lhes treínamento pa
fél um melhor desempenho
profissional", A observação
é da presidente da Ação So
cial de Jaraguá do Sul, Sra.
Marly Baurner, ao comentar
es planos �ra 84,' sempre
-visendo proporcionar' me

lhores condfções às crian-

ças que frequentam as cre

ches "Constança Piazera" e

"Ranchinho Alegre", que no

ano passado atenderam a

200 menores em regime de
, semi-internato.

As, etividades do ano fo
ram iniciadas esta semana.

D'-,Marly que' destaca o a;.,

poio da comunidade [ara
guaénse à filantropia, que
quando chamada sempre co

labora, disse que a creche
"Ranchinho Alegre", da rua

'Joinville, vem atendendo a

30 crianças, todavia" por
força de convênio com a

Legião BrasIleira de Assis
tência, está ampliando em'

mais 20' o número de vagas.
'Os pais interessedes de

vem procurar a Ação Social,
na rua Gumercindo da

-

Sil
va, ou a creche "Ranchinho
'Alegre", proximidades das
indústrias Bretzke.

Ráio danifica
repetidoras de TV

A queda de um ráio no

Morro da Boa Vista'l'que es

tá se tornando uma cons-

,tante neste período de tem

perstures elevadas e .de
muitas trovoadas, danificou
seriamente os equipamentos
das repetidoras das TVs S.

Catarlna, Barriga Verde e

Cultura, deixando-as fora
.do ar por vários dias e prl
vendo os telespectadores de
acompanhar suas programa
ções.

Embora protegidas por'
péra-réios, a descarga deu
se atrãVés da rede de ener

gia elétrica, que por cerca

de 800, metros é levada por
cabo. A repetidora da Glo
bo fol a mais atingida.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'I

I
CORREIO DO POVO P'tina· 2

- '. '_.:1. ._

Jar!llgu' do Sul - 5e!Mnl de 21,' 27 de Janeiro ele 1984

TURISMO I - A Secreta
ria de Educação, Cultura,
Esporte e Turismo, colocou
esta semana, nos principais'
balneários do Norte do Es
tado, dez mil folhetos com,
o mapa de localização da
cidade e informações outras, .

buscando atrair o turista a
visitar Jaraguá do' Sul e a

adquirlr seus produtos, no
tadamente artigos de ma

lha, que existem em profu
são.

TURISMO ,,- Balduino
Raulino, titular da SECET,
informou que os folhetos'
foram entregues em Barra
Velha, Piçarras,' Enseada,
Balneário Camboriú, Penha,
entre outros, para os turis
tas e em hotéis, lembrando
que a apenas 29 quilômetros
da BR-IOI está Jaraguá,
com os seus produtos e en

'cantos, a espera do turista.
TURISMO III _;_ O Secre

tário de Turismo acredita
que esta investida, que con
ta com o apoio da Malwee
e Prefeltvre, que patrocina
ram a impressão, dará 're
sultados imediatos, com a

vinda de turistas brasileiros
.

e da Bacia do Prata, que
veraneiam nas praias cata
rinenses. Aguardemos,' pois,
os. resultados, torcendo pa
ra que aqui venham gastar
Seus cruzelros e dólares.
o LEONARDO SELL � "REI�
'_;_. No ano passado, no Sa
'Ião Schünke, em Rio da Luz,
lado pequeno, realizava-se
uma festa de Tiro de Rei,
da qual participou Leonar
do Seil, por demals conhe
cido em Jaraguá do Sul.. Co
mo bom desportista ele foi
tão' firme nos tiros que a

cabou sendo proclamado o

Rei do Ti ro da Sociedade,
sucedendo um outro de
quem receberá a faixa de
magéstade. Eis que, agora,
chegou a sua vez de parti
cipar da marcha e dos fes
tejos, para a disputa do, no
vo Rei, que accnteceré hoje'
à tarde, no Salão Schünke e

onde o Rei do Tiro Leonar
do 'Seil deverá ser cumpri
mentado pelo seu belo feio',
to, tudo ao som de uma,

valente banda a atacar os

festejos com marchas mar

ciais. À Sua Magestade Leo
nardo Seil - o Rei do Ti
ro, os .curnprtmentos desta
folha.

RAFAEL BALSANELLI -
Completou seu 1.° aninho
dia 14 último, o menino
Rafael BaisaneIli, filhó de
Adejair (Ingrld) BaIsaneIli,
q_ue ofereceram festinha pa
ra os seus' amiguinhos e fa
miliares, qUe aliás esteve
bastante concorrida.
NOVO DELEGADO - O

Sub-Tenente Cláudio, vindo
de Flçrlenöpolts, deverá as-

I
i

lBenta
,

InformaçõesJ
(Rua Joinville); outubro_
de 12 a 14, Capeta N. $ra.
Aparecida (Ilhá da Figuei
ra); novembro ........ dias lO e

11,' Comunidade. São : Judas
(BR-280) e em dezembr� _

dias 15 e 16, na Capela
Santa Luzia.

&
sumir no mês de março a

chefia da 5a. Delegacia do

Serviço Militar, baseada em

Jaraguá do Sul, em substi
tuição ao Capitão ldernlclo
da Silveira, agora na reser

va remunereda.
EM GUARAMIRIM - To

das as forças vivas da comu
nidade guaramirense estão
trabalhando, tendo a frente
o prefeito Aguiar e os em

, presários Sérgio Luiz do
Valle e Francisco Schork, na
promoção da I Exposição In
dustrial, Comerciál • Agrí
cola, que acontecerá de 28
de abril a 1.° de maio. O lo
caI já está definido e o go
vernador Amin ratificou seu

, apoio a iniciativa.
CASAMENTOS - Na Ma

triz São Sebastião, contraem
núpcias neste sábado, às 17 '

horas, os jovens Evaldo Da
niel Prestini/Salete Bisoni;
às 18h, Edésio Murara/Mar
len$ Xavier e às 20h, José
Carlos da Rosa/Arlete Ma
ria Göetz. Na Capela N. Sra.
das Graças (Barra), às 17h,
Claudir Ramos Silveira/
Claudecira Vieira e às 18h
30m in, na Capela N. Sra.
Aparecida (Ilha da Figuei
rs ); José Laurentino Sch
midt/Neide Stringari.

ROTARY CLUB - Os ro
tarianos que ne,te semestre
têm como meta o desenvol
vimento de campanhas pa
ra a segurança da comuni
dade, sugeriu a Comissã()
Municipal de Trânsito a im
plantação de ciclovias na
Mal. Deodoro e Relnoldo
Rau, para proteção dos ci
clistas. Da mesma forma,
também, manifestou-se acer
ca' da falta de operador na

cancela da RFFSA na passa
gem d. nível da Marechal
e pensa também em realizar
um trabalho visando o com
bate a' poluição das águas
dos nossos I'rios. Nota dez a

iniciativa!
.

CIBELLY PANSTEIN '

_

Completou 6 anos dia 19 a

garotinha Cibelly, filha 'do
Secretário de Planejamento,'

r

Obras, Viação e Serviços
Públicos da Prefeitura Mu
nicip.al, Aristides (Marlene)
Panstein. Daqui,' seguem os

nossos cumprimentos.
DOIS TOQUES - Bastan

te notada a atuação do Se
cretiÍrio de Administração e

Finanças; Ivo Konell, que
muitos prognosticam como

sério candidato do PMDB à
Prefeitura nas próximas e

leiç,ões. Tarimba não lhe
lalta! e Dia 8 de março, iní
cio do ensino confirmatório
(doutrina l- In.scrições du
rante fevereiro, aos que
completarem. em 84, 13 a

nós. e Oe 13 a 15 de abril,
em S. Bento do Sul, 'a Con
ferência do Distrito 465 do
Rotary International. e E
em junho, em Itajai, a 18a.:
Convenção Estadual do Clu
be de Diretores Lojistas de
Sabta Catarina,

�

tendo pre
sença já confirmada o ex

ministro Hélio Beltrão, um

dos presidenciáveis.
PAULO DE BEM - O ca

saI Paulino (Lacyr Rosa) de
Bem, ele ex-prefeito de Gua
ramirim, radiante de alegria
com, a aprovação do filho
Paulo, no vestibular dá
UFSC, em odontologia.

EM MASSARANDU&A
Neste sábado, na Sociedade
Desportiva Recreativa Tiro
ao Alvo Massaranduba Cen
trai, o l.o Baile da Cerveja,
com iníeto às 22 horas e a

nimação da Orquestra "Os
Vilanenses". � uma boa pe
dida!

SUELEN RAQUEL - Para
a álegria dos pais Cláudio
Luiz (Mirtes Ewald) Farias,
nasceu dia 13, no Hospital
e Maternidade Jaraguá, a

primogênita Suelen Raquel,
neta do casal Alibert (Edel
traud) Ewald e de D. Lia
Farias. 'Nossos parabéns pe- .

,

Ia chegada da nova princezi
nha.

FLUTUANTES - Baependi
marcou para o dia 30 de
janeiro, às 18h30, a inaugu
ração das novas quadras de
tênis. e Bastante concorri-

da e muito bonita a cerimô
nia do jubileu de prata sa-.
cerdotal do Padre Alvino
Bortollni, domingo, na Ca
pela São João, em ViI�

. Chartre.s. Motivos particula
res impediu o compareci
mento do redator, pelo qual
nos ·e�cusamos. e O escri
tor e jornalista Raimun"o
C. Caruso, contemplando o

editor com o seu último· ro
mance. "Buenos dias. Mr.
Ludwig", que aliás é muito
bom. 'Obrigado Caruso, e

A Biblioteca Municipal, des
de a contratação da. biblio
tecária Dirce Terezinha' Nu
nes, sOfreu uma melhora.
substancial. Emb�ra não se

ja o desejado, está atingin
do os objetivos. E isso é
muito bom! e O Jornal E
vangélico, em SUa última e

dição, destacou a inaugüra
ção, em dezembro" do Cen
tro Educacional Evangélico
de Jaraguá do Sul.

AS FESTAS DE 1984-
Para quem gosta de festas re

ligiosas, que em nossa re

gião acontecem muitas du
rante o ano todo, o Vigário
João Heidemann

-

divulgou a

programação de 1984, da
-Paróquia São Sebastião: fe
vereiro - Dias 18 e 19, Ma
triz S. Sebastião (centro);
março - dias T7 e 18 na:

Capela S. José (J. Pessoa) e

Capela da Barra do R. Cerro
/ (Rio Cerro); maio - dies
5 e 6, na Capela Santa Cruz
(Jaraguazinho); junho
dias 16 e 17, Capela Santís
slma Trindade (Jaraguá 84),
dias 23 e 24 na Comunida
de S, Luiz Gonzaga (Jara
guá 'Esquerdo) e C�pela S§.o
João (Vila Chartres) e, dias
30/6 e 1.0/7, Capela São
Pédro (Alto Garibaldi); ju
lho - dias 21 e 22, na Co
munidade S. Crlstovão (Três
Rios do Norte): agosto
dias 18 e 19, Gruta N. Sra.
de Lourdes (Rio Molha);
Setembro - dias 8 e 9, Ca
pela Santo Estêvão (Estrada
Garibaldi) e dias 15 e 16"
Comunidade são Francisco

Deixe o aviamento de suas ,receitas nas mãos de quem entende do ramo.

Farmácia Paraná
Administrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 anos de experiên
cia, sob a direção de Nella Maria da Silva- CRF-1402/SC, filha de Jaraguá 40 Sul.

'Aviamento de reeeltas, medicamentos e. perfumarias e os melhores preços da pra-
ça estão aCf..ui. Venha conferir! - Manteinos coiwi.nios com Sindicatos.

)Av. Mal. Deodoro, n.O 1.771 (per�o dá 'Ponte do Vellattl), Fone 72-1689 - JS./SC.
-

QUANDO A "gafe" �
IMPERDOÁVEL

Certos colunistas vizinhos
de nOSSa microrregião, es.

pecialmente os afoitos colu.
nistas sociais (estamos de
fend.mdo os nossos indíge-·
nas,

. bem entendido!), na

ânsia de colorir o seu ganha
pão, noticiam e publicam
vistosas fotos de pessoas de
destaque no norte-nordeste
catarinense, dando a enten
der de que estão por dentro
de ,todas essas sociedades,
,do que acontece e quem faz
acontecer por obra e graça
de seu destaque numa e nou-,

tra cidade: Nas mais das ve

zes querem 'mostrar aos edi-
.teres de jornais que estão
amplamente relacionados, e
conhecem pessoalmente os

merecedores de algum des
taque pelo "status" que des
frutam, em suas comunida.

,
des. O tempo geralmente s.

encarrega· de desmentir tal,
afirmativa. Quem leu a co

luna Movimento Social de
'sábado passado, diil 14 de
janeiro de 1984 do vetera·

no jornal A Notícia, de Jg;.
inville, ao I'ado da foto que
mostra o vice-governador
"Victor Fontana e o empre
sário Oswaldo Douat, uma

outra que tinha por legenda
, "Da sociedad,e de Jaraguá do,
Sul, o casal Loreno Marcat
to". Quem conhece o casal,
sllbe que é nada mais nada
menos que o empresário
Dorval Marcatto, irmão d.

,

.

Loreno e sua esposa Jutta.

Breithaupt Marcatto. ,Para
um jornal que Se diz elr
cular em todo o Estado e fo
ra dele pega muito mal.
Além do mais, pelo desta·
que que desfrutam na so

ciedade -catarinens. e brasi
leira é' mostrar muita desin
formação, pois, tan,to o sr.

, Dorval, o sr. Loreno e os fi
lhos destes hoje ampliam
um patrimônio industrial
herdado do patriárca João

.

,Marcatto; que recentemente
,

,. completou doze lustros de
existência e são os respon-.
sáveis de um cognome de
fendldo -há já longos anoS,.

garantindo para Jaraguá do
Sul o direito de ser a "Ca

pital Sul Americana do Cha·
péu /I. O colega João Carlos
Vieira deve tomar mai-s cui-
dado quando trata de assun
tos que exigem' responsabil!·
dlde. Da forma como esta,

melhor é não publicar, na

dúvida, porque fere menos.!�
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Polítlca, Políticos,
Folclore & Cia.

o PSD, em 1965, lançara
como candidato a Governa
dor o sr. Ivo Silveira,
assim conta O ESTADO -,
que em seguida se jogava

. em campanha. Em Witmar

sum, um município de imi

.grantes alemães, russos e

italianos, um cidadão 'ocal
com seu linguajar peculiar
era convidado a saudar o

grupo formado, tratando -a
tedos de "Esmo", que seria
e,,:_celentíssimo pera os da,
cidade grande.

Esmo daqui, esmo daH;
saudou' prime,iro c. dotor
Ivo Silveira, depois o dotor
Frsnclsco Daligna, mais 113
autoridades e os Esmo.s Se
nhores Vereadorés. Ao ini
ciar a peça oratória viu
mais alguém no meio do
povoréu, equipado de má

quina fotográfica- e apressa
do saudou o visitante de
"Esmo senher dotor fotó
grafo" .

Ficou provado que o epi
sódio virou folclore.

Em igual período, cá na

terrinha, tínhamos também
nossos heróis.

_

Era o tempo do PSD e d�
UD!'J; divididos em facções,

, porque não . cabiam todos
num só bolo de comando.
Daí'a rivalidade e óra um

erà governo, óra outro.

Quando a UDN estava na

prefeitura, o PSD acusava a

udenilda de realizar sessões'
da Câmara às 6:30 hs. da
madrugada e terminava pe
las 7:30, quando a cidade
acordava para pegar no ba
tente. O horário atendia os

vereadores do distrito de
Corupá, em -grande número,
que vinham'

.

bem cedo de
trem, participavam da reu

nião, tomavam o cefézlnho
no Bar Catarinense, ouviam
as últimas do dia e pega
vam o "misto" rumo à an

tiga Hansa. Alegava-se que
era pra fugir da crítica do
POvo.

Era então (, PSD que
rnandavp aquela brasa' e ti
nha maioria no leçislatlvo,"
Aí a "Bandinha d9 UDN",

assim conhecida a ·minoria
pela sua agressiva atuação,
comandada pelo triO Mu-

rilO-Eugênio-Vict<;>r e que,
de vez em quando fazia a

,!,aioria correr do plenário,
. �trou em cena. À maioria

,�tdia a .isca.
'1 udenilda apresentava
td

proposta para realizar ses

sões à noite, às 20 horas,
que era aprovado pelos sal
vadores da pátria,""'" presen
tes. Mas não só isso. Iam
'além: requeriam a trens
missão das sessões pela Rá-'
dio Jaraguá, aceito por to-

· dos e o prefixo P-9 foi con
tratado, par'a que todos to
massem conhecimento dos

·

atos públicos.

SIND'ICATOS REPUDIAM TRIBUTAÇA� DA BANANA

A. tributação de três pro- . ses dos bananícultores da '_

ma. como foi conduzida a a-

dutos aqrícolas de qrande maior reqiâo .produtora de cão, sem o conhecimento
expressão econômica para o Santa Catarina. prévio dos 'diretamente en-
Estado, aprovada a "toque Os Sindicatos dos rraba- ·volvidos.
de caixa" no dia 28 de de- Ihadores Rurais do Norte do;
zembrõ para entrada em vi- Estado,' reunidos 'semana
cor no dia 1.0 de laneiro, a- passada em Joinville, anali-
lém de apanhar despreveni- saram os últimos aconteci-
dos os produtores e os pró- mentos e Sem a participa-
pries 'conscmldores. com a ção da Secretaria da Aqrl-
súbita elevação face a alí- cultura, que era esperada,
quotá do ICM de 17%, cau- elaboraram documento el'l-
sou revolta no meio rure] e caminhado as autoridades

. reações ·as mais diversas. competentes. Hilberto Fritz-
Desde o dia ;2 de janeiro, ke, do Sindicato dos Traba-
quando a fiscallzecão come" . lhadores Rurais de Jaraquá
cou a reter caminhões por 'do Sul, disse que participa-
não haverem recolhido o ram do encontro represen-
ICM antecipado 'da fruta, o tantes de sindicatos dos mu-

. "Correio do Pove " vem se nicípios de Joinville, Jara-
mantendo vicilante ao pro- quá, Corupá, Schroeder, São
blema e na última edição Francisco, Araquari, Barra
estampou edltoríal de cada Velha, São Bento e Guara-
condenando a tributação e mirim, que discutiram a
solicitando providências ao tributação da banana, cebo-
oovernador Esperidião A., Ia e batata inqlesa (batati-
min, defendendo os interes- nha ) e repudiaram a for-

LANÇADO PROGRAMA PARA RECUPE RAÇAO DE PR.OPRIE.D�DI;S:. RIIRAIS

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

O Governo do Estado de
Santa Catarina lançou o

Programa de Recuperação
das Pequenas 'Propriedades'
Rurais, para atender' espe
cificamente aôs preduteres
rurais que tiveram suas pro-

; priedades atingidas por chu
vas, enchentes, granizo, gea
das, ventos fertes e desme
renamentes.

.

Ös, recursos

. para esse programa são pro
venientes do Finsocial, que
ne dia 14 de dezembro li
berou para Santa Catarina a

primeira parcela de Cr$ 2

bilhões, de um total de Cr$
12 bilhões a serem libera
dos em parcelas, a cada 2
meses.

A aplicação da primeira
parcela, segundo o convê-

. nio, tem prazo até o dia 14 .

de fevereiro .. Porém', para se

beneficiar do Programa, o

interessado deve atender ao

seguinte: se O valór bruto
da- produção vendida em 83

não foi maior do que Cr$
5.658.960,00, ou' seja, 200
MVR em valor atual; se a

lavoura foi a'tingida por
muitas chuvas, enchentes,
granizo, geadas, ventos for

tes e desmoronamentos; se

o imóvel não for superior a

30 hectares: se morar no

meio rural e se fem como

única fonte de renda a agri-
cultura. '"

\

Esses recursos solicitados,
segundo Técnicos' do Escri-

Programa beneficia produtorrural atingido por .

adversidades.

tório Local da Acaresc de
.

Jaraguá do Sul, poderão sér

aplicados na reforma da ca

sa, galpão, galinheiro, está-'
bufo, correção do solo, com-

.

pra de pequenos equipàmen
tos, animais de criação e

para o trabalho, melhorias
do lar, formaç·ão de condo
mínios, entre outros, .bem
como, no custeio de lavou
ra e criações; _

O valor máximo a ser fi-

.

nanciado é de Cr$ 2.829.480
ou seja, 100 Maior Valor de
Referência, atualmente. Os

encargos flnaneelros .são:
no caso de investimento, ju
ros de três por cento (3% )
ao ano mais cinquenta por,
cento (50% ) da varlaçâe da

ORTN,' câlculada anualmen
tei no caso de custeio, ju
ros de sessenta' per': cen:to

.

(60%_}�ao ano. .

.

Para.o pagàm�nto, s� for
investimento, . o prazo é de

,até 6 anos; com até. 2 anos

.

de earênela.e para custeio,
até 12 meses, em uma. úni
ca parcela. '

Os agricultores interessa
dos, que atendem essas exi

gências' e estejam enquadra
.dos. dentro do Progr.ama,
poderão procurar os Escri
tórios dà Acaresc e soliel
·tar o financiamento, cujo·
projeto é bastante .simplifi-

.

cado. � importante obser
var o pra;,;o, que vai até 14
de fevereiro.

Aberta a sessão, certa

noite, o presidente manda o

secretário ler o expediente.
· O Vereador Secretário, do'
PSD, presidente do Partido,
inicia .a leitura da corres

pondência expedida, tendo·
na sua frente um estranho
objéto que nada mais era

do que o mlcrofone seguro
pela mão do diretor da -I'Ja
raguá".

,

Nervoso já pela presença
·
desse corpo . incomum, co

meça a ler 'um ofício diriqi
do a um Ministro. E iê na

sua Hngua teuto-brasllelra:
· "Eksmo, Srrrr. Drrrr". Nem
'. bem acaba de ler as singe
las palavras e Um vereador
goz� de sua esquisita pro-

·

núncia e explode no plená-
· rio um sonoro "Brrr.", alu
dindo a puxada do freio do
burro para parar.

Com isso o representante
de Rio Cerro tremia mais

que gelatina' em pratinho
de sobremesa .

e, às duras
pehas'concluia a leitura do
ofício, sem antes não deixar

·

de dar mais uma mancada.
Ao invés de dizer assinado
acabou pronunciando assas:
sinado efoi aquela água.

Desde aquela noite nunca

mais foram transmitidas as

reuniões da Câmara pelo
· rádio.

o folclórico episódio na

turalmente não consta da·
ata, como 'o Comendador

· de Corupá esclareceu re

centerneute em carta, por
que a Mê�a tinha e tem aln-

· da hoje poderes pare cen

,surar, omitir e_ vamos dizer
"esquecer" certos fatos a

contecidos no recinto do Le

gislativo.
A assistência encarregou-

·

se de levar o episódio para
a 'rua e o povo longamente
comentou o acontecido, fa
zendo o vereador�pular mais
que pipoca . em pane.la de

pressSo, pela chateante go
zação.

Evi. Si.nsval - 1/84.

Frifzke
.

acrescêntou que
no dia 24 vindouro, partici
pará ao Jado de coleqas de
Joinville, Corupá e Araqua
ri, em. Florianópolis, de um

encoTitrõ estadual de dirl
qentes de sindicatos', para
debater com o qovernador
do Estado e· com o Secretá-

. rio da Agricultura, a taxa
ção desses produtos. Extra
oficiálmente - disse
soubemos que na próxima
semana os secretários da'
Fazenda e da Aqricultura,
divulearão estudo final ela
borado por técnicos de suas

pastas, que deverá conter os
índices de redução da inci
dência do ICM na banana;
cebola e batata,· a nível es
tadual.

.

. .

- SOCIEDADE SPORT CLUB ESTRELLA
Assembléia' Geral Ordinária Edital' de Convocacão

Paulo Ademir Floriani, abaixo assina do . presidente em exer�ício da Sociedade
Sport Club Estrelle, usando' das atribuiçõe;'q'ue lhe confere os'· estatutos sociais
convoca _todos o�' Diretores e, Associados do Clvbe .para estarem presente em suá
sede .SOCIq,!, .n� dia 05'.02.84 as 9 horas em 1 a. convocação ou em 2a ..convocação
no mesmo dia as 9,30 horas, COm qualquer número de associados presentes para
tratarem dos seguintes assuntos. .'

. ,

o.RDEM DO DIA
,

T) Apreciação e aprovação do relató rio da Diretoria e prestação ,de contas re·

lativo ao exercício de 1983. .
.' . ".

,

..

2) Eleição da nova Diretoria e respectivo conselho fiscal para o exercício 1984 .

3) Assúntos de interesse da Socieda de."
.

Nereu Ramos, �6 de ian de 1984 Paulo Ademir Flot:'iani - .pres. em exerc.

i
I.
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CORREIO DO POVO

ANIVERSARIANTES
"

i" . Fuem anos hoje: 21

Sr. Eqson Warhaffig, em
Curitiba
Sra. Ursula �nke
Arno Lippinski

_ Fazem anos dom'ngo

Sra. Adelaide, esposa de ln
go Lange
Sr. Livinos Spengler, dentls
tta em Curitiba
Sra. Isolde W. Krüger
Sra. Maria Teresa V. Vieira

Dia 23 d. janeiro

Sra. Edith, esposa de Livi
nos Spengler, em Curitiba
Sra. lila, esposa de Victor
Viergutz
Sra. Leonida G. Franzner
Sra. Gertrudes, esposa <:Je
Alfredo Fiedler
Srta. Noêmia Costa
Sr. Aírton Schwartz
Srta. Rosane MoreW

Dia 24 d. janeiro

Sr. .Paulo Donini, em SP
Sr. Wi lIy Mahnke
Sra. Helga Henschel Nardt,
etn Guaramirim
Dr. Paulo Menezes de Men
donçá
Joselita Gielow

Dia 25 de�i.neiro
Sra. Bruhllde Mahnke Sch
möckel
Sr. Heins Edgar Raeder

,

Alexandre, filho do Dr. Má
rio (Cerlm) Boehm, em Jo.
inville
Sra. Leonilda Tambosl
Srta. Leonilza Enke
Sra. Eliana da Silva, em
Joinville
Sra. Margot Adélia Grubba
Lemanriv

Dia 26 de janeiro

Sra. 'Ruth Câmara, em Blu·
menau

Sr. Heinz Zahler, em SP.
Sr. Osni Müller

'

Sra. Denise Maria Reiner'
Passold
Sra. Vera Mery Ribas de
,Mendonça
Sra. Maria C. Spézia
Sr. Mário Reiser

'Dia 27 de janeiro
); Sra. Elvira Rau Recha
,

Sr. Erwald Wielke
Sra. Olga Mees, em Corupá
Srta. Màrina B. Gonçalves
Sra. Adele Jenssen (Tante
Dele)
Sra. Else Haake (Tante EI-
se)

,

"Aos aniversariantes, os

110SS0S cumprimentos".

Edital 13.543 de 11.01.1984
ANTONIO GILMAR MARTINI
e JANETE ,CRISTINE GERENT

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, nascido em Lufs
Alves, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
Tubarão, nesta cidade, filho
de Afonso Martini e de Nair
Martini. Ela, brasileira, sol
teira, do lar, nascida em

Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente na Rua Fran
cisco Hruschka, Jaraguá·
Esquerdo, neste distrito, fi
lha de Osmar Gerent e de
Elvira Picoli Garent.

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

1.° Distrito da Comarca de Jaragliá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car
tório, exibindo os documentos exigidos'pela tei, a fim de se

habilitarem para casar, os seguintes:

€: residente na Rua Frederi- de Guaramirim, neste Esta-
co Bartei, nesta cidade, fi- do.
lho' de Waldemar Rocha e ALZEMIRO KOROLL • ROSA
de Therezita Menegotti Re- MARIA KRUEGER .

,

cha. Ela, brasileira, solteira, Ele, brasileiro, solteiro,
escriturária, nascida em Ja- auxiliar de escritórib, nas-

raguá do Sul, domiciliada e cldo em Jaraguá do Sul,
residente na Rua Antonio ,'domiciliádo e residente em

Carlos Ferreira, n.O 323, nl I tapocusinho, neste distrito,
cidade, filha de Vergundes filho de Alfredo' Koroll e de
Krause e de Martha Doster Irene Lange Koroll. Ela, bra-
Krause. sllelra, solteira, costureira,

nascida em Gueramlrim, n/
Estado, dorniclllada e resi
dente em Guaramirim, nes

te Estado, filha de Enge
Ihard Krueger ' e de Adelai-
de Maria Krueger.

'

:::dltal 13.545 de 11.01.1984
Cópia recebida do cartório
de Guaramirim, n/Estado.
JOAO BOSCO TIRONI e MA
RIA OSNILDA OECHSLER.

Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório, nas-

Dia 20 de novembro "cido em Braço do Norte,
Morgana, filha de Pedro Luís Alves, neste... Estado, do-
(Teresinha) Scipietz. miciliado e residente neste
Dia 27 de novembro '

Estado, em Guaramirim, fi-
Cleberson José, filho de' lho de Natal Tironi e de Ma-

Josê (Ivair) Gorges ria Helena Tironi. Ela, bra-
Dia 03 de Janeiro sileira, solteira, auxiliar de
Cleide filha de Valmor (Ma- de escritório, na�cida em

ria) Gonçalves. JaraguêÍ do Sul, domicilie-

Edilson, filho de Mauro (A- da e residente em Ilha da
lede) Lenzi. Figueira, neste distrito, fi-
Dia 05 de Janeiro lha de c;abriel Oechsler e

Leandro, filho de Valdir de Monica Hillesheim Oechs-

(Cândida) Staeke. ler.

Dia 06 de Janeir.o
GiseIe filha de Adilson (Ivo
nete) Bodemüller.

'

Dia, 09 de JaneÍl'o
. Adriana Olívia, fllhe de Jo
sé (Márcia) Amorim.
Dia 11' de Janeiro
Pamalla Kalllnca, filha de
Lourival (Nazerdini) Rosa.
Mônica, filha de ingwaldo
(Maria) Kreutzfeldt.
Maikon Júlio, filho de Má
rio (Catarina) Knoch.

. Dia 12 de Janeiro
Daniele Luíse, filha de Lou
rival (Gertrudes) Alberton.
Dia 15 de Janeiro

'

Maicon Djavan, filho de Irio
(Márcia) Piske.
Dia 16 de Janeiro '

Marcelo, filho de Adi, (Elia- ,

na) Hornburg.

Edital 13.544 de 11.01.1984
,CHARLES MENEGoTTI RO
CHA e MARLIZE MARTA
KRAUSE. Ele, brasileiro, sol
teiro, lndustrlel, nascido' em
Jaraguá.do Sul, domiciliado

NASCIMENTOS

FALECIMENTOS

Dia 03 de Janeiro
Hilde!]ard Hefter Witthöft:
52�anos.

'

Dia 12 de Janeiro
Micheie Rank: 3 meses

Dia 13 de Janeiro
Cecilia Harmel Geisler: 61 a.

Herondina Borges da Cunha
60 anos.-

Dia ,15 de Janeiro
Arnoldo Milmitz:, 61 anos.

pj;tó 17 de Janeiro
Clatlcla Busarello: 1 hora.

Edital 13.546 de 11.01.1984
Cópia recebida do Cartório
de Mássaranduba, SC.
GILBERTO KLEIN e RENA�
TE RAMTHUN. Ele, brasilei
ro, solteiro, fotógrafo, nas

cido em Jaraguá do Sul, do
miciliado e residente .ern
Massaranduba, neste Estado
filho de João Klein e de Fe·
licita Freiberqer Klein. Ela,
brasileira, solteira, do lar,
nascida em Jaraguá do Sul,
domiciliada ,� 'residente em

nesta cidade, filha Cle Wal
demer Ramthun e de Elfri
da D. Ramthun.

Edital 13.547 de 12,01.1984
Cópia recebida do, cartório
de Rio Negro, Paraná.
ANTONIO TEZZA DESTRO •

MARTA CHAHAD LAUER
Ele, brasileiro,

-

solteiro,
técnico agrícola, nascido em

Araranguá, neste Estado, do
miciliado e residente nesta'
'cidade, filho {de, Pedro Des
tro e de Hirma Tezza Des
tro. Ela, brasileira, solteira,
professora, nascida em Rio
Negro, Paraná, domiciliada
e residente em Rio Negro,
Paraná, filh� de Luiz José
Lauer e de Alice' Chahad
Lauer.

Edital 13.548 de 1�.Q1.1��4
Cópia recehida do cartório

Edital 13.549 de 13.01.1984
WALTER HÖBBEL e PAULI
NA KAMMER JUNKES.

, Ele, brasileiro, viúvo, nas
cido em 'Jaraguá do Sul,
operário, domicitiado e re

sidente
.

na Rua Thomaz
Francisco de Goes, nesta ci
dade, filho -de Augusto Höb
bel e de Frida Rödel. Ela,
brasileira, viúva, doméstica,
nascida em Massarandubar
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Thomaz
Francisco de Goes, nesta ci
dade, filha de Gabriel Kam
mer e de Ana Kammer.

Edital 13.550 de 13.01.1984
AMANDOS OTAVIO EGGERT
e MARIA DILMA DOS SAN·
TOS. Ele, brasileiro, soltei
ro" auxiliar de escritório,
nascido em Guaramirim, n/
Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Amazonas, n.O

121, nesta cidade, fi lho de
Dorvalino Roberto Eggert e

de Maria da Graça Egger:t.
Ela, brasileira, solteira" do,
lar, nascida em Guararnl
rim, neste Estado, domici
liada e residente na Rua A
mazonas, n. r21� nesta ci

dade, filha de Manoel dos
Santos e de Ilda Heát dos
Santos.

Edital 13.551 de 17.01.1984 '

AMARILDO FORMIGARI , ('
SUEU WESPHAL.

Ele, brasileiro, solteiro,
servente, nascido -em Rio
dos Cedros, neste Estado,
Bomiciliado e residente em

Barra do Rio Cêrro, neste

distrito, filho de Arnoldo
Formigari e de Olimpia
Forrnlqar]. Ela, brasileira,
solteira, operária, nascida
em Jaraqué do Sul, domici
liada e residente em Barra
do Rio Cêrro, neste distrito,
filha de Curt We$pt)al e de
Nelsa ßloedorn Wesphal.

..
I •

Edital 13.552 de 17.01.1984
VALMIR FR�CISCO ELiZIO
é ALBERTINA JANETE STIN.
GHEN; Ele, brasileiro, sol
teiro, torneiro mecânico,
nascido em Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente -em
Ribeirão Molha, neste distri
to, filho de Braz Elizio e de
Mathilde Moretti Elizio. 'Ela,
brasileira, solteira, do lar,
nascida em Rio dos Cedros, ,

neste Estado, domiciliada e

residente na Rua João Franz
ner, nesta cidade, filha de
Elpidio Stinghen e de Rosa
Stlnqhen.

Edital 13.553 de 17.01.19,,84'
Cópia recebida do cartório
de Guaramlrlm: neste Está·
do.
ADEMIR DA CUNHA • MA.
RIA JANETE VENTURI.

Ele, brasileiro, solteiro"
torneiro, nascido em Gua·
ramirim, neste Estado, do
miciliado 'e residente na

Rl:Ia Joinville, nesta cidade,
filho de João da Cunha e de
Maria Barauna da Cunha.
E:la, brasileira, solteira, cos

tureira" nascida em Guara
mirim, neste Estado, doml
ciliada e residente em Gua
ramirim, neste Estado, fi·
lha de Antonio Venturi e,

de Adelina Ana Reinert Ven·
turi.

Edital 13.554 de 17.01.1984
GEROLD DUWE e ALICE
CRISTINA SIEWERDT.

Ele, brasileiro, solteiro.
comerciário, nascido em Ja

raguá do Sul, domiciliado e

residente em Estrada Rio da
Luz, 'neste distrito, filho de
Eurico Duwe e de Ana Heise
Duwe. Ela, brasileira, soltei
ra, do lar, nascida em Jara
guá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Bertha
Weege, n. 1.208, Barra do
Rio Cêrro, neste distrito, fi·
lha de Affonso Siewerdt e

de Maria Ayroso Siewerdt.

Edital 13.555 de 17.01.1984
ADEMIR HOFFMANN e

IRACr BUTZKE
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, nascido em Jara:
guá do Sul, domiciliado e

residente em Rio da Luz,
. neste distrito, filho de Kurt
Hoffmann e de Regina Horn

burg Hoffmann. Ela, brasi
leira, solteira, operária, nas'

cida em Jaraguá, do Sul, do
miciliada e 'resldente e�'
Rio da Luz II, neste distrl'
to, filha de Rudolfo Butzke
e de Elfrieda Klitzke Butz·
ke.

E para que chegue eo co

nhecimento de todos, manr
dei passar o presente' edi
tal, que será publicado ��
Ia imprerisa. e em cartóriO,
ond� será afixado

- durante
15 dies, ,
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Exército' chama para o

alistamento
A partir do proxrmo dia

25 e até 30 de junho, todos
os jovens da classe 1966 e

anteriores, deverão provi
denciar seu alistamento,
nas Juntas do Serviço Mi
litar O alistamento é obri
gatório, bostando tão so

mente a certidão
'

de nasci
mento e duas fotos 3x4.
Da mesma forma também,

os alistados das classes de
64 e 65 que não requere
ram o certificado de dis-

pensa de incorporação, po
derão requerê-lo, portando
na Delegacia do Serviço Mi
litar de Jaraguá do Sut, o

alistamento e uma foto 3x4
(não rápida) 'e pagar uma

taxa de CrS 1.177,00 no

Banco do Brasil.
Este 'ano, de JaraQuá do

Sul, 18 jovens voluntários
serão incorporados às filei
ras do Exército Nacional,
no 62.0 Batalhão de Infan
taria, Joinville.

Sociedade Esportiva e

Recreativa Aliança
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

Ficam convocados os senhores sócios, pera a As
sembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de. ja
neiro de . 1984" às 8 horas, na nova sede social, em
Rio Cerro II, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia:

1.° - Prestação de contas-do exercício de 1983
2.° - Eleíção da nova diretoria,
3.° - Assuntos gerais de interesse da Sociedade'.

Jaraguá do Sul, 18 de janeiro de 1984

BENO VOLKMANN
Presidente

ANGIOLOGIA CUNICA E

CIRURGIA VASCULAR
, /

DR. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA

Doenças da circulação, varizes, artereeeselerese

trombose, embolia, eresipela, flebite, etc.

Rua Guilherme Weege, n.O 34 - l ." andar

Fone 72· 1366 - Jaraguá do Su� __,_ SC.

VIAÇÃO' CANARINHO

TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, EXCURSOES

A "Canarinho" preocupa-se com a, sua locornoção,
colocando à disposição moderníssimos ônibus, com

'

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

Programe bem! Programe Canarinho,
o transperre carinhoso.

Afonso Piazera Neto
- Engenheiro ClvU'-

PROJETpS E CONSTRUÇOES EM GERAL

Av. Getúlio Vargas, 158
1.° Andar - Fone: 72-0186

89250-Jaragliã (10 Sul
Santa Catarina

Leis
, .

Importan-
tes votadas
em 1983
o Diário Oficial do Esta

do de 29 de dezembro de
1983, número 12.370, pu
blica uma série de leis vota
das pela Assembléia Leqis
lativa, convocada extraordi
nariamente e sancionadas
pelo Governador Esperidião
Amin:

LEI N.o 6.322 - Altera
artigos da Lei n." 4.283, de
13 de feverei ro de 1969,
relativas à circulação de
'mercadorias, fato qerador,
alíquotas, reqime especial
para arbitramento do mo

vimento, presunção. de ope
ração trlbutävel não regis
trada e .por aí afora.

LEI N.O 6.323 - Que tra
ta da Contrihuição de Me
lhoria, da Lei n.O 3.937, de
26 de dezembro de 1966,
que 'muda substancialmente
as leis então vigentes.

LEI N.o 6.324 - Requla
a cobrança da Taxa por Atos
da Junta Comercial do Esta
do e a Tabela de Referên
cia para os Preços de Regis-
tro. '

,

LEI N.o 6.325 - Que al
tera os arts. 7.°, 10, 11 e

12, da Lei n.O 3.933, de .. ,

26-12-66, dispondo sobre
cálculo na transmissão por
sucessão legítima ou testa
mentária, arrematação ou

leilão, etc., transmi-ssão por
sentença declaratória de u

socaplão, transmissão de
domínio útil, . instituição e

extinção do usofruto e ou

tros, fixa prazo para escri
vães para remeter oroces
sos à Exatorla da sede da
Comarca e penaliza o escri
vão a, uma multa de 50%
do valor do imposto, no ca

so do não cumprimento da
,

lei.
LEI N.o 6.326 � Que au

toriza 0/ Executivo a realizar
campanhas de caráter edu
cativo sobre o sentido eco

nômico e social dos tribu
tos.

LEI N." 6.327 - Permite
ao Tribunal. de Justiça a

contratar. pelo reqime do
CLT pessoal necessário ao

funclonarnento mantidos na

área da saúde, assistência
social, artes qráficas e pro
cessamento de dados.
U:I Ro 6.328 - Autoriza

o Executivo a contratar em
préstimo pelo .BNDES ....

4.659.3000RTN's.
LEI N.o 6.329 - Cria e

extinque cercos no Quadro
de Pessoal Civii da Ad'minis
tração Di reta.

LEI N.o 6.330 -'- Que per
mite que as vantaqens trans
formadas em qratificação·
nominalmente identificáveis
sejam incorporadas aos pro
ventos de aposentadoria in
dependente de interstício de
percepçâo.

Vale a pena dar uma lei
tura mais demorada nas leis
já em viqor.

'
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AGUA SIMBOLIZA VIDA - Metade da população do
mundo não tem acesso direto à águ� potável.

SERVrçOS INTERNOS

As comissões de Serviços I nternos podem exercer

importante papel na conscientização dos sócios com

respeito à importância de suprimento de água potável
adequado e saneamento adequado, bem como, no esta
belecimento de um senso de responsabllidade quanto à

preservação de nossas reservas hídricas.
Organize uma excursão a uma estação de trata

mento de água, estação de bombeamento ou "um reser

vatório. Analise os padrões de qualidade, da água e as

várias etapas de tratamento. Compare métodos tecnoló
gicos acessíveis e apropriados às nações em desenvolvi
mento. Organize um debate relativo à necessidades hí
dricas em sua comunidade e região na próxima década.

Organize uma excursão - se possível, a bordo de
um barco - até uma rnassa de água local que esteja po
luída ou correndo o risco de contaminação. Solicite a
uma autoridade sanitária que explique meios de corre

ção e demonstre métodos de análise usados para esta
belecer o' grau de contaminação causadas por bacté
rias, óleo e outros resíduos químicos. Discuta os re

gistros de qualidade cda água mantidos pelas equipes
de controle de poluição. Se apropriadas, providencie
demonstrações similares em aulas de ciências naturais
para estudantes, de segundo grau. '

'

No estado de Arkansas (EUA), o Rotarv Club de
Rigers formou um comitê de cidadãos e um conselho
conjunto de cinco cidades para investigar o grau de po
luição do Lago Beaver causado por transbordamentos
de uma estação de, tratamento de �guas de esgoto,
Conseqüentemente, através de ação legal, conseoulram
solução adequada para o problema da poluição.

COLUNA ROTÁRIA :

I
í
I

I
i
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Instaladora Elétrica
C ON T I Ltda.
Rua Guilherme Weeue, 111 - Fone: 12-0091

POSTO ,DE SERViÇO BOSCH

Agora em Jaraguá do Sul serviços em

bombas injetoras e bicos injetores.

Rua Joinville, n° 2.799 - Telefone: 72-1354
defronte a Weg II - Jaraguá do Sul - SC.

TOPÓGRAFO"
Ingo João Benkendorf

MEDiÇÕES DE TERRENOS EM GERAL

Escritório: Rua Reinaldo Rau 86 - Edifício
Mário Tavares, Sala 3 - 1.° andar.

Contactos: l:9r.e 72-0593

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO - POVO

1984 50' ANOS' DE EMANCI.,�AO DE� JARAGUÁ DO' SyL
65 ANOS DE FUNDAÇAÔ:DO �'�ORREIO DO POVO"

'---"""_"".-- Pelo décimo ano conse

cutlvo, a revista Dirigente
Municipal, do Grupo Visão,
publica a relação dos qui
nhentos municípios mais de
senvolvidos do Brasil, apre"

.

sentando dados do ano 'de
1982: Nessa pesquisa, Jara

guá do Sul. teve uma queda
acentuada com relação a a

nos anterlores, caindo da
i07a. 'em 1982 para li 203ê!.
colocação em 1983 e fican
do na décima quinta posi
ção entre as 38 unidades
municipais catarinenses clas
sificadas entre os qulnhen
tos mais desenvolvidos do
País.

No entanto; proporcional
mente ao número de. habi
tantes, que a revista aponta
53.407, d9S quais 35.544
na.zone urban-a, Jaraguá do
Sul .ocupa a sétima coloca
ção entre os dez primeiros,
estando Brusque em quarto
e Blumeneu em- nono. O nú
mero de veículos' apontado
é de 1'2.306, o que pratica
mente corresponde a rea

.Iidade, se observado o li
cenciamento de veículos au

tomotores mostrado no re-

latório da Delegacia de Po
lícia de Jaraguá do Sul, pu
blicado no "Correio do' Po
vo", em sua última edição.

A Dirigente Municipal,
para a pesquisa, considerou,
pare

-

os critérios de classi
ficação, os indicadores eco

nômlco-flscals, indicadores
de infra-estrutura de servi
ços e indicadores secleis. a

'través da arrecadação muni
cipal; arrecadação federal,
valor 'adicionado do ICM,
ligações elétricas, 'Iigações
de água, ligações de esgotos,

.'

'telefones, leltes hospitalares.

veículos e profissionais li-
berais. ,

.

.

O moniêípio de Jaraguá
do Sul sempre figurou en

tre os 500 mais desenvolvi
dos do Brasil, variando de
posição de ano. a ano, ocor
rendo nesse 'último uma

.

maior queda de posiciona
mento frente os demais mu

nicípios. Os 38 municípios
catarinenses melhores posl-

,

cionados, pela ordem, são:
Blumenau (31.°), Joaçaba
(57,°), Brusque (80.°), Cri
ciuma (93.°)1 Urussanga
(102.°), Tubarão (127.°),'
Concórdia (136."}, Videira

, ,

Falta de .cancala na Marechal preocupa
A Comissão Municipal de

Trânsito de Jaraguá do Sul,
tem marcada para a próxl
ma quarte-feire, a primeira
reuruao do ano quando
dentre outros assuntos da

,.-.

pauta está a aprovação do

regulamento dos s�rviços
de táxi no munlcfplo, Esta

semana, o Delegado Regio
nal de Polícia, Ademar ,Grub
ba, o Comandante do Gru
pamento de Rádio Patrulha,
Sargento Afonso Paulo Baa
de, e o Coordenador da Co
miss�o Municipal de Trân
sito, Olavo Ma.rquardt, visi-

.

taram o comando do Po'sto
da Polícia Rodoviári� Fede
ral, em Guaramirim, conv_i
dando o seu Comandante a

participar das reunioes da
Comissão de Trânsitó, uma

vei que a PoHcia Féderal,
patrUlha a BR-280, dentro
do perímetro urbal'lJ) de Ja

raguá do Sul. '

O que se pretende, é que
seja restabelecida a vigilân
cia constante dos patrulhei
ras, riotadamente n� rua

- Joinville, onde é grande a

móvimentação de veículos,
ciclistas' e pedestres, em ra

zão da grange concentra-
.

çãó industriál e comercial ..
Por outro I"do, a CMT e a

Prefeitura MUnicipal estão

aguardando resposta ao ofr-
I
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! Guaramirim
em-pauta

No dia 19, 'quinta-feira, o prefeito'
José de Aguiar, de Guaramirim, esteve
na Capital do Estado, para assinatura
de convênio com a Secretaria da Saú
de, para a reforma parcial da Unidade
Sanitária, quando também tratou junto
as autoridades daquela Pasta, o breve
funcionamento do mini-posto de saúde,
na localidade de S. Pedro de Alcântara.

Em Florianópolis .também, acertou
o convênio para à realização de refor

.' noprédio da Escola Básica Almi
rante Tamandaré.

,-._.

A municipalidade. guaramirense
dará anistia fiscal, isentando de juros

.

e correção monetérta, os contribuintes
em atraso no pagamento de impostos
e-taxes, desde que pago até 31 de: ja
neiro. Findo o prazo, as dívidás serão
cobradas via judicial.

-.-

,

Após prestar trabalhos de retifica
ção, alargamento e ensaibramento c1e
rodovias municipais, deixou no início
do mês o município de Guaramlrlm, a"

Patrulha Rodoviária Mecanizada do
Fundo de Assistência Rodoviária, da
Secretaria dos Transportes é Obras. A .

-:&trulha atuou nas localidades de Rib
7a Prata, Caixa D'A.gua e Estrada Sere-
�a.

.

-.-

Estão em ritmo acelerado as o

bras do novo Fórum da Comarce
.

de
Guaramirirn, que se ergue.na rua 28 de.
Agosto, ao lado do Paço Municipal. A
nova Casa Judiciária terá 430m2 de á
rea construfda, em dois pavimentos, e

após conclüída, permitirá uma maior
desenvoltura nos trabalhos forenses.

"

cio enviado a Rede Ferro- um acidente de grandes
viária Federal, solicitando proporções, considerando
providências no sentido de não .apenas a falta de um o-

que seja designado um ope- perador para a cancela, mas
redor para a cancela dá a falta de visibilidade no lo-
passagem de nível da Mare- cal, que é flagrante.

_

chal Deodoro, a principal
artéria da cidade, que há Afora a CMT e Prefeitura, --.-

vários meses está paraliza- também Q Associação Co- Brevemente será iniciada a cons-
da. Como o tráfego.é inten- meroial e Industrial e o Ro- trução de uma nova ponte na Estrada
so Ei a passagem das com- tary Club enviaram ofícios

. Bananal do Sul, sobre o Rio Putanga,posições uma constante, te- a RFFSA, clamando provi- ao lado da já existente. A ponte, mis-

�m.;.;e;;..-s;.;e�o;....;;a;;c.;.o;.;n.;.;te;.;c.;.;im�e;.;n.;.;to�d.;.;e__d..ên..cllli.;.as....-----'--....,....tt. será construída com. recursos pró
p:rios e beneficiará diretamente uma

vasta e rica região agrícola do muni-

.0.

fNDICE DE PARTICIPAÇ�O AUMENTOU EM JANEIRO

A Subchefia de Apoio aos' Renda. Em feverei,ro, já
Múnidpios,-do Gaglan, está sabe que esta cota dever.á
informando aos municípios cair, porque janeiro é um

c�tarinenses que a cota do

I
mês em que muitas empre-

Fundo de Participação dos. sas' grandes dão férias cole
Municípios (FPM) de jane_i-

.

tivas aos seus empregado�,
ro sera 73,13% maior do I diminuindo a IJrodução e,

que a' de dezembro, em dé- I consequentemente, o reco

corrência de maior recolhi- I Ihirnento de IPI ..
menta de IPI e Imposto de

São Judas Tadeu, glorioso após
tolo e amigo de Jesus. O nome do
traidor foi causa de que fosseis es

quecido por muitos, mas a Igreja
vos honra e invoca .universalmente
como patrono dos casos desespera
dos, dos negócios seni remédio. Ro-·
gai por �im que sou tão miserável
e fazei uso désse, particular privilé-
gio que vos foi concedido e conceda-

Marschall Pol,iment,;os me a graça (pede-se a graça). E eu

�"""""rom�to que fá;-ei tudo-que estiver'
.ii meu alcance para espalhar a de
:Wção Pari! convosco. Mandar publi
car assim que receber a graça).

Obrlg!_do.

LAVAÇAO, POLIMENTO E LIMPEZA EM GERAL
é com a

ORAÇAO À.
SÄO JUDAS TADEU

A população mundial será de 6 bilhões e 100 milhões
de hebltantes no ano 2000, de acordo com o relatório a

nual do Fundo das Nações Unidas para Atividades de Po
pulação (UNFPA). Esta estimativa é 20% menor que a an

terior, que previa um total de 7 bilhões e 500 milhões de
habitantes; até finais do século. A diferença entre ambas
'as previsões representá um êxito real das políticas derno- -";;:=::;===::;�=======-::============.==_�
gráficas em todo o mundo. nA experiência adquirida em. - E Ó I T A L -

(::irq_gramas demográficos há dez anos augura um futuro' AUREA MÜLl.ER GRQB.BI5," Tabéliã Desiqnade de No-
'promlssor", aJirma_ c Diretor-Executivo do UNFP)\, .R�fael 'tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja-
Salas. -

-
, , ..o_.

,.

raguá do SUl, Estado de Santa Catarina, na forma da
lei, etc .. ( ..AM�RICA LATINA Faz saber a todos quantos este edital' virem que
se acham neste Cartório para protestos OS títulos centra:
ALVINO SPEZIA,'Rua João Januário Airoso, 1466, nesta,
ALBANO ALROVANDI, Rua A"gel9 Rubini, 632, nesta.
ADOLFO HI-NTZ, RUél Walter Marquardt, s/n, nesta. A·
ROLDO MULLER, Rua Julio Tissi, sln, nesta. CONFEC
ÇÕES SONIA LTDA., Ruá Wa'lter Marquardt, 1269, nes
ta. CONFECÇÕES LUPET IND COM LTDA. Rua João Ja
nuário Airoso, 3816, nesta. DORIVAL SETTER, Rua Gus
tavo Streitt, �77, Schroeder. HILBERTO GEI-SLER, Estra
da Garibaldi, s/n, ne_sta. HEN�IQUE HACKBARTH, Rua
Itapocuzinho;.2000, nesta. IVO ROGERIO. REI�HOLD,
Rua 171, 11.° 110, nesta. IVAN GRUnMACHER, Rua Rio
Cerro II, s/n; nesta. ISMAEL VALENTIM CAPRARO, Rua
Itapocuzinho, s/ri, 'Bairro São João, nesta. LAURO ERD
MANN, Rua 246, !:l.o 460, nesta. L1DIO LOPES, Rua João
Januário Airoso, 2740" nesta. MAJOLI CONFECÇÕES
LTDA., Av. Mal. Deodoro, 65, fundos, nesta. ROLAND
BEHRENDT, _Bua Roberto Ziemann, '3Q4, nesta. TOMA·
SELLI S.A., Rua' Canclido Tomaselli, 286, Schroeder.
VILARIM EUSEBIO BARBOSA, Rua Walter Marquardt,
39, nesta. VALDIR DIAS, Rua Três Rios do Norte, s/n.
nesta. JOSE SCHMITZ, Rua 25 de Julho, 1803,

.

nesta.
RENATO BENTO, Rua J�se Teodoro Ribeiro, 4�70, nes
ta. TEODORO WERNER. Av. 'Getulio Varqas, 752, nesta.
WALDEMAR BORCHARDT, Ilha da Figue!_ra, 3348, nesta.

E, comó os ditos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a ,aceítar 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 fiin de liquidar o seu. débito ou então
dar razão por que não o faz, sob pena de serem os referi-'
dos títtilds protestados na forma da!ei, etc.

,

ns/ Jaraquá do Sul, J 9 de Janei ro. de 1984.. . .

AUREA MÜLLER GRUBB»'
'

"Tabeliã Designada de Nptas e'Oficial d� PrQtestos
de Titulas, da COmarca de Jaraguá do Sul.

É importante saber•.• CATARINENSE$ T�M UM DOS MELHORES

fNDICES DE VIDA DO PAfS
Jaraguá perde .posição entre os

mais 'desenvolvidos do Brasil
(149.°), Joinville (175.0),
Balneário Camboriú (187.0)
Xexlrn (189.°), Rio do Sul
(192.0), Itajaí (201.°), Ja
raguá do Sul (203.0), Caça
dor (219.0), Itapiranga ...

(248.°) Porto União (253,°)
S. Franciséo do Sul (260.°),
Gaspar (288.°), Mafra .....

(305.°), Rio Negrinho ..•.

(330."'), São Bento do Sul
(331."), Lages (335.°), Ibi
rama (351."), Campos No
vos (358.°), Imbituba .:.�
(�63.<J), Araranguá (367.°),
Xanxerê (381..°), I nda'l,;jIW!I.......

(390.°)" S. Mjgpel do Oeste
(394.°), -Chapecó (395.0)"
Curitibanos' (401.0), São
Joaquim (404.ry), S;

.'

José
(417.°), Laguna :(420.°),
Maravilha (459."), Canoi
nhas (475.°) e S. Lourenço

_ do Oeste (481.°).
A região SuL colocou en-

tre os quinhentos" J 87 mu

nicípios, dos -quais 65 pare
naenses, 38 catarinenses e

84 gaúchas.
Em termos de capitais de

Estados e te�ritórios, Rlo-'
rienópolls -ocupa a primeira

. colocação, invertendo' co""
Porto Alegre que ocupav
em 82.

.

Experiência, a certeza de um trabalho bem
,

executado.

,_,....�v._ Getúlio Vargas,'210 � Jaraguá do �ul -:: sc. JFMF

• A Diretoria de Ensino da Polícia Militar abriu dia
16, inscrições pera o concurso de admissão ao Curso de
Sargento Feminino, que terá início em abril, em regime
de internato, prolongando-se até. dezembro. As interessa
das deverão atender as seguintes exigências: ser brasileira,
ter idade entre 18 a 23 anos, altura mínima de l,60m e

peso equivalente.
No ato da inscrição as. candidatas deverão apresentar

carteira de identidade, título eleitoral, comprovante de
conclusão do 1.° grau e atestado de idoneidade moral, a

Iém de duas fotoqrafias recentes, tamanho 3x4.
\

•. Entre os dias 15 de fevereiro e lS de março esta
rão abertas as inscrições para o eeneurse de admissão ao

Estágio de Adaptação ao Quadro Feminino de Graduados
do Corpo Feminino da Reserva da Aeronáutica. As provas
seletivas serão realizadas em Belém, Manaus, Recife, Rio
de Janeiro, �elo Horizonte, São Paulo, Porto 'Alegre e Bra�
sília, no período de 9 a 12 de março. Serão recrutadas
candidatas para as especi'alidades de Erifermagem (Auxi·
llar e Técnlea ), Programação, Estatística, AS$istente de
Administração e Laboratorista.

. \

• Durante' a primeira reunião do Conselho Extraor
dinário de Reconstrução de 1984, foi 'aprovada proposta
da comissão da Câmara de Defesa Civil, no . sentido de
que a partir do 'início do ano letivo .sejarn incluídas no

ções de defesa civil nas disciplinas de Moral e Cívica e

Organização Social e Política· do Brasil, na rede estadual
dé ensino de 1.° e 2.° graus.

A população do mundo

A América Latina transformou-se em 'I:Jm continente
princlpalrnerite urbano.-Entre 1970 e 1980,. a_população
urbana da América, latina foi acrescida de 78 milhões de
pessoas,"o que elevou selÍ total a cerca de 240 m,iI hões
de habitantes. A população rural, qué era, há dez anos,
de aproximadamente 120 milhões, hoje é pouco superior
a 130 milhões de habitantes.

'

No ano 2000, a população urbana da Américq La'tina
será quase duas vezes- maior do que a atual. Isso ocorrerá
porque a base populacional das cidades já é. grande, e a

despeito do rápido declínio da taxa de crescimento urba
no, o crescim�nto demográfico, em, números absolutos,
também será elevado.

AS MELHORES SUGESTÕES PARA
PRESENTJ;:S ESTAO AQUI!

Na Joalheria. A Pérola" você encontra artigos pa
ra presentes e decoração, peças de joalheria, relojoa
ria, objetas em prata,_ cristal e porcelana que real
çam o seu requinte e bom gosto. I:m anexo, a Ótica
Moderna, com os últirngs lançamentos em óculos na-

cionais e importados. Visite-nos

.Joalheria A Pérola
.", ,

Otica Moderna
Rua Reinaldo Rau, 289 - Fone 72-1823

J
" iii

Ir

A populàção do Estado é, atualmente, de 3 milhões
e 800 mil habitantes. Cento e um municípios têm até
10 mil habitantes, 67 entre 10 e 25 mil, 21 entre 25' .

mil.e 50 mil, cinco entre 50.e 100 mil e somente cinco
rnunicfploafêm.população entre 100 e 250 mil habitan
tes. Para esp,cialistas do IBGÉ esta é uma das melho
res distribuições populacionais do mundo, associada a
inexistência ,de grançles centros. Santa: Catarina tem o·
único caso do Brasil em que uma cidade do interior,
no caso Joinville, tem população superior a da Capital.
Segundo projeção do I eGE, o Estado tem atualmente

.

040 habitantes por km2 (a densidade nacional é de 15).
Em 99,48% dos domicílios catarinenses há fogão,

em 85,48% rádio, em 63,67% geladeira e em 64,34%
televisão. Isto' representa níveis muito. superiores à mé
dia nacional e comparáveis .. .a -alquns países desenvolvi
dos. O Estado tem hoje. 760 mil domicílios residenciais.
e destes 311 mil com abastecimento de água por rede
geral, 28 mil tem instalação sanitária em rede geral,
594 mil tem iluminação elétrica (79%).' A média' na
clonai de domicílios servidos por energia elétrica é de'
68% e só 27% des ,25 milhões e 210 domicílios do,
País têm instalação sanltérla ligada -à rede geral e 54%
com água de sistemas, qerels. Dos 3 milhões e 800 mil ca
tarinenses, 2 milhões �34 míl (61,50%) moram em ci-
dades e 1 milhão 46101il (38,50%) na zona rural. Há
13 anos a população era de :1 milhões e 901 mil, tendo1 milhão 655 mi] (57,06%)-n'as cidades e 1 milhão e
.246 mil (42,94%) na área rural.

Relógios, cristais, violões e artigos finos paru,

presentes, em todas as

eeasiões é com o

lANZNASTER
O SEU 'RELOJOEIRO

. que tudo lhe- fa� para 'servir bem-..
.

Fi:ea na Marech�' Deodor.o, 364 -

\.,
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'Dós Jornais do�\Estado
Janeiro/84

Uma moça do interior veio morar em Floripa para
tentar seu ingresso na Polícia, fazendo aqui o curso para
Oficial e Sargento; Ficou hospedada na pensão de uma

senhore bastante idosa no bairro da Trindade. Depois de
integrada à PM Feminina, a moça saía de casa todos os
dias garbosamente vestida com seu -quepe, saião, bolsa e

tudo o mais criado pelo figurinista Lenzi. A dona da pen-
,são, curiosa como todas de sua idade, colocava-se na ja-'
nela para acompanhar sua saída de casa rumo ao trabe

I�o. Isso todos os dias. No final do mês quando' a inqui
lina recebeu seu salérló e foi pagar seu quarto, a dona
da pensão negou-se terminantemente a receber o alugueL
Devolveu o dinheiro e mandou-a ir comprar- um vestido'
novo, pois, estava há um mês saindo COm o mesmo todos
os dias. Era a farda.

-x-
O Governador Esperidião Amin acaba de receber do

diretor do Instituto Presídio Hélio Gomes, do Rio de Ja.
neiro, 'Antonio Alves Pequeno, um ofício de agradecimen.
to pela remessa de 50 perus, enviados pelas �mpresa$ "Sa.
dia", ao presídio carioca os quais foram servidos aos inter"
nos na Ceia de Natal, numa retribuição do Est. de 'Sta. Cata.
rina, à doação que os presidiários fizeram quando' das en
,chentes de 83. Na carta de agradecimento, o diretor een-
fessa que a figurjl de Amin temeu-se no Presídio Hélio
Gomes, "extremamente querida e admirada por todos".

-)t-
a Concurso Vestibular Unificado na Universidade Fe

deral do Rio 'Grande do Sul não foi nada sutil, na escolha
do tema de redação deste ano: "Curso Superior não Ga
rante Mais Emprego, Dinheiro ou StatuS" e Está Desapare
cendo o Mito do Diploma". Diante de tanta sutileza, não é
de se estranhar se alguns candidatos preferirem abando
nar a prova e aceitar o conselho sugerido pela UFRGS.

-x- "

O Prefeito de Pomerode, Eugênio Zimmer, decidiu dar'
férias éoletivas aos funcionários, do Município. Todos fes.
tejaram o Natal e a partir do dia 26 de dezembro inicia.
ram um perfodo de descanço que se estendeu até 8 de
janeiro/84. A exceção foi aberta a apenas 3 deles, encaro

regados de permanecerem de plantão para casos de emer

gência. O próprio Prefeito goz:a férias na praia de Itapema.
t --a--

As Igrejas do Brasil e Paraguai, através de suas con
ferêncles episcopais, lançaram 'lO final do ano passado,
durante c: encol)tro realizado em Fóz do Iguaçú; as bases
de atuaçao conjunta em favor dos migrantes des dois paí
ses, a tim de conseguir "Leis mais humanas" que assegu
rem o exercício de um direito natural. De acordo com os

dados fornecidos por Dom Luciano, vivem no Paraguai a
proximadamente 300 mil brasileiros, muitos, dos 'quels
trat:>a!hando em terras, sem títulos de propriedade. Ficou
decidido no encontre que o "Dia do Migrante (25 de ju
nho) será comemorado nos dois países, secundo Dom Lu
crano, �'��m uma cor Latino-ameflic�na", para conscienti
zar os fiéis sobre o problema. Sera publicada também
a "CartH�a do Migrante".

�,

"
' -x-

9s �eaj.ust-:� sall!riais de fevereiro serão de 75,3% _
o maior Indlce Ja registrado desde que o IBGE começou a
calcular o INPC (Indlee Nacional de Preços ao Consumi.
dor), em ab,:iI de., 7_9. O índice, divulgado, pelo. IBGE,
corresponde a varlaçao do INPC no semestre de Julho a
,dezembro de 83 e, apesar de ser o mais elevado da histó.
ria, ainda ficou abaixo da inflação no mesmo . período
que atingiu 85,9%.

'

,-'i', _
-x-

,

'.
Um lornalista francês 'que representava seu iornal no

RIO de Janeiro em ,1964 e tem voltado outras vezes ao

P?ís acha algo estranho neste 1984. Lembra ele que, há
vlnte_ anos, fev<!-ntava-se a. tropa contra a inflação, a cor

r�pça.9 e o .perlgo comurusta. Hoje, a inflaç§o e a corrup
çao sao rnars devastadores. t: verdade que nao se fala no
perigo comunista mas, em compensação; há ameaças de
convulsão social; com uma querra não declarada nos prin
cipais centros urbanos. Esta guerra que está aí nos assal
tos e no batalhão de "trombadlnhas" que enchem as ruas
.do Rio e de São Paulo.

-x-
Considerando o que o Estado deixará de importar e o

que terá condições de, exportar, a safra aqrícola deste a·
110 representará para Santa Catarina a respeitável soma
de 1 bilhão de dólares. Isto, evidéntemente, se as eendl
ções do tempo permitirem toda a colheita prevista. Já se
colhe feijão, alho, cebola e hortigrai1jeiros. Mflho e soja,
�6 a partir de abril.

' .

Cidasc mostra o

trabalho de 1983
A Companhia Integrada

de Desenvolvimento Agríco
la de Santa Catarina - Ci
dasc, apresentou a síntese
das atividades desenvolvidas
em Jaraguá do Sul, no ano

de 1983. Segundo o médi
co-veterinário Dr. João Ma
noel Bazetti Marques, Chefe
do Escri tório Loca I 22.798
animais foram, desvermina
dos direta ou indiretamente,
87 tiveram materiais coleta
dos para exame de endopa
rasitose, 23.750 animais ba
nhados com carrapaticida,
10.900 animais mineraliza
dos direta ou indiretamen
te, 6.402 animais fiscaliza
dos, 67 cães agressores ob
servados, 2.555 atendimen
tos a criadores,,7.913 ani
mais atendidos, entre bovi
nos, eqüinos, suínos, aves,
caninos e selvagens, 20 ci-

,

rurgias realizadas, 119 exa

mes de brucelose "em bovi
nos e suínos, 32 exames :de'
tuberculose, 50 exames :de
mastide

, (bacteriológico e

CMT), 82' exames de PSA
(Peste Suína Africana), 65
exames de leptospirose em
suínos, 55 exames de Auj:es
kyem suínos, 87 exames ,de
endoparasitose em bovinos,
9.256 bovinos, caninos e. e

qüinos vacinados contrá a

raiva, 6.662 bovinos vacina
dos com a febre aftosa,
3.791' bovinos vacinados
contra carbúnculo sintomá-
'tico e gi"angrena, além de
85 reuniões realizadas, 6

palestras, 125 demonstrá
ções e 5 treinamentos. So
me-se a isso, a distribuição
de 722 certazes, folhetos e

materiais didáticos.

RF �LERTA
.

SOBRE PRAZOS:

A Secreterfa da ..Receita
Federal lembra as autar

quias e fundações, bem co

rno as demais entidades pú
blicas ou privadas que as

mesmas têm prazo até 15 de
fevereiro de 84 para entre

gar os I nformes de Rendi
mentos e Retenção na Fon
-te (IRRF), a todos os seus

empregados, e prestadores
de serviço, comprovando re

ceitas tributérias tanto na

Cédula "C" quanto ná Cé
dula '�D" da . declaração de
rendimentos. Sem isso o'

contribulnte pode perder o

prazo de enfrega da decla
ração e -não poderá optar
'quanto às-formas e datas de
pagâmeAto do imposto.

Ä'lém disso, essas entida-
, des deverão entregar à RF,
até 31.01.84, as DIRF - De
claração de Imposto de Ren
da Retido na Fonte.

Jardim 'São Luiz'

Feliz 84

•

Entre noMonza4portas poraqui.
EI.eld,erhr Comércio
�e Velculls U�I.

COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SÃO LU.IZ POR APENAS
Cr$ 31·200,00 POR M'S. "

JARDIM SÃO LUIZA SUA OpçÃO DE MORADIA NO
JARAGUÁ ESQUÊRDO.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

MARCATTO - LTDA� .

CRECI·093 • 11 ,. �E-GIÂO
Mal. Deodoro, 1.179 _' Fone 72-1136'

,,'

------------------------------------------,�

/

Revendedor Autorizado

HOND"'-
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[i.) a:1 ij (.) tI')�'lfl,]
Fundado em 10/máio/1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmö,kel - Jorn. Prof. ORT-SC
n.O 729 e Diretor de Empresa Jornalística n.O 20. Mem
bro efetivo do Inst. Histórico e.Geográfico de Santi Ca
tarina. Redator: Flávio'José Brugnago - ORT-SC n.O 126}
80. Redação, Administração e Publicidade: Rua Coronel

Procópio Gomes de Oliveira n.O 290 - Cx. Postal 19-
fone 72-0091 - 89250-Jaraguá do Sul - SC. Composi.
ção e i'mpressão: Composição Gi-áfica e Editora ZF -

Blumenau - Telefone: 23-0062.
Assinaturas para Jaraguá do Sul: Cr$ 6.500,00
Outras cidades: Cr$ 8.000,00
Número atrasado: Cr$ 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 ADJORI/SC e ABRAJORI.

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

NÓ'�dica Representações
Rua Padre Jacobs, n.O 23 - Fone 22.8477 --: Blum_nau

Arno Olavo Duarte
ELETRICISTA AUTÖNOMO

10 ANOS DE EXPERI�NCIA 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 - Jàraguá do Svl

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

Verifique nossos serviços e o nosso atendimento.

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

Jaraqué do Sul - SC.

[ VA�IG )�l±J[ CRUZEIRO J
Passagens aéreas e serviço de cargas e encomendas

Varig/Cruzeiro para a região da Grande Jaraguá do

:StJI, é com a Organização Contábil"A Comérci.l" ,SiC
·ltda. Rua CeI. Procópio Garnes de Oliveira 290 - F.one
;�2-0091 -, anexa a redação deste jornal.

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

... HÁ 40 ANOS

• Por ato do dr. Interventor Fede
rai neste Estado era designado o dr. Álva
re Batalha para exercer o cargo de Delega

.

do de Higiene do Município de Jaraguá do
Sul.

• O, sr. Manoel Francisco da Costa,
o "Manduca" para os íntimos, como in

corporador avisava aos subscritores de a

ções da Manoel F. da Costa SA. - Comér
cio e Indústria, que a 22 de janeiro de
1944, às 14 hs. à Estrada Itapocusinho se

realizaria a assembléia para aprovação dos
estatutos e a designação de três peritos
para avaliação dos bens e direitos .

• O Conselho Administrativo do Es
tado aprovava o decreto da Prefeitura Mu

nicipal de Jaraguá do Sul, que dispunha
sobre a delimitação e regulamentação das
construções na, zona "urbana do município.
Em princípio tal lei era de grande necessl
dade, pois traçava normas gerais sobre as

construções e dividia a cidade' em zonas

para esse fim, e, como tudo o que, vinha
por ordem (referia.se às exceções que o

Estado vivia), somente mereceria aplau
sos se não tivesse alguns senões. Os senões'
eram: crise aguda de habitação, sanea

mento, limpesa de terrenos baldios que
criavam os vorazes mosquitos, constru

ções no alinhamento e prédios de 2 pavi
mentos, considerando as ruas José Bonifá
cio, hoje a Rua 30, e Preso Epitácio Pessoa,
como destinados a residências e não à vi
da comercial. Tava formado o rebú.

... HÁ 30 ANOS

• A Associação Rural de Jaraguá do
Sul publicava seu balanço geral, encerrado
em 1953. Assinava a diretoria: Artur Mül
ler, Presidente; Eugênio Victor Schmöckel,
Secretá.rio; Lourenço Gressinger, Tesqurei
ro; Arcádio Fischer, Contador. O Conselho
Fiscal: Alfredo Bortolini, Mariano Witkos
ky, Otaviano Tissi e Atílio Uber.

• Indústrias Reunidas Jaraguá .S.A.,
public;ava na edição de 10 cÍe janeiro p ba
lanço geral encerrado em 31.12.53. Por aí
se pode imaginar como andava em dia a

sua contabilidade que era pra ninguém
botar defeito. A diretoria: Rodolfo Hufue-

.

nuessler - Diretor Presidente; Dietrich
H. W. Hufenuessler - Diretor Gerente;
Rodolfo F. Hufenuessler - Diretor Suplen
te e Coritador. O Conselho Fiscal: Eugê
nio Juergens, Augusto H. Schmidt e Vir
gílio ßl!bini.

• O primeiro pedido de exoneração
que o prefeito Artur Müller concedia no

ano que se iniciava era a do Intendente de
Corupá, sr. Rudolfo Fey, cuja" atuação foi'
muito elogia�a e, em seu lugar era ne-

meado o sr. Francisco Mees, ato presen
ciado

.

pelo prefeito; clero, vereadores e

uma .comissão de membros do Diretorio

Municipal da UDN, PRP, PSD e PTB. De se

notar que uma curiosa composição políti
ca vencera as eleições" naquela época: a

UDN, o PRP e o PTB.· Pode? Podia, sim,
como se demonstrava nesse emaranhado

cipoal da arte de fazer política. Já nãó se

faz mais política como antigal11enfe ...

... HÁ 20ANOS

• Falecia Antonio Borba Coelho, o
"Borba Pescador", um dos maiores conhe
cedores do rio Itapocu. Mergulhador de
grandes méritos era figura indispensável
.em qualquer pescaria. Ajudava famílias

desesperadas quando de. afogamentos, pas
sando dias e noites à procura de vítimas.
Era o "salva vidas" dos dias de hoje. So
breveio pertinaz enfermidade e, com sua

morte em Itajaí, deixava a esposa Lia e os

filhos Honório, Osório, Deolinda e Ana e
I

4 netos. Compadre Murilío prestava a úl
tima homenagem ao amigo.

• Erich Th. Bräulitr, mecânico reno

mado, componente do Az de Ouro Boliche
Clube era dado a pesquisar curiosidades
e mandou uma "palavrinha" em alemão:
" STRASSBURGERMUNSTERTURMALLETA
GEEINODERMEHRERMALEAUFSTEIGUNGS
VEREINSPRÄSIDENT". Traduzia-se assim:
Presidente de uma sociedade que se dedi
ca a projnever ascenções todos os dias
uma ou mais vezes para a torre da Cate
dral Cle Strassburgo! E o jornalista een

clula: "Ufa! Que já é ter fôlego" •

... HÁ 10 ANOS

• Falecia dia 7 de janeiro .Francisco
Alberto' Voigt, homem muito conhecido
na sociedade e no comércio, pois, �raba
lhara 33 anos na firma Breithaupt & Cia.

I Amigo do "Correio do Povo" este lhe de
dicava extenso artigo de despedida, soli
darizando-se com a dor da esposa Hedwig
e . os

.

filhos Irmgard, Hilário, Wiegand,
Laura, Anita, Tecla, Hiltrud, Ingeburg, Ll
no, Mário e Francisco.

• Neila Maria Silva colava grau co

mo farmaeêutlea bioquímica, ela que é fi-·
lha do nosso muito. querido Ernesto Sil
va, então Chefe da Estação da RFFSA lo
cai e esposa Etelvina Ferreira. Neila hoje
é uma das sócias da Farmáda Paraná,
juntamente com o "Cléo", no final da
Mal. Deodoro, perto da ponte. E o comer

ciai está feito ... ·

.• Rosecler casava eem Gilberto Al
ves de Souza, ela filha do hoje finado
Waldemiro Schmitz e de d. Hildegard
Leutprecht, muito festejado dia 12,' no

Grêmio Esportivo Juventus.

Vá na Loja do Guarda-Pó,
onde você encontra aventais, jalecos, macacões, camisas, calças brancas e pretas, .pe
letós de garçon e mais toda linha de uniformes para indústrias, hotéis e supermerca
dos.
Rua Padre Jacobs, n.O 23 - Fone 22.8477 em Blumeneu e Rua do Príncipe, n.O 789.
Telefone 33-5660 - em Joinville.

Guarda-Pós?
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L � COMERCIAL FLORIANI
,

.

REVENDA E ASSIST!NCIA TÉCNICA -autorizada de
cale. SHARP e DISMAC para Jaragu' do Sill • regiio.

Temos toda linha de máquinas de 'escrever
OLIVETTl, manual e elétricas.

Grande quantidade de méqulnas USADAS: OLiVenl
e REMINGTOM com 06 meses de Garantia.

,

Ofíclna de máquinas de escritório em geral, e
Relógios de Ponto Rod Bel.

.

ACESSÖRIOS EM GERAL.
Rua Vctnâncio da Silva Porto, 331'- Jarlguá do Sul-SC.

RELOJOARIA AVENIDA

Presenteie com jóias e as mais finas

sugestões .da RELOJOARIA AVENIDA.

Marechal e Getúlio Vargas

FUNILARIA jARAGUA LTDA .

.,.

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

condições de atendê-los
eficientemente.

Rua Felipe Schmidt, 179' - 'Telefone: 72-0448

TERRAPLENAGEM 'VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira,

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para suas obras
- Rua Joiriville, 1.016 Telefone: 72.1101

A moda certa em roupas e calçados é com ia

CINDERELA, onde estão as melhores opcõe i

para cada estação,
CINDERElA'

'

Veste bem. A 'moda- certa, na
.

' Gumercindo e na GetÓlio Vargas.

DESPACHANTE VICTOR

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

Carteira' de Identidade.

Av. Mal. DeodorQ,,557
<i·unto a firma Emmendoerfer)

Tele�ones: 72.0060, 7�r e 72-0655
.

�/"'�' _.:'';'''-

A CHAVE DO SUCESSO
Quase todo.ser humano, inicia,. �e�o na vida, uma busca, para realizar coisas melho-

res e maiores; bem como, o eenheefmente e: a' solução para os 'mistérios da vida. .

O indivíduo. que se sente perfeital11e�te satisfeito, que não. se apercebe do comando.
da voz interior, é, quase sempre"um'derrotado, E se tem obtido sucesso, até o pre....t.,
o fracasso está determinado. em seu futuro..

', � o desejo de servir, de po.der e de rea'izações maiores, ,que conduzem o. ,ho.mem ao.

verdadeiro progr�sso, rumo. à perfeição. .

Atualmente, a humanidade evidencia um desejo de sucesso, de poder pessoal, de p0-
sição social, acalentando o desejo de reconhecimento de suas realizações. Todos OS 'que
trabalham sob o Impulse d� úm desejo intel"ior de melhorar cada vez mais estão alcan.
çando o sucesso.

.
.

.
Nem todo sucesso é acompanhado pela riqueza. Há pessoas que não buscam dinhei.

ro, embora tudo o que fazem contribua 'para aumentar o que já possuem. Para elas o

verdadeiro anseio é o desejo. de atingir o objetivo a que dedicaram sua existência, o ,d..
sejo de caminhar um pouco mais adiante.

-
'

É justo desejarmos _�iver e trabalhar para receber a compensação. que nos tornará
felizes e capazes de enfrentar a vida.< Todavia, deve existir algo mais.

O ser humano foi criado para ser canal, Instrumente, para ô tràbalho criativo� E só

alcançará o 'verdadeiro sucesso quando puder afirmar: "Estou' . trabalhando com Deus,
para .Deus, como uni dos seus Instrumentes",

. ,

Não é possível dizer de )luem é o trabalho mais importante ou-quem irradia mais
lúz. Q sucesso depende da nossa contribuição, para as necessidades da nação ou d� ,comu-

nidade e do cumprimento de uma missão cósm�a.· ':

O sueesse; depende do modo como fize rmos isso! Extraído Revista "O Rosacruz" pu
blicação da Ordem Rosacruz - AMORe, Cai xa Postal 307 - 80000-Curitiba-PR.

,)

ZBEse �
i,

li
'Ii

!
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ENTREGA DE FAIXAS EM SANTA LUZIA - Será reali
zada neste domingo, dia 22, às 16 horas, no Estádio do
Caxias EC, em Santa Luzia, a entrega' de faixas aos atle
tas do Santa Luzia EC, campeões do I Campeonato Muhi-

,

cipal de Futebol Varzeano, realizado em 83 e patrocinado
pela Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo/
Divisão Municipa'l de Esportes. Para a partida festiva foi
formada a Seleção Varzeana de Jaraguá do Sul e convoca

dos pela Comissão Técnica, lntegrada por' Raul Rodrigues,
Onélio Souza, Waldemar Malheiro e Sebastião .Conhe, os

atletas que a comporão: Jango, Vanildo e Jaime (Rio Mo

lha), Nélson, Sebastião, Braulino, Chicão e Mário (Figue;
rense), Zender, Joel Marcos Eil Jair Anacleto (Vilª Lenzi),
Arno Pereira e Izair Moser (EC Jaraqué}," Nélson Correia

(Vila Nova), Gilberto Petri (Bangu), Sérgio Bertoldi e To-
ninho Stori (Canto do Rio).

.

A saída da delegação está marcada para as 14 horas,
em condução' especial, da Divisão Municipal de Esportes.

.

PELADAO: REUNIAO SAI SEGUNDA-FEIRA - Na próxi- ,

ma segunda-feira, dia 23, às 19h30Inin', a Divisão Munici

pal de Esportes e a Liga Jaraguaense de Fútebol de Salão,
promotores do I Campeonato Aberto de Futebol de Salão
..,. Peladãó, irão se reunir com dirigentes

'.

da Fininvest,
Vila Nova, Gumz Irmãos, Confecções Neuza, João Wiest,
Coneza, Ajax, ,América; Ion ta "A",. Fanbllann, Indústrias

Reunidas, Jaraguá Fabril,' yasco da Ga�1_a,,: '. Moitas, Satéli
tes, Marisol, Papel Plast e Fluminense,' qü«rsâo' a� equipes
semifinalistas, para definição das chaves e tabe1a 'da segun
�a fase do certame, que começa em fevereiro. Dirigentes ou'
representantes dessas equipes estão ..$endo convocados pa
ra a runião de. segurida-feira.�

LJF REÚNE CLUBES EM FEVEREIRO - A Ligá Jaragua
ense de Futebol deverá convocar uma reunião nos próximos
dias e realizá-Ia entre os dias 10 e 15 de fevereiro, para
elaboração do calendári.o desportivo d� 1984 e. é). progra
mação financeira do exercício. A Inforrneção é do' presi
dente Valdir Afno Stricker, que pretende ao longo deste
ano, movimentar todas as equipes filiadas, nos Campeona-
tos da la. e 2a. Divisões.

.

ESPORTE ESCOLAR EM 84' - A Secretaria da Educa
ção encaminhou lIs UCREs o calendário· escolar ,para o

ano letivo de 1984, que deverá ser .c:",mpr,ido à nível re

gional e de unidades escolares. Na área esportiva, está

prevista 'pára abril, de J.o a 30, os Jogos Escolares Regio
nais --,categorai juvenil; em maio, de· 1:. a 15 cOl)tinua
São dos JERs e de 18 a 25, os Jogos Escolares de Santa

Catarina; em junho., de 1.° a, 30� os Jogos Inter-Clubes Es
colares e os Jogos Escolàres Regionais-Infantil e, de 10 a

30, os Jogos Escolares Inter-Estaduais; em julho, de 15 a

31, serão disputados os Jpgos Escolares Brasileiros e em

agosto, de,1.° a 31, os Jogos Escolares, Reg�ona.is-Infantil;
em outubro, de 1.0 a 31, os jogos do Campeonato. Escolar
Regional de Futebol e os JQgos Escolares Regionais-Mirim.
Para novembro está prev,isto o Campeonato Escolar Esta
dual de Futebol: .

.

GINÁSIO DE ESPORTES C;OMEÇA LOGO � Dentro de
aproximadamente três meses, a Associação Atlética Kohl
bach lniciaré a construção do seu ginásio de esportes, na

rua Presidente Epitácio Pessoa, aumentando assim a infra
estrutura esportiva de Jaraguá do Sul. Elmo J..enzi disse
que os projetos estão concluídos '9 o novo ginásio terá cé

pacidade para mil e quinhentas pessoas comodamente sen

tadas. Acrescentou também que dentro de um mês e meio

estarão concluídas as obras de reforma da sede social e

que o Opala que vem sendo preparado pera o Campeona
to Cetarlnense de Automoblllsmo-Veloctdede, estará total
mente equipado em fevereiro. E quanto aos planos para

'

84, não existe ainda, segundo Lenzt, maiores definições.
.

BRASIL É RUMI:NIA EM SC - A seleç�o pré-olírppica
Clt �rasU, que se prepara para a sérié de jogos e.limiria.tó
t� contra a Colômbia e Equador, fara 'uma pfrtida trei-
.�I. rr '

n'o em FlorianópOlis, no pró
ximo dia 25 de janeiro, no

Estádio Orlando Scarpelli, een
tra a seleçio-da Ruminia. Co

meçará às 21h30min, com tele
visionamento direto para todo
'0 Brásil e até para a Europa.

CRUZ DE MALTA E BLUME
NAU SERÁ AMANHA - A par
tida entre Cruz de Malta e Blu
menau EC, antes marcada pa
ta o dia 15, foi transferida pa
ra amanhã, dia 22, no Estádio
Eurico Duwe, em' Rio da Luz.
O BEC, que domingo iniciou a'
tividades realizando um trei
no diante do CA Itoupava, ao

qua] venceu por 4 a O, virá a

Jaraguá do Sul com todos os

titulares, inclusive os novos

contratados, sob a orientação
técnica de Domingos Baroni e

supervisão de João Lima. A di
retoria do Cruz de Malta, en

cabeçada pelo desportista' Ade
mar Frederico Duwe está ultl
mando os preparativos para a

primeira grande promoção do
ano, sendo que outras se su

cederão no decorrer de 1984.
O jogo está marcado para as

16 horas e é'aguardada pr�
sença de um grande público.
Tt;NIS: BAEPENDI INAUGU

RA DIA 30 - O Clube Atléti
co Baependi vai inaugurar dia
30, segunda-feira, às 18h30,
suas. modernas quadras de ti
nis de campo, construídas pela
Lisonda do Paraná,' junto ao

seu complexo esportivo-social.
Na mesma data, às 19h" inicia
se o Torneio de Inauguração,
que vai até 2 de fevereiro� o

portunidade em que serão en

tregues troféus e medalhas aos

p�imeiros ·colocados. Participa
rão do torneio somente asso

ciadós, nas .categorias infantil.,
Juvenil e adulto masculino e

feminino. Por 'outro lado, no

dia 6 de fevereiro começam as :

aulas de tênis, das 7 às 10h30
e das 14 às 20h30, a cargo do
professor José Carlos de Sou
za, o Cizo. Aqueles que inscre
veram

. antecipadamente seus

nomes na secretaria, deverão
confirmar a inscrição hoje, dia
21, pegando a taxa de Cr$ 5
mil por participante.
JUDO E NATAÇAO: INSCRI

ÇÕES - Na secretaria do Bae

pendi estão abertas inscrições
para cursos de judô, masculino
e feminino e, também, para
cursos de natação, que come

çam dia 23, das 18h30 às 19h
30min e das 19h3Q às 201i30,
cursos esses (natação) que se

r.ão ministrados pelo profes
sor Ariováldo Xavier dos San
tos, o Arizinho, que retorna a

modalidade que o consagrou
profissionalmente em Jaragu.�
do Sul.

,
,

Cheque ou Vale
.,

Os "voedores" (estão no espaço), "peixes" (pois be
tem no caixa e nadam), ,"Roberto Carlos" (eu voltellit ),
como popularmente são denominados' os chequss sem fun
dos, inundam, na atualidade, supermercados, postos de

gasolina, restaurantes e o comércio varejista em geral.,
principais vítimas destes "Vales".

"Vaies", porque pela forma irresponsável com que
certas pessoas andam passando cheques sem provisão de
fundos por aí, até parece que tal prática deixou de ser

estelionato, conforme tipificado no CÓdigo Penal, .prética
esta que, conjugada com a falta de responsabilização dos
infratores (talvez pelos pequenos valores envoividos), re

sultam na assernelheçêo do cheque ao "vale", "Vaie", ce

so os mais jovens não conheçam ou os mais maduros não
se recordem, é o escrito que. dccumenta um adiantamento.
em mantimento ou numerário" feito em razão de confian

ça ou qualquer outro limite, por alguém à terceiro.

Abstendo-se assim, da natureza do cheque, que é
uma ordem de pagamento á viste sobre provisão existente
no banco e da natureza do vale, que se [estreia na con-

.

fiança ou outro vínculo, poderlamos afirmar tratarem-se
os "voadores" estocados, muito a .contra gosto, nós cai
xas do varejo, em simples escritos representativos ç1e dí-
vida ou o já citado e explicado vale.

.

'

Esta' anomalia configurada pela emissão do' cheque
com "anlmus" de "pendurar a conta", irá perdurar, po
dem estar certos, enquanto o cómérclo 'não se convencer

que deve responsabilizar o "passador de cheques sem fun
dos" sejp qual for o valer, até as últimas conseqüências .

Afora esta atitude, qU(3 faria o estelionatário pensar duas
vezes antes de largar o "peixe", há que se exigir do Ban.
co Central medidas novas que cóibem a dlsseminação da

prática delituosa ou pelo menos a éyitem..

, '

JARAGUÁ DO SUL
PRECISA DE

UMA S�GUNDA.
PONTE.

Neste sentido, seria interessante e por ,certo traria
resultados palpáveis, obrigar-se as instituições bancárias a

fazer um levantamento cadastral minucioso do pretenden
te a um talação de cheques e, quando em presença de'
uma ficha menos abonatória, seja por 'Protestos de títulos,
inadimplência contumaz ou mesmo, por problemas ante

riores com cheques, só fornecê-lo mediante fiança de pes
soa' idônea, que garanta o pagamento dos cheques até de
terminado valor, que poderla equivaler �o dos conhecidos

'cheques especiais.
A adoção da medida supre.isomads a um rígida atitu

de dos comerciantes frente aos estelionatários, como an
tes preconizado, poderá não solucionar o problema de to

do, mas certamente diminuirá o número-de "vales" na pra
ça. (João Carlos L. Scalzilli - OAB Notícies ).

Deustche 'Ecke:
. Bilder aus Luthers Leben

8. - Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott hel
fe mir, Amen!" Das sind die Beruehmtten Schlussworte, die
Martin Luther vor dem Reichstag zu Worm im April 1521
gesprochen haben. soll. Die genaue Fassung ist umstritten.
Das trotzige "Hier stehe ich", bezeichnete freilich mit einer
kaum zu uebertreffenden Praegnanz, die ein Wort

.

in der
Tat zur Legende machen kann, die unbeugsame Haltung
des Bekenners: Sein "Nein" vor Kaiser und Reich wirkte
weiter.

Nicht die 'Jahre, sondern die .Lebens - und. Ernaeh
rungsweise bestimmen das Alter, das' Geburtsdatum ist
unverbindlich.

' "

(Professor Dr. Kollath ).
Wann werdet ihr endlich einsehen, dass nicht Gotr

Krankheit und Leiden ueber uns verhaenqt, etwa um uns

zu strafen, sondern dass unsere Blindheit. und unser ah
nungsloser,Ungehorsam geÇJen seine"Gesetze dieses Unheil
in uns erstehen laesst. "

' .

(Dr. Bircher-Benner)
Alle Philosophie und alle .Reliqion; welche unter Ver

nechleessiqunq der Gese!ze der stofflichen Welt eine Ve
redlung und Vervóllkomrnunq -des . Menschengeschlechts
anstreben, arbeiten wie' eine leerlaufende Maschi.l1e in; den
Regionen. von Phantasieqebilden. Alles heehere Streben
muss auf dem' Boden dem Wirklichkeit stehen. Nur die
Kenntnisse der phvsioloqischen únd,

.

bioloqischen
.

Gesetze
koennen 'uns den' wahren WeÇJ{ der uéber den qesonden
Leib zum Licht des Geistes fuenrt, zeiÇJen: ,

.

. (Dr. medo Oberdoerffer) "'�
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Jár.gu6 cio Sul- $emana de 21.a 27 de janeiro de 1984
__� � � � '1

Com à desatlvaçêo dosJtrens �e 'passageiros e mistos,
o transporte ferroviário agora é feito através dá autom�
triz,' à litorina, que vem apresentando um bom movimento,
fazendõ diariamente a linha Corupá-São Francisco do Sol,

sempre com número de passageiros superior a wa capaci
dade de 10taçãQ, que é de sessenta pessoas. Dotada de

som ambiente e sistema central de refrigeração, a sutomo
triz sai às 6h30min de Corupá, passa em Jaraguá do Sul
às 7 horas e chega em São Francisco por volta das 9h45!
de onde deixa a estação às 11 h50, para chegar a Jaragua
do Sul às 14h5min e em Corupá às 14h45min. Às 16 ho�
�as, deixa novam�nte Corl:lpá e chE%9a 'a Joinville às 17h35,
de onde retorna à� 18 horas.

.

O tráfego dos trens de gàssageiros foi interr�mpido
no ano passado, em razão das enchentes que atingiram
praticamente todo o Estado. Nesta época, são frequentes
o uso desse meio de transporte por escolares e grupos de

turistas; sendo permitido o uso de bermudas .ou shorts,
desde que. seja algo decente.

.

'.

Os preços das passagens, a
_ parti r de Jaraguá do Sul

são: a Guaramirim Cr$ 300;00; a Joinville Cr$ 450,00; a

Araquari Cr$'600,OO; a São Francisco do Sul Cr$ 650,00 e a

Corupá Cr$ 300,00.'--------------------�----���------��--------------

1 . No próximo dia 23, representantes das cooperati
vas Juriti ,(Massaranduba), Cravil (Rio do Sul), Cooparroz
(Joinville), I tajara (Jaraguá do' Sul) e Cooperativa Rural
de Itajaí, reunir-se-ão em Massaranduba, para definir
quanto será 'adiantado por saca de arroz entregue pelos
associados e, Extre-cficlalmente sabe-se que o preço deverá
ficar na 'casa dos Cr$ 1 mil a saca e à medida em que O

. produto for beneficiado e comercializado -os agricultores
receberão outras parcelas. O preço mínimo, por saca, ho
je está em Cr$ 8 mil e em fevereiro será reajustado para
cerca de Cr$ 9 mil 200.

2. A tributasão da benana, que_na região causou im
pacto, foi aplaudidi pelo vic.prefeito de Corupá, Oto Er
ne.sto Weber, t.mbém b.n.njcultor, possuidor de 11 mil
pés, em lavour. f�nificada. Weber- acha que a tàxação
dessa fruta Influirii numa ma.or fiscalizasão e por conse

qüência, eliminar. a figura dos "picaretas" que agem He
galmente no comércio. No entanto, considera muito alta a

alíquõt. de 17%, sendo favorável a uma redução, que aliás
dever' ser anunciada na pr6xima semana. r ,

3. Em primeira mão. O governaqor Esperidião Amin
aprovou a idéia de se permutar a área e o prédio da Dele
gacia de.. Polfeie de Jaraguá do Sul; por outra que atenda
as exigências da comunldede, mas condicionou a constru-

.

ção do novo prédio, a médio prazo, desde que hajam. re
cursos disponfvels. A delegacia seria então descentralizada
e a região da Vila Nova é vista como ponto ideal para a

nova Delegacia, visto que alí localizam-se o Fórum, Dele
gacia Regional e Rádio Patrulha.

4. Na área politic., os_pattidos de oposição realiza
ram sábado, em Balneário Camboriú, . uma concentniçãq
popular pr6-elelsões diret.s, com a

-

participação de figu
ras impOrtantes do ceníírío politico. nacional. De Jaraguá
,do Sul, mais de cem pessoas participaram das manifesta-

,ções, mas quem mals lu�rou foi o president� do PMDB
local, Dr. Fogaç., que vendeu centenas de camisetas estam

padas em sua empresa erp companhia do seu cunhado, o

vereador Menel, alusivas ao acoritecimento.

5. Um munlclpic da microrregião, vizinho de Jara

guá do Sul, teve decretada a prisão preventiva de 'um ve
reador seu, que, ao .que consta, estaria desaparecido da
cidade. Detalhe: o vereador é do PDS.

6. O prefeito de Gu.ramirim, Jose de Aguiar, poderá
ser o novo presidente da Assõciação dos Municípios do
_Va'le do It.pocu - Àmvalii substituind� ao p\l'efeito de
Schroecler, Aldo Pasold. Embora ai�da relutante; poderá
acabar aceitando. A eleiçio dar-se-á dia 3 de fevereiro, em·
Jaraguii do_ Sul.

7. O governador Esperidião Amin que a princípio
viria a região na prlmeíra semana de janelro, para .dar.so
lução a pavimentação asféltlca ligando á BR-280 a Schrce
der, paralizada ano passado, somente virá quándo a Se
cretarla dos Transportes e Obras concluir os estudos da
segunda ponte de Jaraguá do Sul. A informação é de Dá
via Leu, da Amvali.

. 8. Dentre as prioridades do prefeito Albano Melchett,
neste início de· ano, está a compra de paralelepípedos e

posterior assentamento das pedras, nas ruas Nereú Ramos
e Almirante Barroso, no centro de Corupá. Estil sema�a,
forilim adquiridas as folhas de alumínio para o fechamento
das latérais do ginäsio de esportes e a etapa seguinte será
o acabament9 Interno. A juventude corupaense· aguarda
ansiosa o seu primeiro giníísio coberto.

9. O Senai - Centro de Treinamento de Jaraguá do
Sul mantem abertas inscri·ções para os cursos de desenho
mecânicP, eletricist.8 instalador industrial, torneiro mecâ
nico e ajustador mecânico. As provas para os cursos notur
nos serão no dia 9 e, para os cursos diurnos, no' dia 24 de
fevereiro.

.

10. A Sra. Doracy 'Braun, de Jaraguá do S\.II, foi de
signada como sub-delegada para Santa Catarina d9 Alanon

irmandtde que congrega familiares e amigos de alcoólic.os
anônimos), pelo seu trabalho dedicado �o problema-do al
coolismo. Enquanto isso, os AA e Alan�n, preparam-se pa
ra a Conven�ão Naci9nal, I ser I'�.lizaéla na Semana ,san
ta, em Blumenl'l.

i 1 :' A àuto-dtssclução do
DirEilt6rio Municipal do PQS
de Jaraguá do .Sul e; �: pos ...

..

terior eleição do' novo Dire
tório, '�está prevista pera
março, segunde ,José Car
los Neves. A relação está
pronta e os contactos pros
seguem, visando a renúncia
coletiva, r-enovação e rees

truturação do partido.

12. Já o PMDB reuniré.e
seu Diret6rio em feveréiro,
para dar movimentação. e

programar as metas dé 84,
dentre elas, a realização de
vários seminários., Segundo
Fogaça, a Ala Jovem será
reativada e fundada a Ala
Feminina do· PMDB, éonsi
derando qu, as mulheres
contrib'uiram deéisivamente

.

para a vitória do partido em

Jaraguá do Sul.

13. A notícia carece de
confirmação, mas comenta
se �Lie ci primeiro suplente

. de-vereador do PDS, José A.
Klltzke, deverá assumir du

,

rante o primeiro . semestre,
'cedendo lugar o vereador
Alido Pavanello. Dizem que
Zeca possui um vasto mate
r ial -

'e qwe vem chumbo
grossa. Túdo comprovado,

14. o rá,io que caiu se
gund�-ferra à tarde, ne cen

tro da 'cidade, destruiu to

talmente a antena CIo siste
ma de rádio do Corpo de.
. B.ombeiros, assim .como

parte do eq.uipamentG .. A

.
'anJena localizava-se ,",o aho.
do Edifício Jaragu� e es

. Bombeiros desde então fica
ram sem . comunicaç�o via
rádio..

15. Desde o Infclo da
semana, operários e rnéqui
nas que fazem o ser�iç0 ex

terno da' PrefeItura Munici
pal, .trabalham em: novo ho
rá rio, das 6 às 13 horas, ci
título de experiência, em

expediente único.· Objetiva
se c'om isso à racionaliza
ção dos trabalhos· e a dimi

nuição dos gastos com com

bustíveis.

16. A municipalidade es

tá conCluindo os estudos e

no. início do novo período
legislativo, .

em fevereiro,
remeterá à Câmara de V�
readores, o ant,-projeto dI)

, novo Código de Posturas de

jaraguá der SuL O atua�, da-
. ta de há mats de trinta anos ,

passados.

"[ar das Flores" quer recursos
para censtrução do ancianate

Fundada em 13 de novembro de 1981 e tendo como

princípios integrar, proteger é assistir o idoso, a Associa
ção Assistencial para Idosos "Lar das Flores", através da
diretoria, desenvolve gestões no sentido de viabilizar a sua

. construção, em área já terraplenada na rua Domingos �
drigues da Nova. O presidente Moacyr Rogério Sens. disse
que a área está epte para receber as construções civís, con
forme o projeto finar de engenharia, elaborado graciosa
mente pelo arquiteto Rubens Meister, de Curitiba.

. Acrescentou que a planta para construção do prédio
do ancienato foi aprovada, envolvendo uma área de 4.340
metros quadrados, em dois pavimentos, contendo 60 a

partamentos individuais e duplos, étrio, refeitório, cape
la, cozinhe, despensa, lavanderia, enfermaria, garag�nst
oficinas e. jardins.

Mas 'para' obter os recursos' necessários à construção
do empreendimento, cujo custo está estimado, hoje, em

Cr$ 250 milhões, foi iniciada a elaboração do projeto com

vista. à busca de recursos financeiros junto aos órgãos
federais, estaduais e municipais, durante o ano de 1984. A

Associação "Lar das Flores", de acordo com o seu Presi

-dente, estä iniciando a entrega de 461 carnês - de sócios- ,

contribuintes, juntamente com uma circular, onde expll
cita os trabalhos realizedos no último ano, com uma cor

reção de apenas cem por cento com relação ao valor pilo
go em 1983, multo embora .a inflação tenha. a!il1.gido, no

perfodo, 212% e o reajuste das ORTNs a 157 Yo._
,..

'Moacyr também manifestou sua preocupação em ob
ter maior número de assoCiados, canalizando assim nOVO$

recursos. para ,a construção e nesse particular, conclarna a

comunidade, a apoiar a iniciativa, colaborando com a sua

cpntribufção mensal.
'

.

.

.. A AssQciação 'Assistencial para ldosos "Lar das FI�
res", ele Jaragvá do Sul, tem. como objetivos fundamentels

prestar serviços de assistência a pessoas idosas qu.e . def�
necessitem, sem distinção de . raça ou credo rellqioso:
manter perfeito, entrosamento com instituições assist��
ciais de natureza pública ou privada, a fim de permitir
sejam propiciadas sempre melhores. benefí�io,s aos se�s �s.
sistidos e, também, instituir outros S-ervIÇOS de assistên

cia e amparo que achar conveniente, com regulamentos
próprios.

.

A Associação ."Lar das Flores" tem sede na rua

Luiz Kienen 253 e a sua diretoria é formada por: Moacyr
Rogério Sens - presidente, Lucila Emmendoerfer - vice

presidente, Maurélio Maur.er·__; 1.° tesoureiro,. Robert Do

nath --- 2.° tesoureiro, Gerold Meier - 1,° secretário e Ado
lar Klitzke -- 2.° secretário.

Litorina .é uma boa opção
de transpette
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