
rina inicia uma nova fase.
Ao longo dos seus qua-

,

se 66 anos, diferentes dire
tores e proprietários ado
taram procedimentos para
torná-lo mais atraente aos

seus milhares 'de leitores.
A nova fase nos diz'

muito de perto em termos

de satisfação; É que reali
zamos um acalentado so

nbo nacionalista de voltar
a imprimir o jornal em Ja

raguá do Sul. E agora em

Gráfica própria.
Aqui é o seu verdadeiró

lugar onde a direção, os

repórteres, redatores, os

,gráficos, os jomaleiros e

todos os que de uma forma
Oll outra se v i n c u I a m, '

suam a camisa lia criação
de um jornalifsmo voltado

para a sua população.
Agora tudo é Jaraguaen

se, genuinamente [aragua
ense,

Emocionados volvemos

nO!lSOS olhares para o lon

gínquo ano de 1919, em

que Venâncio da Silva Por
to corporificava a idéia

tongamente perseguida de
instalar -em nosso meio um

órgiío de imprensa.
Foram as máquinas do

médico pernambucano - Dr.
Abdon Batista - grande ad
mirador da femergente ci
dade (!ue se' transformaria

EUGÊNIO VICTOR SCHMÖCKEL
o SEMANARIO MAIS ANTIGa DE SANTA

CATARINA
'

FUNDADO EM 10 DE MAIO DE 1919
'
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JARAGUÁ DO\! SUL CIDADE SIMBOLO' DA FAMíLIA JOURDAN.

·'CORREIO DO
nova fase

POVO"

Como no passado, hoje
também se juntam jovens
que acreditam nesta terra, e

ria existência de um bom

jornal, capaz de me�agens
sadias e disposto à luta em

defesa dos legítimos Inte

resses da cidade sede e de

toda a microlJegião.
Isto é revelador.

Os veteranos éstão sendo
,substituídos pelos mais mo-'

ços, sem solução de conti

m'idade, trabalhando
,
de '

mão-em-mão, firmes- �a i

déia de dar o melhor para
esta colméia de trabalho

que (onstróe o mais homo

gêneo grupalnento humano
às margens dos rios Itapo
cu e Jaraguá - a Grandeza

pelo Trabalho - de nosso

Brssão de Armas.
A experiência dos mais,

velhos e o entusiásmo dos

moços formam a argamas
sa que se transform, na

corrente inquebrantável de
bons propósitos e de dese

jos de bem servir a coleti
vidade.
Nós acreditamos nos des

tinos desb terra!
Que nOs' sejam relevados

possíveis falhas neste come

ço' da nova fase.
A vontade de acertar é

muito grande!

A Direção

Apenas casos corriqueiros,
nenhuma ocorrência de vulto
foi registradas durante as festi
vidades de natal e ano novo

em Jaraguá do Sul e região.
A informação é do Delegado
ReglOll1a), Adhemar Grubba,
para quem o esquema especi
al de segurança, de caráter
preventivo, novamente funci
onou a contento, graças a Opi>
r'ação conjun1a dali polícias
civil, militar e rodoviária fe
<1($1.

Nos dias 21 e 28, duas
b 1 i t z fOrlam, trea1izadas.
Segundo o comissário Márcio,

as blitz objetivaram dar mai
or segurança à cidade'duran
te as festividades de final-de
ano, quando é grande a eva-'

cuação de pessoas rumo as

praias, período em' que os a

migos do alheio costuman agir. ,

A operação certamente afu
g�ntou e desestimulou os lará
pios e nenhuma ocorrência re

gistrou-se durante a operação,
somente a polícia rodoviária
federal notificou veículos ir
!l."egularesh falta de documenta

� do motorista e do oarro

,e, ainda, veículos movidos ao

gás de cozinha, o que é' p�oi-
'

bido.
'

JARAGUA 10 SUL

1 ..

• I

7 :, I

e li

Lar das Flores busca verha ,para .ancianato
A Associação Assistencial

para Idosos 'Lar das Flores',
de Jaraguá do 'Sul, em comu

nicado ao seu quadro associa

tivo, informa' que a partir
deste mês de janeiro, as men

salidades sofrem um reajuste
de 200%, passando a contri
buição mínima, pagável atra

vés de carnê 'juoto ao Banco
do Brasil, pa:ra Cr$ 3 mil. No

�pediente, o Presidente do
Conselho' Diret�, Engqnhei..
l'Io Moacyr ' Rogério 'Sens,
presta I contas dos principais
avanços verificados no ano

findo.

Sens enumera a conclusão
de toda a terraplenagem, in-

, c1usive com uma elevação mé
dia de 60 em de aterro, 'no
local onde será implantado o

,

ancianato; conclusão do pro
jeto 'arquitetônieo, estrutujral
e hidro-sanítärío do prédio do

ancianato, envolvendo uma

área construída de 4.340m2,
em dois pavimentos, contendo
6 apartamentos" t:efeit6rios,
capela, cozinha, lavanderia,
enfermaria, áreas de lazer, e
jardim. Para' execução 'intE>-

,

gral da obra, foi estimado

,um' custo de 60.000 ORTN'S,
,equivalentes, em dezembro/
84, ä Cr$I,3 bilhões.
Já foi cocluído também, se

, gundo 'o Presidente do 'Lar

Com ..1 circulação deste na "Metrópoll! do Dinamis-

nÍlmero, o 'mais antigo' mo', 'que possibilitaram es-

semanário de Santa Cata- ,se desiderato ..

das Flores', o projeto de fi
nanciamento

'

pára obtenção
dos recursos necessários, cujas
cópias foram enviadas a ór
gãos federals 'e 'eStaduais, a

lém de autoridades, o que
motivou a vinda a Jaraguâ do
Sul, no Início de dezembro, a
pedido do: governador Espe
ridião Amin, de uma comis
são composta pelo Chefe .de '

Planejamento da Secretaria
do Desenvolvimento ,Socií\l,
Vilberto Gianesíní e pelo Su

perintendente da Funabem,
Rogério Mattos, que deu pa
recer técnico favorável, 'à im-

'plantação do ancíanaro. de Ja-'
,

raguã do Sul, ínclulndo-o no

plano de ação da: Secretaria
para o período 1984/1987.
A diretoria da Assocíação,

que está otimista. quanto a
execução (1:0 empreendimento,
enviou projeto de financia
mento à Caixa Bconômíca Pe
deral, para obtenção'de �ecur_

sos da ordem de 26.0000R

TN'''S, equivalenêes a Cr$
515 milhões, em dezembro, do
ano passado, .den'tIo do l'-ro::
grama do' Fundo <Je J\sSistên:

'

da Social-FAS. o 'Lar' das
Flores', enquanto a obra não
"se inicia; está aplicando es

:

, recursos financeiras ,obtidos,
através de mensalidades, do

a�es e campanhas, na rede
bancária local., '

�

Missões iniciamdia 12 de fevereiro
o 1985 que começou, o A

no Internacional da Juventu
de, traz também para Jaraguá
do Sul as Santas,Missões que
serão pregadas .pelos Padres
Redentoristas de Lages. Um
amplo trabalho de prepara
ção e de mobilização da. co
munidade está sendo realiza..

do há alguns meses em todo
o município.

Polícia teve final do ano tranquilo

A programação missioruí.ria
já está estabelecida. Ela foi
iniciaiã dia' 3, quinta-feira,
com a revoada dos andores
(:1frinta dias de omçõts' que
antecedem as Missões) na Es-

,cola Itoupava e Rio Manso
e que até 13 de fevereiro a

brangerá_ 'as 'Vinte comunida
des-sedes das pregações evan

gelísticas, segundo o Pe. Jo
ão Heidemann, vigário da Pa

.rÓrtu4\, São Sebastião.,-
•
-.r ..

';

As missões iniciarão no inte
rior e terminarão no centro.
No período, de 12, a 17
de fevereiro, as

'

pregações
missionárias serão' realizadas
nas comunidades da Escola 1- ,

toupava, Rio Manso, São Jo-

,
sé, São' João" São Cristóvão,
Santo EsteVão e A1�0 Rio Cer
ro; de 18 a 24 de fevereiro,
em Santa Cruz, Sa!ntfssima
Trindade, São Francisco, San
ta Luzia e Ilba da Figuêira; ,

de 07a 17 de março, naS c0-

munidades São Luiz, Barrä do
Rio CêI'1'o,Qi,Dásio de EsPorteS',
e Agropecuário; de 19 a 24

d�, março, no Rio Molha e são
Pedro e, de 19 'a 31 de mar

ço, em S;ão Judas e na Ma
triz São Sebastião.'
Foi no ano de 1-97� a últi

ma vez que alS Missões foram
realizadas em, )araguá - do,
sul:

-.- "

O� N4Js DO 'ELEITORA
DO,

A I1f!. ZQpa Fleito:rlal'
(Jaraguâ 'e Corupá), fe
chou o, ano de 1984 com

36.156 eleitores; distribuí
dos nas 160, secções. Des
te teta], 30.642 são de
Jiarap do -Sul (15.920
bomeas e, 14�722' mulhe-
'�) e -5.5Í4 de Corupâ
(2.912 masculino e 2.542
feminino). Jaraguá 'conta,
com 134 secções eleitora- ./

is é "Compá
-

com - 2'6.'

FORTES FOI O 35...

, Com, rempo 4t 44:29�24,
o fundis4 An�nio Sérgio
de Miranda Fontes.

'

de
Jaraguá do Sul, da Kohl
baeh, foi o 3509 Colocado
na 60� Corrida .Internacío-

-,

nal de São Silvestre, dis
putada na noite de 31 de

,*zembro. pelBs' nJaS de
São Paulo, Cerca de dez
'mil ·atletas, participaram da
Corrida; vencida pelo p0r
tuguês 'Carlos Lopes.: For
.tes ,fui 'o quinto catarínen-

, sie �or, col�
N.AsclMENT<?� "DIA 1�

Os hespiQús da, cidade
,

registraram - somente dois
nascimentos -de crianças
no primeiro día ,40 ano..No

Hospital São José nasceu

',um menino, filho, de Ma-
,

ria iiniIiitÔrulnn é no HOs

pital Jaráguá, urna menina,
fi1p.a de Ada Matbias. As
mães

-

e as crianças passam,
bem,' segundo as informa-

'

çóe\
POMERODE E A FESTA

,PO;MERANA
No' perlodo de 11 a 21

de 'janeiro, Pomer�, a

cidade mais alemã do Bra
sil, vai promover a Festa
Pomerana. As principais
atrações são concursos de
bolos, geléias, eXposiÇao
industrial,. pecuária, aIlte
sanato.s e oarros antigos.
De queblla, haverá ap'®-
sentaçóes, diárias de baodi
nhas -·tIPiqas. A ab(ertur!a:
aoontece sexta-feira" dill
11, às 17 b, no Ginásio de
Esportes.
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Felicitações-de Natal e Ano Novo
Recebemos, agradecemos e retribuímos' prazeírosameate as

mensagens alusivas ao N�tal !e Ano Novo, das seguintes pessoas
e vntidades:

'

Ih BrújíJia - DF: Senador Jaison Barreto, Lenoir Vargas Ferrei
ra e Sra., Deputados Federai$ Luiz -Henrique da Silveira, João
Paganella, Nolson Morro, Dirceu Carneiro, Artenir Werner, 0-
diion Salmoria,' Pedro Colin, .Campo Cia, de P .omoção Agríco
la e Murillo Macedo - Ministro do Trabalho.

De :Pcl'l'ópolis - RJ:. Dr. Carlbs Moacyr de Farias Souto, o Dou
to: Carlinhos' ex-prefeito de Itaocara e sua bela mensagem.
Do Rio de Janeiro: Dr. Luiz de Souza e Paula e Ora. Zilá R.
Leite.

De São Paulo: Chrístina e ,Álvaro Machado, Dr. A�ldré Jacob e

:Elvirinha, Manoel Alves Carneiro Junior, de São Carlos, Graça
Paiva, Secretária Mundial da LBV, GPNS-Empre3a Jornalística
Ltda., Tábua-Veículos de Comunicação. Volkswagen do Brasil
S,A. e Rudolf Hirschfeld. und Frau Gerda.

Do !'araná: Fundação Teatro Guaíra por Yara Sarmento - Dire
tora de Antes, Leonel A:maral - Diretor Administratíve e Ora
ci Gemba • Diretor Superintendente e do Setor.de Preservação
e Memória promotora dos festejos do 1 Cl Centenário do Teatro
Guaíra ü Irmão Atice Rubini, da Universidade católica do Para
náe Mario. Norberto' Piazera e família, de Itaipú-Foz do Iguaçú•.
Do Rio Grande do Sul: Tia Sybilla e Irene, de P. Alegre, Padre
Alvino Bortolini, de P.Älcgre e Lauro Caldas Lopes, de Caxias
do Sul.

'

De Florianópolis: João Manoel B. Marques, da Cidasc, deputa
do Otair Becker, deputado Francisco de Assis Filho, Sady Ma·
rinho, da BESC -S.A. Crédito Imobiliário, Ver. Rogério Queiroz
Cláudio Olinger Vieira, Denise Beatriz Ayroso, Lauro Fortes'
Bustamante e Clotilde, Júlio Emílio MoeUer, Wilmar' e Alvaro
Selva Gentil, presidente e supedntendente da Assocíação Nacio
nal dos Ministros, Conselheiros e AuditOres dos Tribunais de
Contas, Moacyr Thadeu de Menezes, Secretãrío de Cultura, Es
porte e Turismo, Censélheiro Dib Cherem, presidente do Tribu
nal de Contas do Estado de Sanata Catarina e Hernani Praze
res e família.

De J�inville:' Osni Piste<' c' Osmar Duarte, Ilse e Beatriz e Gert
Walter; Mayer e família.

'

D:e Guaramtrim: João Lyra, da Farmá�ia 'Lyra.
De Corupá: Gerhar d Hermann e Pe, Rudi José Koch, Reitor

.

do Seminârio Sagrado Cottação de Jesus, -de Çorupá..
De. ,ßlumenau: Seg1)ros- NeitzeI.
De Masskrandubai O prefeito Zeferino Kuklinski, o vice Rolf
Reinke j: os intcgrante� da Câmara Municipal de Vflfeadores
de Massar:anduba.

De Schroeder: O prefeito Aldo Romeo Pasóld, o vice Adernar
Piske e os integrantes da Câmara Municipal de Schroeder. '

De São l\figue� d'OeSte: Odete Kanzler, da &cola de Datilo
grafia' N .s.Aparecida.
De B. Camboriu: Hotéis Marambaia.
De Armação-P,enhà: Adolfo 'Pulli' Fiedler e Doris.
De Criciútna: Ver..Aires Medeiflls.
De Jaraguâ do, Sul: Dá�ío' Leu, Secretário Exe�uti�u da AM
VALI - AssoCiação dos MunJcípios do V�le do ltapacu, / Beira .

Rio Clube de ,Campo, Assocjação dos Professores Edu�adores
do Vale do Itapocu . APEVI. Ourval Vasel, prefeito de Jaraguá
do ,Sul. Metalurgica Bona Lt�a., a Irmã Letícia em nome 'das
Irmãs, do Hdspital e Maternidade São José, a S.E.R. Men.:gotti,
Vitório Lazzaris Transportes Ltda., a" Coordenàdoria e Ser
vidores do Centro de Atividades do SESI, AdUar Dalsochio e

Edvirges Domaszak, João Beckhauser, agente do SENAC -

Agência de Formação Profissional, o Escritório Regional de
Janàguá dci Sul da ACARESC, Tecelagem GumZ Ltda., ,Caria
Schreiner, diretora da Fundàção Educacional Regional Jara.
guaense (FBRJ) e Faculdade· de Éstudos. SOci-ais, a direcão c'
professores do Colégio Estadual HoÍando M. Oonçalves, Rodol
fo Fischer e Olga, a Srta Al'aci P,ieper. ,Gumz Irmãos s.A.,
Egon Sasse, da AlimentíciOs $asse Ltda., a Ação Social de Ja
raguá do Sul; Ovídio Spézia e Sra., Udo W�gner, ,Superinten;
dente da FCC, Laooratório Jaragtiaense de Análises Clínicas

. Ltçla., Dr. Ademar Grubba, Delegado' Regional de Polícia,'
Alberto Bauer S.A. Ind: .e Com, e Met. Indl: Henipe Ltda.
Dos EE.UU. - CincinoBti-Oblo: George Rosen,' Clar.a, Sandra

. and 'Linda • 'May ,th. spirit of the' season fW' YOUf horne ana
tt�af.D ther, with )'OU, throu,hout th6 V'ar" lIappY Holidays. I

De ,GaraYlS Rudi Bnms
"

'i'

Gente & Informações
COLUNA ROTÁRIA

. ,Jaraguá do Sul
.

A reunião do dia 19.12.
84 foi festiva - de Natal -

com a comparência da mai
oria de seus membros, es

posas,' filhos e netos: Trans

correu impregnada de for
ite oolosação natalina, Q

Papai, Noel comparecendo
com um saco cheio de sur

presas para a petizada que
atravessava o salão do Ita

jara\em alegres grupos, mos
trando os mimos do bom
velhinho .. , Houve até alguns
mais .destros que exibiam
as habilidades com os no

vos brinquedos, surgidos na

praça.
De parabéns o Presiden

te Lu�ers e o seu Conse.
lho Diretor que souberam

tornar a' reunião tão íntima
onde todos se sentiram em

norado dentro da sociedade

jaraguaense.:
.

Guaramirim

O R.C. de Guaramirim;.
comandado pelo Cornp.Pei
xer, realizou, por sua vez,
uma tocante reunião natali-

,

na, nas dependências do res

taurante Represa, às 20 ho
-ras da noite de 20 de dezem
bro, a que compareceram, a
lém das esposas, o Prefeito,
o Vice, o Preso da Câmara, \

o Pastor Klass da: Comu
nidade E v a n g é 1 i
ca de Schróeder, convida

dos, entre eles a aluna mo

dele e professora veterana,
,

reconhecidas com placas de

prata, rotarianos visitantes
e Outros tantos quê escapa.
ram às, anotações. O início
da reunião foi totalmente di-

verdadeira comunhão cris- ferente da convencional;
.tã; "

.

com explicações alusivas pe-
O, Natal não ficou só lo Comp. Osnildo e a apre

com os rotarianos. Eles mes- sentação, em outra depen
mos promoveram o Natal da dência, de uma cena de

. Criança Pobre. dist. ibuindo nascimento de Jesus, orga
além de 1.200 pacotes, às nízada' pela 'rnunicipalidade
'crianças carentes" numa ce- e dirigida pela Irmã Cremli
rimônia acontecida nas de- des e seus pequenos alunos

'pendências do Colégio da I do Jàrdi�
.

de Infâ�cia� San:
Divina' Providência, às 13 I to AntODlO que foi nao so

-horas do dia 22 de dezem- I acompanhado sob os olhares
bro. e sentimentos emocionados

Vale lembrar que o pto-. dos presentes," comö foi a�

grama �atal .da Criança, plaudidopor quase uma cen-

-Pobre vem desde o ano, dy tena de pessoas. ApÓS uma

1953, portanto, 31 ,anos i- saudação do Pastor Arman

ninterruptos,- no atendimen� do Klàas ê a intervenção
to"de crianças ,Garent!!s sele- do Comp�Zimmerinann no

cionadas -criteriosamente. A Protocolo, deseni:'oloú�se' a
e�sa'

.

programação benfase7 reunião festiva, sob os au·
'

ja. s� aliam to.dos. os segui� gúrios de 'um' abei1çoad0
mentos da sociedade, que as- Natal e feliz Ano Novo.

sim, contribuem para que Foi uma' reunião' . diferente

? problema social seja mi·: ,e que agradou em cheio..

.

...� .,

'Celina Cabelereiros'
E�pecialidade em CO!'Íes modernos, bein 'como

.

pintura, reflexos: hidratação, maquilagêm e' a mais

nova técnic,a 'para' permanentes, limpeza deJ pele e.

manicure.
Rua Gumercindo da Silva; n<? 119 (ao lado da Cai·

xa Econ.) f., 72·2165 . JS: (Agora com novo pr9fis-
'siônal c,beleireiro argentino. NOvas maquilagens
e cortes).

i

PAAA TODAS AS OCASIõES E TODOS

QS �TOS

'.

Relojoaria AVENIDA'
Jóil_!S "e Relógios

,

1,1arechal DeódQrÇl, 431, e Getúlio Vargas, 9
"4..

J
• .-' I

--

* Foi inaugurado no dia 24
de dezembro, o novo prédio
do Banco Itaú, de Jaraguá do

_ Sul, na Procópio G0me'S, com
um coquetel e chope aos cli

entes, autoridades e convida
dos. É um prédio funcional,
com linhas arquitetônicas ar

rojadas. Ficou uma beleza.
Parabéns!

I""""'X-

* Tatiana, filha de Clécio

(Iealoussi) Espezirn ( Filho )
completou o seu primeiro a

ninho. Um" convite chegou à

redação para comemoração
do seu 'níver', acontecido dia

15 de dezembro, na Capital.
Um desencontro postal nos

impediu que comparecêsse
mos à festinha.

-x-

* De Balneário Piratuba, no

Oeste do Estado,' o amigo
Francisco Schork, remetendo
cartão à coluna. A coluna

também agradece a Menegot
ti Veículos, pela gentileza do

brinde e os cartões' de boas

festas remetidos ao redator e

sua família. Um bom ano para
todos!

-x-

* De 8 a 10 de janeiro, no

Centro Tecnológico, acontece
a 20� Convenção Nacional de
Vendedores da Weg. O encer

ramento, será marcado com um

jantar, nas dependências do
Clube Atlético Baenpendi.

.,.- x -

* A' coluna íoí cercada de

gentilezas pelos irmãos Gar

eia, o, :Hamilton e o Aírson,
dia 19 passado, na Churrasca·
ria Espeto de Ouro. O Escri·
tório e St,Jgur�s Garcia, com·
pleta neste mês de janeiro, 25

anos dec atividades. Daqui, se·

guem os cumprimentos e a·

gradecimentos pela acolhida.
Vale'u!

·-x-

* Assumiu a direção da Es

cola Apostólica Sagrado Co

ração de Jesus (Seminário de

Corupâ), o Pe. Adolfo Hülse,
em

.
substituição ao Pe' Rudi

José Koch. Que Deus o a·

bençoe ne'Sta sua nova sagra·
da missão.

_'x-

* O Grupo Escoteiro. Ja·
cor.i�aba lescoaJhe 'em março
a nova diretoria e dentre os

nomt}S cotados à presidência
estão José. Hermelo Marchi,
Ildo Vargas, João Biron, Ân
gelo Ptadi e Edmundo Wille.
Nomes de peso, sem dúvidas.

-x-

* O Baependi inic,ia dia 15,
um curso de natação para cri·'

anças, a partir de' três 'anos .

O custo é de Cr$10 niiil e as
.

inscrições devem ser feitas na

secretaria, do. Clube.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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",

A "Província" d'O Municipalista
Desde o seu aparecimento

temos sido dístinguídos com

a remessa d'O Munícipalista.
-

O que, aliás, está rigorosamen
te dentro do objetivo que lhe
foi traçado, de ser um veículo
de comunicação para alcan
çar todos os seguimentos, da
comunidade.
Assim, recebemos a edição

n:9 08, relativa ao mês de no

vembro/84, ' em véspera de

Natal, com furto documen
tário fotográfico, no que o in

formativo está totalmente cer

to, posto que alcançada a me

ta por outros muitas vezes

não seguida, de que 'quem não
se comunica, se trumbica", se

gundo genial definição do
velho guerreiro e folclórico

comunicador, Don A�o
'Chacrinha' Barbosa, e se de
ram mal.

Mas fomos ao editorial,
que é o que lhe dá substân
cia e diretriz nas suas oito pá
ginas. Uma bonita foto do pre
feito enfeita o pronunciamento
dos editores, jornalistas res

ponsáveis, com um microfo
ne à mão, como que queren
do dar a impressão de que es

taria ditando' as palavras a

baixo.
E lemos com' certo espan-

•
to a seguinte frase: 'De há
muito Jaraguâ do Sul deixou
de ser uma provincia'. (grifa
mos)

- Teria ele dito isso?
- Não acreditamos!

Categorizado funcionário
do Banco do Brasil local,
filho de Itj$didonal família,
amiga do nosso semanano,
com sólida educação através
de estabelecmentos de ensino,
não seria no exercício even

tual do mandato popular vi
esse ele a proferir a acima
mencionada frase.

Está, pois, isento de falta.

Eis, que, agora, nos senti
mos constrangidos em comen

tar a infeliz frase, porque se

ria reformar informação
o

e 0-

pinião de ilustres colegas que
iflrabalham. IDO dia-a-dia na

mesma tll)i.nohie1ra. da comu
nicação.

- O que fazer?
- Deixar como está? Con-

cordando com o que.não con

cordamos?
- Cruel dilema esse de fe

rir confrades ou de permane
cer com a verdade, em bene
fício de quem leu o informa
tívo do município.

- No cara e coroa saiu a

segunda alternatival
- Paciência! Que nos des

culpem os colegas.
O Flávio nos pergunta a

flito:- Jaraguâ já foi Provín
cia?

-: Não, Flávio. Nunca foi!

Província (Com acento no

primeiro 'i', sinal diacrítico
para marcar a pronúncia das

vogais no nosso fraco saber

e, de acordo' com o que IDOS

foi ensinado há muitos anos,
é divisão territorial e admi
nistrativa de um país. entre
outros sígnificados.
O Brasil já teve esta divi

são territorial e adminístrativa
e nela encontramos a. Provín
cia' de Santa Catarina, mui
to ,antes do Paranã,
Foi naqueila época, ao tem

,po em que se fundava Jara

guâ do Sul, que o avô do Dr.
Carlos Moacyr de Faria Sou

to, o 'doutor Carlinhos... ' fa
moso personagem de Itaocara
com seus despachos em ver

so e prosa se tomou interna
cionalmente conhecido, dizía
mos, o avô do ex-prefeito
foi Presidente da Província de
Santa Cataríaa, com despa
chos que se �lacl�
com a anexação de Jaraguá
à Joinville e 'ao Paraty,
Mas cidade como provín

cia não!

Jaraguá do' Sul pode ter si
'do, como o foi colônia Jara

guá, entre a 'Dona Francis
ca' e 'Blumenau', foi aldeia,
povoado, vila, cidade e -no

·�pweiteo

nosso brasão .de armas, um

dos cognomes fala até de me-
'

trôpole, possivelmente, 'como
sinônimo de cidade principal
catarinense e brasileira produ
tora de motores elétricos es

tandardizados na América
Latina.
Quem sabe a memória traís

se os editorialistas, nossos co

legas, com a: palavra pro
viociano, expressão usada pa-

,

ra qualificar comportamentos
não condizentes com a atua

lidade, um adjetivo, da PI:O
víncia, que não é' das capi
tais, ou o substanti� - indi
víduo da província. .

Mas esta é outra história ..
É isso aí. Flávio! Um

próspero ano novo pra Você!

MS conclui pontes e escolas.
'Boa safra de arroz

o Prefeito Zefermo ,Ku-

"klinski, de Massaranduba, in
formou que apesar das difi
culdades financeira, impor
tantes obras estão sendo exe

cutadas no município .. Den
tro do Departamento de Trans,

portes, Obras e Serviços Ur-
'banos, a administfraçâo mu

nicipal entregou à população
a ponte de. concreto sobre o

Rio Massaranduba, de 12
"metros de extensão" na loca
lidade ,d� Patrimônio e que
custou Cr$ 12 milhões; fazen-

, do a ligação 'com o' centro
da c',lade. Outra ponte de

conecto armado . construída
foi a sobre o Rio Guarani, na

SC 474, estrada que liga Mas-
, saranduba a Barra Velha. A

ponte tem 8' metros de com

primento e custou a Prefeitu
ra Cr$ 4.900.000.

AGUIAR OBTEM RECURSOS ,DO GOVERNO DO ESTADO

No mês de dezembro pas
sado, ,a Prefeitura Municipal
de Guaramirim, 'através do
seu titular, prefeito José de

Aguiar, assinou com o Gover
no do Estado uma série de

convênios. Com a Secretaria
de Segurança Pública, o va

�or do convênio assinado é
de Cr$ 5 .milhões, para refor

ma e ampliação da delegacia
e cadeia pdblica, com a Ga

plan, Convênio de Cr$ 10

milhões, já líberados, para
aplicação nas obras de sanea

mento e compra de combustí
vel à frota de veículos e má

quinas da municipalidade.
Junto a Secretaria dos Trans

portes e Obras, Cr$ 80 mi
lhões foi o valor do convênio
assinado, dos quaís Cr$30 mi

lhões, já liberados e que se

destinam ao calçamento a pa
ralelepípedos da rua 28 de A

gosto.cujas obras, no trecho
oeste (BR-280/ Jaraguâ do

Sul) acham-sé em. andamento '

e deverão estar: Concluídas e

liberadas ao tráfego até maio

deste ano.

Na Secretaria da Educação,
o valor total do covênio ce-

*9# #

lebrado entre aquela Pasta e

a Prefeitura de Guaramirim é
de Cr$40.345.000. As Esco
las Isoladas Lauro Eugen Han

sch, Estrada Guamiranga e

João Pessoa, -receberão, cada

-qual, Cr$10' milhões, para
substituição de uma Sala de '

aula e dependências; a Esco
la Isolada Poço Grande, 'Cr;$
2.845.000 para ampliação dOS
sll'nitários e cozinha; , Escola
Isolada Estrada Bananal, ;Cr$
2 milhões para reforma geral
e pintura e, Cr$5.500.00 para
a Escola Reunida Padre Ma
thias Maria Stein, para subs

tituição das
o

instalações sani

tárias, rede hidráulica e rede
,

elétrica.
A executora destes 'convê

.

riios será a própria Prefeitura.
RETROESCAVADEIRA'
Encontra-se em _ Guarami-

, rim, desde o dia 20 de dezem
bro, uma retroescavadeira da

Cidasc; prestando serviços a

agricultores o no interior do

mliniqpio. Ela permanederã
até o dia 15 de janeiro, sendo

que a manutenção da máqui
na e o operador são custeados

pela PrefeitUra. '"

Atualmente estão sendo exe.>

cutados os trabalhos de cal
çamentó á paralelepípedos da
Rua 11 de Novembro, no tre

cho entre a Casa Comercial

Wigand Donath .até o Giná
sio de Esportes, obra orçada
e� Cr$45 milhões. Estão a

iinda 'sendo constrruípas ein

• convênio com a Secretaria da

Educação, as Escolas Estadu
ais de Sete de Janeiro Alto,
com uma sala de aula e a

Escola Reunida Maria, Kon- '

der Bornhausen, de 19 Bra

ço do Norte, com duas salas,
E também em convênio com

a Secretaria de Segurança Pú

blica, -está em fase de con

clusão a Delegacia de .Polícia
de Massaranduba,

Segundo o prefeito Ku-

klínski, foram contratados pro
fissionais para diversos seto

res da sua administraçâo e es

tá em pleri'à:' âtividade a fá
brica de tubos e meio-fios da

Prefeitura, implantada ,para
baratear os custos das obras

que, requerem estes materiais.

ARROZ: BOAS

TIVAS

PERSPEC- ,

;. I

Cognominada 'Capital Ca
tarinense do Arroz", é grande

o a perspectiva de uma boa co-

lheita na safra 84/85, que se

-aproxima, devendo" o muni-
o

cípío colher este ano em tor

'no de 1 milhão de sacas do
o cereal. Os arrozais, pelo que
,se observa, estão em exce

. lentes condições e o tempo es

, tá propício à: cultura, o que
tem deixado os agncul1pres
eufóricos, assim como as pró
prias autorâdades, ,cijante do

bom movim.t.o ecoaômíco
que se vislumbra.

_'�'�';";4<"'."""_C'''''h4",,'_''_'',-iW_--........" ..."l<iI.......__.._.......P!.';:........."-'--_'oo!

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

i'! Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado: de 'Santa
Catarina, Brasil. Faz saber que .oempareceram em Cartório,'
exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se habili-

.

tarem' para casar, os seguintes:
Edital 14.090 de 18.12.1984

Sérgio Spézia e Maria Jane
Silveira - Ele, brasileiro, sol
teiro, comerciante, natural de
Jaraguá do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente na

Rua Julio Tavares da Cunha
Mello, nv 54. nesta cidade, fi
lho de Annibal Spezia e' de
Laure Speng.er Spcziu, Ela,
brasileira, solteira, comercian
rc, natu. ai de Porto União,
neste Estado, domiciliada e

l'(� i i;: nte na Rua Otto Kuche
nbecker, nesta cidade, filha de
N .stor Luiz Silveira e de Ir-
mela Maria Silveira.

Edital 14.091 de 18.12.1984
.

Alcides Lescowlcz e Marlene

Kltzberger � Ele, brasileiro,
solteiro, operário, natural de
Jaraguá do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente em

Jaraguã-B-t, neste distrito, fi
lho de Antonio Lescowicz e de
Anna Lescowicz.· Ela .brasí
leira, solteira,. balconista, na

tural de Jaraguá do Sul, nes

te Estado, domiciliada e resí
dente na Rua João Planins
check, 867, nesta cidade, fi
lha de João Kitzberger Juni
or e de Gerda Borck Kitzber
ger,

Edital 14.092 de 18.12.1984

Adalírio Dutra e Arlete Ois
ka - Ele, brasileiro, solteiro,
tecelão, natural de Jaraguá do
Sul, neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Otto Sch-
neider,. n'? 65, nesta cidade,
filho de Laudelirio Dutra e de
Teneza Freiberger Dutra.
Ela, brasileira, solteira, operá
ria, natural de Jaraguá do Sul,
nestei Estad'?, domiciliada e re�
sidente na Rua. Max Doering,
nesta cidade; filha de Vale
rio Olska e de Josefa Win
trich Ol�ka, ,

-

_ Edital 14.093 de 18.12.1984

Luiz de Oliveira Souza e Diva
Balsanelli - Ele, brasileiro
solteiro, industriário, natu
ral de Braço do Norte, neste

Estado, domicili�do e residen
te na ,Rua Alberto Santos Du

mont, 450, nesta cidade, fi
lho de Alexandre de Oliveira
Souza e de Luzia Uliul1(\ de
Souza .. Ela. í�rasileira, solteira,
a',uxiliar administrativo, natu

ral de Luís Alves, neste E�tado,
domiciliada e residente a R'_hi

Major Júlio Fen:eira, 373,
nesta cidade, filha de Bruno

BalSf'f'lelli e de Rita Stringari
BalsanelIi.

Edital 14.094 de 19.12.1984

Ademito Krüger c Isolete Ma
ria Vasel _. Ele, brasileiro,
solteiro, setor financeiro, na

tural de Jar�guá do Sul, nes-
.

te Esta<lo, dOinicilia<lo e resi
dente em Estrada Rio da Luz,
neste diStrito, ilho de Wilmar

Kruger e de Gerta Roweder

Kruger, Ela, brasileira, soltei

ra, industriária, natural de Ja

raguá do Sul, neste Estado, do
miciliada e residente em Bar

ra do Rio Cêrro, neste distri

to. filha de Walter Carlos.Ge-r
mano Vasel e de Serafina

A-niversariantes

PÁGINA 04

Lojas
cados

e Supermer
Breithaupt

Bertoliní Vasel.

Edital 14.095 de 20.12.1984
SIMö Bem e Iria !rad Ron

chi - Ele, brasileiro, soltei

ro, servente, natural' de 'Mas

saranduba, neste Estado; domi
ciliado e residente na Rua Es

pirito Santo, 76, nesta cidade,
filho de Armando Berri e de

Mania Kluck: rßerri. Ela, bra

sileira, solteira, doméstica, na
tural de Jaraguá do Sul, nes

te Estado, domicíliada e resi

dente na Rua 'Espírito Santo.

76, nesta cidade, filha de Jo

ão Guerino Renchi e de Ma

ria Ronchí.

Edital 14.096 de 21.12.1984

Francisco Urbanski to El'Iile

linda Meier - Ele, br asileiro,
solteiro, pedreiro, na.u: al de
Doutor Pedrinho, neste Esta

do, domiciliado e resídectc em

Jaraguâ-Esquerdo, neste dis
trito, filho de Estanislau Ur
banski e de Francisca Urbans
kl, E�, brasileira, do lar, di

vorciada, natural de Jaraguá
do Sul, neste Estado, domici
liada e residente em Jaraguá
Esquerdo, neste distrrito, fi

lha de Erice Meier e de Lili

Oldenburg Meier.

Edital 14.097 de 21.12.1 984

Erondi OUveira Barhosa e Ma
ristela do RoSárIo Alon�o -

Ele, brasileiro, solteiro, pintor,
natural de Pàlmcirinha, Paraná,
domiciliado e residente na Av.

Mal. Deodc,ro, nesta cidade,
filho de Ma.io Barbosa de O
liveira e de Ercilia Oliveira
Barbosa. Ela, orasileira, sol

teira, do lar, natural de ClIri- .

tiba-Paraná, domiciliada e re

sidente na Av. Mal. Deodoro
nesta cidade, filha de João Ma

ria Alonço e de Antonia Jun

gles Alonço.

Aniversariàm hoje: 05
Sra. Olga BiGeffert, Cácius
Gilberto e Cassiana Lella, fi
lhos de Orlandc Gilberto e

Leila Gonçalves. Sr. Edgar
Gruetzmacher, em Blumenau.
Aniversariam domingo
Sra.Florida Bruch. em Guara

mirim, Sra. Orlanda W. Mül

ler, Sr. Orlando Morbis, La
erte Sílvio Gretter, Sra. Lucy
esposa dep. Octacílio P.Ramos.

Ola 07 de jandro
SR. Rufino Jankosky, Rosali
Maria Gretter, Srta. Jeanine

Marquardt, em Joinville.

Dia 08 d}. janeiro
Thaísa Mata, ftiha de Valdir

(Rogéria) Bertcidi.
Dia 09 de jemeirq
Sr. Adernar Bartel e Sra.Ma
ria Salete Rozza

Ola, J O de janeiro
Sr. Má -io Nicolini, Simone

Carla, filha de Ingo e Auelaide

Lange, Cristian, filho de João
e Lilian Noé, em Santos-SP.
Amauri César Dumker, An
tônio Carlos P. Cordeiro Fer
nandes.
"ia 11 de janeiro
1).'. Paulo Rusian, Sra. Olga
I)�hmitt de Aguiar
�m' Florianópolis,
losé Tepassé,

Borges,
Landoald

Edital 14.098 de 27.12.1984

Cópia recebida do Cartório de

Registro Civil de Aurora, nes

'e Estado.

Lisandro Cambraia Belderrain
e Valéria Klaumann :- Ele,
brasileiro, solteiro; comercian

te, natural de São Paulo -SP,
domiciliado e residente nesta

cidade, filho de Elvio de Sou

za Belderrain e de Wilma

Cambraia Beldeirain. Ela.bra
sileira, soltein, comewiante,
natural deste E�tado, domici
liada e residente em Alto do

RÍo do Sul-Aurora, neste Es

t�do, filba· de Bertolino Klau

mann e de Maria' Boeing
Klaumann.

E para qüe chegue ao co

nhecimento de· todos, man

dei passar o presente edital,
que será publicado pela im

prensa e em cartório, onde
será afixaQ0 durante 15 dias.

Informam o resultado do 19 sorteio realizado
DIA 29.12.1984

1 Q prêmio n.? 49.729: 1 Moto Yamaha 80 cc

ARNO FLOHR

I
Pomerode - SC.

2Ç prêmio n,'? 83.385: � Televisor CoI. Philips
ELRITA BORCHARDT

Jaraguá do Sul" SC.

3Ç prêmio n.Q 25.323: 1 Refrigerador Consul
TRANS . .fUNKES LTDA

Jaraguá do Sul - SC.

A<-' prêmio n.v 29.313: 1 Máquina de Costura Elgin
JADVIGA N. LlSBL
Jaraguá do Sul - SC.

5Q prêmio n.v 28.439: 1 Bicicleta BMX
TEREZA MINELLI

J araguá do Sul - SC.

Neste mês, promoção de pisos e azulejes em 7 vezes
.

si acréscimo
LOJAS li ....JP�RMERCADOS BREITHAUPT

Sempre pensando em você
Próxfmo sorteio dia 30.01.1985.

Clínica de Olhos Jaraguá
DR. WAI..TER CORAL
OFTALMOI..OGISTA

Atendimento: 2'1-, 4'1- e 6'1- feiras, das 8/12 horas e das

14/20 horas, Atende-se também com bora
marcada.

Rua Guilherme Weege, 72 (próximo ao Oafé Bauer)
Telefone: 72-1368

�a
.........�.- � �':.'�... _ ... - _. _.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul'

EDITAL DE LAl'IÇAMENTO NIJ. 13.'84

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. divul

ga através do presente Edital os lançamentos reterente'
a pavimentação à lajota, no trecho da Rua 132 _ Antô
nio Tobias, de acordo com o Edital de Custos Ne;> 15/84,
de 14 de novembro de. 1984 e o Decreto NÇ 1.032/84. de
03 de dezembro de 1984, sendo que todos os confron
tantes ficam lançados de acordo com a relação anexa,
p ('o,." o vencimento do pagamento (a vista ou 1 � parce

ill) fixado nara o dia 10 de janeiro de 1985.
01 - Ivo Zanluca .. , .48.80 ml - e-s 788.07J
02 - Robert Donath 26,00 m2 - Cr$ '419.874
03 - Rolando Jahnke <)6,80 m2 - Cr$l. 563223
04 - Jorge O. Amódio.... 59.20 m2 - Cr$ 956.021
05 - Nivaldo Petri 3540 m2 - Cr$ 571.675
06 - Rose M.G. Verá 88,80 m2 - Cr$l. 434.031
07 - Hamilton Garcia 28,60 mZ - Cr$ 461.861
08 - Reiner Wieie ... " 29.00 m2 - Cr� 4hR "21

09 - Hugo A. Garcia 34,20 m2 - Cr$ 552.296
10 Mai Lazzaris 22,20 m2 Cr$ 358.508

Jaraguá do Sul. 19 de dezembro de 1984.

DURVAL VASßL
Prefeito Municipal

SOCIEDADE RECREATIVA ALVORADA
Rio Cerro II - Jaraguá do Sul - SC

/

EDITAL DE CO�VOCAÇÃO
,

Pelo 'presente, são convidados os associados desta

Sociedade, par�a a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,
a realizar-se no dia 12 de janeiro de 1985, às 08 horas

em 1 It convocação e, não
. havendo número legal,às 9

horas em segunda e última convocação, com qualquer
número de ,associados presentes, para deliberarem sobre

a seguinte ORDEM DO DIA: -

1. - :Prestação das contas do exercício de 1984
2. Eleição da nova Diretoria

3. - Assuntos diversos de inter·esse social.

Jaraguá do Sul, 28 de dezembro de 1984.'

GERHARD SCHÜNKE PRESIDENTE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Assinatura para Jaraguá do Sul Cr$15.00Ö
Outras cidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cd20.000
Número Avulso Cr$ 300

Número Atrasado , . . .. Cr$ -400

Representantes Credenciados: Pereira de Souza '&Cia.

Ltda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro

pal Propaganda Representações Ltda.

Este Jornal é associado a ADJORI/�C e ABRAJORI.·

Relojoaria AVENIDA'
As mais finas sugestões para presentes,

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

REL�JOARIA AVENIDA

Na Marechal e na GetúUo Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda
Calhas para todas as' finalidades

Agora tambémi aquecedores a

energia solar.

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

ás ocasiões.

LANZNASTE� fica na Mal.Deodoro, 364·Fone 72-1267

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vista-sé" bem com a

moda Ver ã o da

C�DERELA

Veste .bem. A moda certa, na Getúlio Vargas
e na Em!lio Jourdan.

TERRAPLENAGEM VARGAS

Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto pani. todas as obras.

Consulte-nos!

Rua Joinville, 1.016 - Telefone 72-1101

SHARP e DISMAC
Venda e assistência técnica autorizada de calculadQras

eletrônicas para jaraguá e, região.
.

COMERCI4.L FLORIAM
Oficina de máquinas de escritório em geral.

Rua Vertancio da Silya Porto,353 - ao lado da Weg-i.
, , Telefone 72-1492

'
'

.

CONFIRA A H.lSTÔRIA ... Barão do ltapocu

...HÃ 44 ANOS
_ O cidadão Cascudo, ex-atleta de

. fl'loriO!ll1K jamlnta'! esportiva'!, genro do fina

do Richard Grimm, estâ ficando famoso .. com '.

'o recorte de jornal que nos ebtregou,' datado
de 21 de maio de 1940. A guerra hávia re

cém iniciada na Europa e as notícias eram,

entre outras, as sef!uintes: 'PERDAS DA MA

RINHA BRITANNICA. BerUm (Ag. Nacio
nan - De acordo com os boletins diários a a�

-s I!ênda DNB assim disctimJna as perdas' so-'
fridas pelos ingleses, de 9 de- abl,'U. a 2 de ma

io: 9 cruzad01'es, 9 destroyers, 22 submaríaos,
23 transpertes' e r pota-aviões, no totaI de

64 unidalies que toram afundadas ou fncen

diadas. OS ALIADOS REFORÇARÃO AS

OPERAÇões NO NORTE - Londres ( Reu-
.

ter - Ag. ingleza): Os meio, autorizados desta

capital afirmam que, apesar da retirada ,dos
aliados 'do sul da Noruega, as operações coa

tinuario com vigor ainda maior. É intenção'
dos aliados tomar portos ao norte e ao sul de

Trondhein para formar uma ponte pela qual
pudesse passar maior quantidade de forças".

...HÁ 40 ANOS

10 por conta do excesso de arrecad�ção e, de

acordo com o disposto na lei Orgânica dos Mu

nicípios.
, .. HÁ 20 ANOS

.

_ Em 14 de julho de 1964 o América
Futebol Clube, de Joinville, completava o seu

jubi1;eu de ouro. Os 50 anos do veterano clu

be, repercuti� em Jaraguá do Sul, onde o ho-
.

je finado Ernesto LeopOldo Ctemiewicz e a

um dos mais velhqs desportistas do então
Foot BaU Club 'Teutônia' e fôra convidado

"

para ,fazer parte de uma foto comemorativa,
visto q�e muitos embates se realizaram entre

os dois clubes. Junto com Ernesto .,ared.
am os Srs. Ernesto Schlemm, Gustavo Kar

mann, Frederico Birlkhotz� Amo Le�,
Franz Bub, Arno Stoll, Fritz Haebérlin,' Leo
poldo'

.

Colin 'e Erich Malschitzky. A foto

transfomada em clichê foi pnblicada na J.

página da edição rf! 2.296, do 'COrreio do

Povo'.
-

.

- O vereador Pedro Fàgundes erlt no

tícia, posan�o ao lado de Juanlta Castro, irmã
do ditador Fidel Castro, de Cnba, quandó da.

. entrevista do Embaixador Vasco Leitão da
,

Cunha,' no Rio de Janeiro. Jnanita, formnJa..
va convite para ser seu convid8do ofidal
quando Cuba voltasse a ser democrática, pr0-
pondo a ele participar. de um cutso intenslvo
de espanhol em Miami, nos Estados Unidos.

- Morria com a priÍnavera Enpin
Bruns,' o bom �Cuica', cara legal-à-beça.

...HÃ 10 -ANOS
..... Tendo·.,.,r - PlU'llniDfo o industrial

Waldemar Roc!ha, patrono o Pe. EI"DIaI'
Scheid e padrinho o Prof. Luiz A. Tanko. for-

•
.

. f

mava-se mais uma turma de técnicos_
contabilidade pela EScola Técniça

.

de Comér
cio São I:uís. Dentre os muitos formandos
que este ano co.mpleta os 10' anos de co�cln"
silo de curse, anotamos: AdoJ;ar Lessmall1l,
Charles Harnack, - ifracema T. Morbis, João.
P.edto -GàScho; J�é 'Dârío Ribeiro, Llo TirO"

ni, Marisa Eliane Strebe, NoeH Bakun,' Pau
lo Roberto Bauer; Rodrigo O. 'Nic'oluzzi ir.,
WiInlar Ulisses UlridÍ, Witson· Koblbach e

Wolfgang RiedtmaDD. .
.

� O Jornal de Santa Catarina e a TV'
('Coligadas de Santa Catarina conferiam _
�

prefeito Eugênio Strebe o título de prefeito
W1 1 de Santa Catarilla, pelas atitudes, desa-I
sombradas no campO da chefia pública,' como
prefeito de Jaragoá do Sul' e pi'esidepte da
AMUNESC - Associação dos Municípios do
Norte de Santa Catarina, entrega que se rea

lizou no Laguna Tourist Hotel. Como o seu

'astral' estivesse em alta, recebi. de Brasília
um telegrama, onde dizia ter sido seu nome

selecionado para um corso. de administraçio
pública, de 14 de janeiro a � de fevereiro.

, na cidade de Madrid, Espanha.
NOTA:Esta pesquisa destinava-Se. à Edição
de 29.12.84, que por motivos técnicos 'foi
canceladà.

! -"�o I A Dir�

Em 10 anos de Comarca reaIiza

vam-se S julgamentos. Sob a presiência do

Dr. Ary Pereira Oliveira (o bilioná1'jo dä lo

teca, falecido. na semana de natal), do Pro-'
motor Público PDamo do. Amaral e Silva e

do Esêrlviio Ney Franco, rea6Zava..se no qua
se final de 1944 lI...a Sessão do. TribunaI do

Júri. O réu Joio Gonçalves de Godoy era a

cusado como autor do' homícidio praticado
contra Nicolau Ohaves, em 25 de faneiro de

1926, no. lugar Ribeirão CavaIo. Fugitivo da
cadeia de Compá, só 6 meses antes de 'seu

julgamento foi' novamente preso na cidade'

catarfnense de Caçador: Coube ao Dr. Luiz

de So.uza • defesa do réu ,!ue, explorando
bem o ponto prindpal do processo, decorrido
18 anos, acabou o Conseiho de Sentença por
absolver o acusado. Funcionaram como jura
dos: Martinho Verano, Victor· Gaulke, "Mar
tim Stahl, Procópio Pereira LiPla Junior,

,Walte.. Ja�ssen, Eugenio Siedséhiag e Romeu

Bastos.

...ßÃ 30. ANOS
..
.;:.. O ano de 1954 despedia-se com a

chegada do ano novo. Mas assim' mesmo o

prefeito Artur Müller não deixava de sancio
nar ·;ubls lei em 23.11.54, pela qual ficava a

provado o contrato de cooperação celebrado

entre a Prefeitura Municipal e o Ministério

da ,Aeronáutica, referente. a construção do

campo de aviação neste município.
- Pela lei nCl 25era . conce.udo à Pa

róquia São Sebadião, auxílio de Cr$ 7.000

(sete mil cruzeiros) , para as obras: de terra

plenagem do locai destinado à construção da

'nova Matriz, ',a- que atualmente' serve a Comu

nidade católica �a cidade-centro. Artur Mül

ler assinava o decreto nf! 27; abrindo o crédi-

. I' Farmácia
Deixe o aviamento de suas receitas nas mãos dI) quem entende do ramo.

Paraná.
Adminis�ad: por pr?fission�is. far�acêuticas formadas, �om 10 anos. de' experiência,
sob. a Ehreçao de Nella Mana da Silva - CRF-1402!SC, filha de Jaraguá do Sul.

Av�ament�, de receitas, .medicll,mentos, perfumarias e Os melbores preços da praça
. e�tãQ a.qw. Venha conenr! - 'Mantemos convêllios com Sindicatos
Av� � �OlO, 1Í91.771 <Perto da ponte do-V;.uattl), Fone 72:1689 - JS/SC.
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Foto Loss JARDIM SÃO LVIZ
- Conbeça ós nossos planos de pagamento e compre o seu lote no

JA�IM SÃO LUIZ a sua opçao de morar bem.

Empreend-. Imobiliários
. Marcatto Ltda.

',.
Iii. _-

II.'

Brindes na
. revelação . de seus fUmes

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

Só o LÓSS que dá presentes.

�
---

.

'. ,

,

.

Só Sport
A qova loja de artig�s . esportivos da cidade
Toda linha de produtos Rainha, Topper, Adidas

Le Coq Sportiv e outras marcas famosas, além de tro-

� 'féus, .taças, apitos, mejas e tudo maís para a prática es- .

.• portiva., , .'.'

Verifique as vantagens do preço e as

c
,.

"
.' . facilidades.

-. ,SO SPORT.....,., Ay.' .MaI. Deodoro, 790 - Fone 72-2345

Creci 093 ...:.. 11' l{egião
Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fones 72-1136 e 72-1,411 - Jataguá do Sul - SC.

DR. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA

!Anglologia
.

Clínica e CIrurgia V�cular
_-

Doenças da circulação, varizes, arterioesclerose,
.-

'trombose, embolia, erisipela, flebite, ....hemoerôida, etc.

Rua Guilherme Weege, -nQ 34 - 1Q andar t.'.',Fone 72;,,2500 - Jaraguâ do Sul' -SC.

".;...�

Mirornaq Equipamentos PI
" Escritório Ltda,

,

Máquinas de escrever Faeit-Olivetti, Calculadoras Faeit;
,
Shm]t e Dísmac, Móveis Estil e lmalasll. Móveis de aço
,'Môjiano e Pandin, Assistência técníea e, equipe

-

de ven

,
eedores. Consuke-nos]

1. 'Filial: Rua PItes. Epitácio Pessoa 723 - Fone 72-1398,

I:
em Jaraguâ e Matriz na AV.-D .. Pedro II, nR 166 -

:Sã0 Bento do Sul - SC.

_.

Jomack Com. de Máquinas
Assistência técnica de máquinas de escritório em geral,
arquivos, cadeiras giratórias, mimiógrafos, relógios de

ponto e' caixa registradora.

Presentes finos para todQs os gostos e

'li:'
- .,

para to'Clas'.,as ocasiões, das
.

'melhores: procedências, só na

.

'

"Joalheria . a' Pérola
Em anexo, a ÓTICA MODERNA. Visite-nos e

comprove.
"'. :&\1a' Reânldo Rau, 289 - Fone 72-1823,

',- , .. ".

. .

, .

I'MOTOR
_

Motor 1.6 doChevette. Garra, deSempenho
e economia. E o queele economiza em
álcool ou gasolina, esbanja em torque,
raça, resistência e potência dos seus
.ss-cavalos. Por isso, oChevette não émaís

�) um. Eletem mecânicaChevrolet para ser
:( emelhor. .'

.
,

2'ESFAÇO
O'espaço <jue oChevette tem. Nelt\ -.

, 5 passageIrOS viajamde forma civilizada.
A visibilidade é total. E isto quer dizer
segurança. E o painel, além tio desígn,
émuito Dem distribuídopara não
confundir você.

.

'.

.

3.PORt1("MÄI:.AS ..

-. Ö porta-malas doChevette. Como Cl I'róprio,
nome diz, porta-malas é o lúgar onde vão
asmalas. Pelomenos noChevette é assim. .

Emaís: você não precisa_dobrar o banco.
, V<,.�verd�per�ooChévettê. •. Decididamente. Mi m_

uni conjlJIltoperleito. MIrCa...
,

. .

.

Emmendoerfer Comércio de Veículos Ltda.
Av. ;Mal. Deodom., S51: - r()l1� 72-06.55.. 72.OQ60�. 72-096!f. � t�asuá � SUl � Sç. ,:._' - .. \�. .

Baixa Renda,

Projeto do

Senai em 85
. o ,Conselho Técnico Con
sultivo do Senai de Jaraguá
do Sul, realizou dia 6 de de

zembro, a última reunião do

ano. Na ocasião foi analisada
a programação· desenvolvida
este ano e confirmada a rea

J:zação de dois novos curso'>

-ne primeiro semestre de 1985.

de formação para supervise
res de confecções e de forma

.

ção de snpervisores -de recur

sos bumanos.

1). •

Segundb o diretor Pedro

Paulo Pal'Dplona, vai ser im-:

plantado n e s t ,e a n o,

também, o Projeto Baixa
. Renda, que será desenvolvi-
do através ,diais cursos no

,

primeiro e segundo semestres .

para pais de alunos carentes

do Centro de Treinamento.
.

Em convênio entre o Senai e

o Ministério do Trabalho, ó

Projeto Baixa Renda objetiva
a promoção social e o aumen-

'

to da renda familiar, através

de meios que serão ministra

dos durante os cursos .

ENOBERTO HAAKE FA

LECEU -;- Faleceu no dia

21 de dezembro, às 19 ho

ras, vítima de acidentte de

trânsito na BR-101, Km

195, em Casemiro de A

breu, Rio de Janeiro, o Sr.

Enoberto Haake, aos 42 a-.

nos de idade. O extinto e

ra operador de máquinas
da Petrobrâs, em Macaé-Rl
e o seu sepultamento ocor

reu às l8h30 do dia 25,
Natal, em Jaraguá do Sul.

\
.

Era filho de Victor Ha

ake (in memorian) e de Mi

na Haake, Deixou enluta

dos () filho de 11 anos, UI

mãe, in:nã, cunhado e duas
sobrinhas. À familia enluta

da, as sentidas condolên
cias deste jornal.

EM ·85', CONTAMOS COM

voes. RENOVE A SUA

l_i!Oof 4SSINA�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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' ..

t NOVENA PODEROSA AO
MENINO, JESUS DE PRA..
GA, --Ob! Jesus qU� dís-.

,sestes: peça e receberás;'
•. -r.procure' e acharás; bata' é

a porta se abrirá.'Por ins '

termédio de: Maria. VoS&a
.

:,.� Sagrada . Mãe, -eu.. humíl- '. U onde �tás �g9rat: as preo.cupaçães são Irrelevantes.
demente••. vos .. rogo... que .

' . � . '
:

'. .

[ minha prec�: �i�. . at�,,4i.-
' : _ Dépois' de ..

tua' libertação, a.�i1l1 () chamou O'assísteate reli- '

..

da. (menciona-se" o. pedi-' '. gi�so do Setrà :Olrib6 de Florianópolis --Frei" Junípero Beyer -,

do). ?�! Jesus que', �iÇ
.. '.>lio loitö��Soul:ít-'dó' teú desenlace, já 'não Contam 'pontos' o tra-

aS�o" tesp" tua�' que pedll'Eesl \" balho de 43' anos ·numa empresa só, .onde deixaste teus amigos
aJ. em meu nome, .e .c

'

• ", .. ,
•. •

' •

h id d
. .atenderâ. Por. intermêdío ,- o Nogueira, quo- ja seguiu o seu camm o para a eterm a e,

de Maria Vossa Sagrada
.

pArle}' - 'amigão' de gloriosa jornada, já aposentado e firme

Mãe, eu humildemente ro- na luta pórqúe\'á:infiação não dá descanço à ninguém, a 'preta"
g� em Vos__so N?m�, que. e toda à patota 'que tinhas .'em 'volta da tua afetividade.
minha oraçao seja ouvida ','.

'
" '. _

(menciona-se o pedido). At�, por faltá de tempo (�tamos no mês de dezembro)

O?! Jesus que dis�tes: o outros .companheires de trabalho deixaram de comparecer, em-
Ceu ,e a. terra passarao mas . bora o' quisessem. por uma questão de humanidade.
a minha palavra nao pas-

' .

,

. .

sará. Por intermêdio de t:
.

mano,' O' homem -sempre correndo' atrás' da máquina ...
Maria Vossa Sagrada Mãe.

'
,

.

.

eu confio quê minha ora- ° teu arraigado amor ao trabalho sempre me impressionou.
ção seja ouvida (meneio- Merecias, como o. finado tio Paulo, o título de Emprega-
na-se o pedido). Rezar três do Padcão do Brasil.
Ave Marias e uma Salve .

Rainha. Em casos urgen-"
tes, essa novena deverá
ser feita em nove horas e

mandada publicar, por se

ter alcancado uma graça.
(E.A.B.) .

EDITAL DE LANÇAMENTO N9 14/84··

A Prefeitura Municipal de Jaraguá ' do Sul, di

vulga através do presente'. Edital -os lançamentos' referen
te a pavimentação à paralelepípedos, no trecho rui. Rua
503 .. Horácio Rubini, de acordo com o Edital de Cus
tos n9 ,16/.84, de 19 de novembro de 19.84 e o Decreto
n? 1.033/84, de 03 de dezembro de 1984, sendo que to

dos os oonfrontantes ficam lançados de acordo' com a

relação anexa, e com vencimento do pagamento .(a vísta
ou 1l;l parcela) fixado para o dia Iü.de janeiro de 1985.

01 - Ind. e Com. W. Weege .. 180,00m2 - Cr$2.1l6.800
02 - Octaviano Lombardi.;., 31,67m2 - Cr$ 372,439
03 .. Jaime Célio Piazera ..... 248,33m2 - Cr$2.920.361

laraguá do Sul, 19. dê d,ezembro de 191$4.

DURVAL VASEL
Prefeito'Municipal

. ,

ZBESC"�'

, " ,
�

I'
"

"'."

.

Carta á 'lUD imião'
"

; 'i �
','" �\;:"#�" .).:. ". J •

•

...

'LEMBRAS-TE,
.. :.,' '," ,.', ,:.,:" "c" .' ""

.( I I)
MANO?

I ,�
, •

Quando eu trabalhava na criação do Brasão' de Armas de

minha terra adotiva ' .. Jaráguá dó' Sul 0., procurava por uma le

,genda, em' português, que' pudesse substituir uma latina. Que
ria eu 4úe a legenda fosse entendida- pelo povo não versado

.em oUkas linguas. :Muito tempo andei a procura daquilo que'

sintetizasse o grandioso esforço
.

de um grupamento humano

instalado. às margens dos rios Itapocu e Jaraguá.
E m� i��p4'ei no ex�pJo que dâvàs ao mundo: Gtandeza

pelo l'rabaUto.,
_

,
Outras grandezas, .e existem muitas, jamais alcançariam

o que reconheceria. a razã9, de ser do hQ1;l"e!ll .na íace .da Terra.

Hóje'ji'rião"contam os sonhes .de uma casa de veraneio e

nem à pteoéí.tpàção de jornal diário para a' mamãe. '

Nem teus problemas de saúde.

O en
ercaqlÍflh�mento dos teus Jri�s, que .são bons e ajuíza

dös, depende de, unia fi.rril� e 'resoluta' determinação de cada

um assim como '008; também, enfrentamos o problema, diante
'da 'partida prematura de.: Bemardo, nosso paI.'

.

.

' . , '. '.. :'
.. "

, Podemos' avaliar a',falta -que ,fag; .!.lm: ombro paterno, onde,
.

poderíamÓS escorar', .as npssas -,tiJÍvi!i�f.e incertezas.,
.

Mas 'vencem0s, graças, a DeosI, .Éles, ,;tamhém, vencerão!

Lembras-te do porque do apelido de 'Pêpe'?
"

lije!dq:iva,�" um� .pala.yra. alemã. Era o diffiinutivQ mas-

çulin� @,Puppe;".�gnlfi�do)l.<>nequinb.ó, expreSsão de a4mi
ração' � .C@tiljbp da$ ...pessOIl�'�lo fiJ!lo de DOna Ida - 'o Puep·

. pchell que' v.!rOlI, ein 'Pipe' � u� ,;c�ança .t!onita com eabelos

encaracolados. ,,�,�,cunha ,1;�eg!lStes a vida inteira. Valia

mai�.que Q.,Ewaldo�B�an.io. i,,:
-;

LetrlbIiWte" dé' J'oiiMUe:' lálpelos idos de 1926 • 1927?

, !.

Certamente que não!
:: , ,� . I;, '�, 1.

Eu tinha por vÇllta de 6 anos, á Marr;ta 4 e VOce 2, quando
mudainos ' para Curitiba.'

Moravamos na !Nordstrasse' • a Rua do, Norte -, a atual
João Colin, numa propriedade, da .família Stock, depois de ma

mãe e papai se revezarem em outflas casas, ao redor da firma
Arp & Cía., boje a Malharia Arp S.A., loealizada na então

'Helenstiftstnasse'\· a '.atual Mário. Lobo. o então: caminho para
o

.

hßje' conltecido' Hospital Matemidl(lde ·D.Helena. onde nasci
em easa de.,Emílio Wu:p�erlich; meu padrinho, que o Escrivão
WaUiemiro 'Onore Rasa anotou como sendQ.!l, Rua Augusta,nQ9

gi�licô melhor.
.

até 'h�je tióha-se como local de morada
e nascimeIJto uma das casas antigas. próximo Po hospital. ria
atual PIa Blumenau. Naquele tempo de 1921 nãQ existiam as

'. duas' pa,r�elas. João Q)lin c' Blumenau. que veio mais tarde e,

naquele tempo a cidade cresCi!', do riO Cachoeira para cima.
.. .al<:ançando a rua Princesa ISabel. a ·rua do Norte, o antigó

'."\, ' Posto Stein e o caminho que Conduzia aO Hospital D. Helena.
contra o morro,. que de lá. pra cima �xistia denso mato e, bem

mais acima a Cemitério dos Pioneiros, que era alcançado pela
atual rua·l 5 de Novembro, que démancla à Cervejaria Catari

nense, ,transfßrmada' na atual Antártica ·l>ishibuidora' de tlebi
das Joinville Ltda.

<l\ibsse�d na pr6xitna edição)'
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' _d_e_F_�1_áv_i_o_'..Jo_8_·é DRP mostra' às ocorrências de 84 tia microrregião

, A coluna inicia o ano vibrando. E não é para menos. A par
tir desta edição, um acalentado sonho 'toma-50 realidade, qual
seja, a impressão do jornal em gráfica . pr6pria. B \Jlll&' nová
la".;: e um novo marco" que inauguramos, graÇas aos esforços
da direção e da admínistraçâo que investiram vultosos recur

Ws para que o jonal alcançasse finalmente sua autonomia
gráfica.

1'10,,1>OS 'maquinários estão' instalados ná' rua José Teodoro
Ribeiro, ao lado do Colêgio., HolandÓ Gonçalves. Nessa edi
ção e nas seguintes, muitas falbas certamente acontecerão, o

número de páginas reduzido, mas a, vontade de a�r é gran
de. É o Inicio de algumas mudanças que pretendemos íntro
duzi.. A redação permanece ,na Procópio Gomes. 290.

"

";;':0.-
Dos feriados nacionais .previstos para 1985, quatro serão

inúteis. O Ude ab,U, dla '. Tindentes, caí num domingo' e

outros três - 7 de setembr.o· (Independência), 11 de OU.Ubl'U

(N.Sra.Ap�ecida) e 2 de novembto (Fbuidos) caem e.m �ábll·
dos. Em compe�àçãó bavU:á dois feriadões: fkxta-féira San
ta (5 de abril) e ProclaÍôaçãô da llepúbUca (15 de novembro).

,

Corpus Christi (6 de junho)' ê, o Anivtl'Sário de Jaraguá do Sul
(25 de julhQ) caem, numa quinta-feira.

'-xx";'"
O artigo' sobre a proibição da pesca no rio Itapocu, estam

pado na edição passada do 'Correio do Povo', causou ampla
repercussão. Um pescador" conhecedor dos .rios da região, das

nascentes .até 'a foz . do itapocu, comentou a oportuna medida,
porém, disse que de nada adiantará proibir a pesca se não fo-.
remtomadas providências imediatas para conter o crescente grau
de peluíção, principalmente oriunda das indústrias. De fato.esta
questão-deve ser analisada �J!l profundidade,

.

-:o.�

Para q"em � chegado a números, lá vai; A inflação do mês de
dezembro iói de 10,5' por cente, elevando Par. 223,8 por cento
a inflação plena do ano de 1984, a maior da história do País. O
crescimento real dä econóoihl brasil.a, ano passado, foi àe
4,1%, sendo o'setor indàstrlal 'o que mais cresceu - 5,8%; s�_·
guido pelO' transporte e cOlbunicação 5,5% e aaropecuüa
3,9%. Q Comércio, cresceu 2,3%, segundo a Fundação Get{a.
Uo Vargas

-u-

O r�ndimentô das aplicaçÕeis em cadernetas de pOl,lpança,
em dezembro, aWlgiu a, 11,052 por cento e O rendimentó '.a

cumulado, em 12 meses, foi de 243,'4%. A ORIN fixada pe
lo Governo para vigorar em janeiro é de CiS 24.432,06. Os
alugtiéis comerCiais 'e industriais, reajustados semestril-Imente,
tiveram o índice de reajuste fbi.ado para janeiro em ,84;3%
e .os reajustados anuálmente 223,7%. Os residenciais em 80%
do INPC.. "

i. ';'
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No mês' de fevereiro, a Associação dOs Mumc:ipieJs' do Vàle
do Ita�cu trocfl de diretoria. SubsCituindo o prefeito' José de
Agui;li na presi4ência, ass'u�rá o ,FefeJto Albano MeJcbert, de

'

COnJplt; 'de acordo' com o sist'ema de rodw(j eStabelecido. A
Associàção de' iVereâdores elegt novos dirigentes em abril e

Carmelino DoIsan, de Massaranduba, não escOnde intert!55e na

presidência, Dá vaga de !\'I�. Sérgio 'tin" ,qQe vai deix;ar ,o
cargo.

-xx-

Nos, ).66 dias .do ano p�do (1984 foi ano bissexto)" hou
ve em iaraguá do Sul 177 dias cbuvosos e' 189 ensolar3dQs,
segundo relatório aputádo pelo. CP. Janeiro foi o mês �ais
chuvoso,25 dias, enquanto "qu� o dia mais quente foi' verLfica
do em 5 de fevereiro, quando os termômetros Fegistraram 429C. '

O dia 26 de agosto, foi o inais mo do 'ano passado: 2 graus .

Desde 19 de j�eiro, o uso do cinto de.8éguranÇ8 tomou-se

�bri�atório nas vias' urbanas. Quem não respeita.r esta. noma
"t�rá penalizado com um multa no valor de 5% dO saJ4rio.re�
f(�,.ênda (cerca de CrS 4.400), a exempló do que ..._ \1'igonmdo
1''', '::�b.:adas� A polícia vai agir com rigor �. punir os Iofaa-
t�

. , .

A Biblioteca PÚblica Municipal "Rui BarbOsa',' registrou,
ano passado, 6.976 empréstimos,' 2.800 consultas é�531 ins
crições. No final do dezembro, a BPM prePllOu os usuários;.
mais assíduos do anó com' certifiCádos e livros.

.

.

,!

.... f 'ca .e. b ã lãs

A DCleiacia, Regional .. de .ria pqlici)l: e um� ,segunda do que expediu 1.785 intíma
Jaraau' do"Sul, di�gou o seq via de documento. A Delega- ções CI apreendeu' 20 'armas
movimento anual.::,ässim 00- da Regional, em 1984, no se- diversas.
mo das delegaciâs de polícia' ,tor de jogos e diversões, ex- Na Delegacia de Guara-
dos ·múnicipios a ela juriS<lj-

.

Pediu 479 al� diVeIlSOS, .mírím, foram atendidas em

clonadas, do.exercícío de 19�4. 2 licenças mensais, 525 licen- 1984, 1.274 �rências di-
Na Delegacia Regional, con- ças diárias para realização de versas, instaurados 37 inqué
soante o Dr. Adhemar Grub-· bailes e outros, 412 autos e ritos policiais, 5 processos
ba, junto ao setor de rêgistro '. vistoria policial e 2 termos de sumários, 3 autos de prisão
dê veículos, foram registrados abertura em livro· de hóspe- em flagrantê e 1 processo de
e emplacados 12.301 veículos des. E aindé, 2.340 corres- Investigação de menor. A es-

,

diversos e. .no setor (1(: identi- pendências foram expedidas", �iiijizada recebeu 11 cartas

ficação, foram e�das 4. e recebidas 3.0'3, além'. �
. 'p�tórias e expediu 10 e no

256 carteiras de identidade; expedição ,de 6ó� atestatlos período, destacou 501 .intima-
sendo 3.687 novas e '569 se- diversos. ções e apreendeu 16 armas.

gU'l4� vias ..No ano passado,
.

No relatório- substancioso Em Corupá, foram atendi-
a p�!> .exp.díu, também 4.4 do deilegàdo regional Adhe- das 265 ocorrências, instau-
76 carteiras de habilitação-, mar Grubba, ao 'Correio do rados 10 inquéritos policiais
(11l0�tista), das quais 1.321 Povo', observa-se que no de- e:3 processos sumários, além
Ifovâ{ e 3.155 revalidadas: correr do ano passado, na De- da lavração de 2 autos de pri-
No seto. de .armas e muni- gacia de Policia de Jaraguá sões em flagrante. Recebeu e

,�, '�diu-se 24 alvarás, do Sul, foram atendidas 1.722 expediu 1 carta precatória
210 registros de armas de ca- ocorrencias diversas, instau- e apreendeu 4 armas, assim

ça, 116 registros de armas de rados 225 inquéritos policiais como oxpediu 507 intimações.
defesa pessoal, 66 licenças pa- na área da polícia civil, ins- Na Delegacia de Massa-
ra compra de armas, 419 Ii- taura.dos 16 processos sumá- randuba, atendeu-se a 327 0-

cenças para compra de muni- -ios e 12 autos de prisão em corrências várias durante o a-

ções, 115 licenças para porte flagrante, além de 3 -processos no passado foram instaura-
de arma. de defesa pessoal; sos de investigação de menor. dos 19 inquéritos policiais e 6
115 't.ansfcrências e doações A DP recebeu 30 cartas pre- processos sumários, além de 2
de armas, 13 autos de visto- catórias e expediu 25, além. de investigação de menor.

Três flagrantes foram lavra

dos, recebidas e expedidas 4
cartas precatórias e 381

.

inti

mações; 2 armas de fogo fo
ram apreendidas.

AGRADECIMENTO E CONVITE PARA CULTO

A Família Enlutada de

CARL MILBRATZ

Falecido dia 1 {/, de janeiro; aos 68 anos de idade.
ainda consternada com a �rúa sofrida, de público ex

te,na seus melhores agradecimentos aos parentes e a

migos, aos que enviaram flores, coroas c cartões de pê
sames, ou acompanbaram as cerimônias de encomenda

ção e sepultamento daquele ente querido. Do modo es_'
pecial, agradece aos médiCos Drs. Luiz e Heriberto, da
Clínica Santa Cecflia, à equipe da'Farmácia ,Catarinen

se, ao Hospital Jaraguá, ao Pastor Piste,. às IndÓstr'ias
Reunidas e ao 'Sr. Antônio Demo, pela dedica��.e as-

sistência.
.

No ensejo, coilVida para o culto, a realizar-se dia
13 de janeiro, às 8 boras. na Igreja Evangélica Luterana- .

Centro, Gm intenção do Falecido.
Renova agradecimentos.

- EDITAL -

AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada
de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado de S: Catarina, na ,forma da

lei, etc.
'.

'

Faz saber a todos quà.titós este edital virem que
se acham neste Cartório para protest�s,. os titulos contra:

ANTONIO G.IQlALDO KLEIN • Rua 25 de Julho - nesta

COM E REPREsENTAÇOES ELIANE LTDA _ Rua
Cei. Emilio C. Jordan, 175 � nesta - ELIANE MODAS
Rua Pe. Alberto 1.00, sn • .nesta - ENIO KUSTER ;.

Estrada Rio da Luz • ,nesta· IMUNIZ.
. JARAGUÁ

.
TERCILIO V�IGT • Rua Gu.....bara, sn • "esta - IND.
E COM. DE MALHAS MARIALVA LTDA - Rua Cap.
Dagoberto Pádua, 1185 • nesta '- 'JOÃO NICOCELLI -

nesta • tIOAC(R STIPP • Rua Domingos RÓsa, Morro
da Boa Vista'. n_.- RENATO PO,TAPOFF E OU -

Rua José TeodOro . Ribeiro, 1277 - nesta _ SILVIO L.
KLIMEN.úKOWSKI· - ··Mo....o da '08 Vista, sn • nesta.

. E, como ()S� �itös devedores não foram <;pcontrados
e ou Se recusaram. â acei,tar a' deyida intimação, faz POl.'.
intermédio do preSente ediiat para que oS mesmos çoqt

pareçam neste Cartório, pa Rqa Artur Müll�r, 78, no

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

nisJaraguá do Sul, 03' de janeiro de 1985.
Aurea Müßer G,ubba • tabeliã Designada de Notas' e
Oficial de Protestos de Titulos da Comarca de J .do Sul

. '..:..��:.... .;. ., .. _.,..;.... .1,'
.• �:

A 'Exatoria Estadual de Ja
raguá� do Sul divulgou quin
ta-feira a arrecadação de tri
butos estaduais registrada no

lllUnicípio no mês de d�em

bro, onde o ICM detém a

grande pa,rcda. O to.tal reco

lbido, somou Cr$ 3.085.835
489, contra Cr$ 827.786.105,

.

90 em dezembro de 1983, sti

perávit de Cr$ 2.258.049.683,
10, o que corresponde a 372,
78% de aumento de um perí
odo para outro. No mês de
novembro do ano passado, a

arrecadaçãö foi de Cr$ '3.164.

430.537,72, 'um pouco supe
rior a re$istrada em dezembro.
Por outro lado., o exator

estadual, Iran Osório. Dutra,
prestou informações acerca da

nota fiscal do .prödutor rural;,
que entrou em vigor dia 19.
O intc'ressado deve dirigir-se
a Acaresc, que emitirá um do�
cumento comprobatório da

condição de produtor e, de

posse desse documento, o mes_

mo deve procurar, a Exato.ria

portando carteira de identida
de, Incra, CPF; quaDdo en

receberá o número de' ..lua ins

crição e, também, as notas

fiscais d� produ�or simplica
da, que, eplitidas regularmente
'dará ao prOdutor um certifica
'do ,de cééditó. Posteriormen
te, os val9res previamente
pagos serão devolvidos.

. ,'Iran frisou'que a nota fiscal .
. ,

" dO. prO'duto.r rural não é 0-

brigalória, 'mas, sitn, opcional,
escla;êcê.ôdo dúvidas aCClfca

da mesina sobre a obrigato.-
_,.riedade. _,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




