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Vila LenziNovo Cemitério seráDIMINUEM' OS' NASCI
MENTOS EM JARAGUÁ
o número de nascimen

tos em Jaraguá do Sul
vem caindo ano após ano.
O fato pode ser constaea
do através dos números
fornecidos pelo' Cartório
do Registro Civil 'ÁUTea
Müller Ortibba" .que no ano

passado' registrou 1.448.
crianças, das quais 747 do
sexo masculino e 7Q1 do
sexo feminino, contra as

1.529 nascidas em 1983,
1.578 nascidas em 1982
e 1.632' nascidas no ano de
1981.. Outra curiosidade é
de que até 1982, nasciam
mais meninas do que me-

.nínos, quadro que a partir
de 1983 inverteu, muito

emboJtá a diferença seja
-pequena.

Outra constatação: no

ano' pasado, o número de
óbitos (falecimentos) atin
giu a 273, das quais 147
masculino e 126 feminino
contra 283 em 1983 e

297 em 1982. Portanto
também houve diminuição.
Da 'm�a forma, d�u
o número de casamentos,
de '515 em 1983 pata 508
no ano que passou. As se

pruiaçõ1esl coasensuais fo
ram de 42 .no ano passado
e 47 no período anterior,
registando-se, 14 div6rci
Os em 1984 e 10 em 1983,
o único item que aumen

tou conforme os levanta
:mentas 'efetuados 'piek> <

Correio do Povo'.
ICM: A MARCHA'DOS
7ALORES
A arrecadação do ICM

Ie outras taxas estaduais
.

no mês de dezeJIlbro/84:
foi de 0$3.864.703.948,
103,72% superior a regis
trada em igual mês, no

período .anterior, que foi
de Cr$ 1.036,805.575, ou

seja, Cr$ 2.821.898:400 a

mais. E durante todo o 000

de 1984, segundo ao Bxa- \

toria Estadual de Jaraguá
do Sul, a arrecadação do

município aotiJngiu Ia Cr$
25.738.150.784, contra os

Cr$ 8.735.777.889 db ano

de 1983, diferença de Crt
17.002.372.894, o que re

presenta, em termos per
oen�uais, :a 194,62% die
aumento, abaixo da infla
ção do ano que atingiu
a 223,8 por cento.

na
rações, Quem informa é o

próprio Vasel, acrescentando
que O· imposto predial. e ter

ritorial urbano e taxas, tI>

rão um' aumento médio, este

'ano,- de 150%. O IPTU po
derá ser pago em dez parcelas
ou à vista com 20% de des

conto.
E como houve ínedímplen-

plentes, (não pagaram' o IPTU

nas datas,aprazadas, ano pas
sado), os débitos 'serão lança
dos em dívida ativa. Estima
se que cerca, de 15% dos con

tribuintes não cumpriram
com as suas obrigações.

sobre o rio Jaraguâ, nas ime

diações da .Carroçarias Argi,
continuação das obas de pa
vimentação (8.000 m2/mês)
e dernais trabalhos admínis
trativos.

CEMITÉRIO EM
NOVO LOCAL

No anúncio das' priorida
des para 1985, o' prefeito
destacou que dentro do elenco

. encontra-se a' compra de um.'
imóvel para a implantação do
novo Cemitério Municipal,
na Vila Lenzi, em área con

tígua ao local onde serão
contruídas as instalações da

Companhia de Polícia Mili-
.

tar e do Centro Pollesportive.
A área anteriormente desti
nada ao Cemitério, em Três

Rios do Norte; será ocupada
para a horta municipal.
A aquisição dos imóveis à

estas três finalidades está em

I vias conclusão das negociações.
A primeira obra a ser ataca

da, definidas as compras, se

rá o Cemitério, no preparo
da infra-estrutura, para per
mitir sepultamento, haja vis

ta que o atual campo santo,

na Procópio Gomes, está com

a sua capacidade praticamen
te esgotada.

A Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul retomou as ati

vidades normais esta semana,

após 'as festividades de final
de-ano, O seu titular, prefeito
Durval Vasel, destacou à im

prensa algumas das metas tra

çadas pra o corrente exercí
cio, citando a aquisição de á
reas de terras na Vila Lenzi

para a instalação dá Compa
nhia de Polícia e construção
do Centro Poliesportivo e Ce:..
mitério Municipal; d��rO'
priações para abertura do a

cesso à. segunda ponte sobre
o rio Itapocu, cujos levanta- .

mentos topográficos foram rea

lizados
. pelo DER/SC e estão

em vias de serem entregues
à municipalidade; conclusão
da casa de enxaimel às mar

gens da BR-280, e, ao lado,
'construção da praça; constru

ção do passeio público mu

nicipal na rua Jorge Czernie-.

wicz; implantação do com

plexo de garagens, oficinas"
fábrica de tubos e outros (já
iniciada), na Barra do Rio Cer

ro; Plano Diretor Físico-Ter
ritorial; construção da ponte

�RsÁRJO
DE GOVERNO

O Chefe.do Executivo Mu

nicipal de Jaraguá do Sul vai
comemorar os., seus 730 días

de _goY�rno; dia iç de feverei
ro. Embora não haja pro

gramação definida, é certo a'

realização de um culto ecumê
nico em Mão de graças pelos
dois anos de mandato da atuaL

. admínístração, podendo ocor

rer també� algumas inaugu-

VESTmULAR COMEÇA SEGUNDA NA FERI

meíro dia de provas, segunda
feira, será- de Ciências I (físi-
,ca e matemática), dia 15

Estudos Sociais (história, geo

grafia e. OSPB), dia 16 Co

municação e Expressão e dia

17, Cíêncías TI (química e

. 1;>iológia).

.A Comissão do; Vestibular
Unificado/Bã > da Acafe con

cluiu os preparativos para .a
realização das provas, que
será. no período de 14 a 17

deste mês. Para os 14 mil
e 28 candidatos inscritos pa
ra o concurso,

.

que será rea

llizado simultaneamente em

19 cidades do Estado, o prín
cipal aviso da Comissão é o

de que; se tiverem dúvidas'
com relação à etiqueta do Car
tão Confirmação, compareçam
imediatamente aos postos das

Fundações. Lembra ainda que
sem esta etiqueta, o candida
to será' impedido de entrar'

na sala de aula no dia da pro
va. Outro documento impres
cindível é a cédula de identi
dade original.
Para o vestibular da Acate

estão abertas 5 mil 327 vagas

para 104 cursos de 18 Furi

dações Educacionais. No prl-

Em :Jaraguâ do Sul, onde

328 candidatos se inscreveram,

as provas serão realizadas no

campus da Fundação Educa

cional Regibnal Jaraguaense
Ferj e não, . no Colégio São

Luis, como nos anos anteriores.
Na segunda-feira, dia 14; os

candidatos deverão estar no

. local das provas às 7 horas,
munides - dos documentos in

dispensáveis. Apenas o cur

so de- Cíências Contábeis ofe- .

rece 40 vagas, a única opção
-para os calouros que não pre

tendem. estudar- fora de Jara

guá.

. Artesãos,naFecart,divulgam J S
apoiando a participação doa

. artesões jaraguaenses em Bat
Camboriú e segundo o seu

titular, Balduino Raulino, a

venda dos produtos está sendo

muito boa, dada a procura
pelos milhares de turistas que
veraneiam naquele balneário.

Numa promoção da Funda
ção Catarinense do Trabalho
e Secretaria do Trabalho, es

tá sendo realizada em Balne

ano Camboriú, no Centro
de ,PromoÇões da Citur, a 6�

.

'

F1ea:a .Oatarinense do Arte

sanato-Fecart, que será en

:deI1rladla �erça-fléira, día 15.

Segundo o Superintendente da Balduino 'informou também
Fuoat, João Nicolau de Car-

que afora a comercíalizaçâo
valho, a Feeart objetiva com":' de seus artigos; os artesãos
patibilizar mercadologicamente jaraguaenses estão tambémdi
os recursos, bens e serviços das

vulgando a cidade, entrégan
instituições envolvidas, vísan-

do farto material publicitário
do obter bons resultados e ge-'

e pastas, atingindo diretamente
rar recursos

.

financeiros para
o turista, que tem feito in-

a solidificação de um progra- quirições acerca do munící-
ma 'específico de amparo ao

pio e suas potencialidades, no
artesanato, inclusive oonquis-- tadamente com relação a ven-

t�do uma boa imagem' pú- da de malhas e artigos do ves-
'

bbca. .

tuário. O titular .da Secet'
Nesta Feira Ca:arinense do �

lembrou que �o ano passado,
Artesanato, Jaragua �o Sul es- fez-se igualmente um traba-.Itá participando atraves a ven- lho de divulgação nas prin-�
da dos trabalhos de .17� arte- cipais prai'as catarinenses mas

sãos filiados a 1,\ssoclaçao dos considera que este ano a f6r
Art�sãos de ,Jaraguá do. Sul, mula é mais original, pois per
tendo a frente o p�slden�e, mite que os próprios artesãos,
:Manoel Anioeto da Silva. A além da entrega do material
Secretaria de Educação, Cul- forneçam informações adicio
tU!ra. Esporte 'e Turismo 'está nais�

COM1<:RCIO SATISFEITO COM AS VENDAS EM 84

O Comércio de Jaraguâ do Sul, de modo geral, está satis

!feito com as vendas verificadas no ano passado, notadamente no

final de ano. Na Quarta-feira .durante' a reunião ·almoço· do
Clube de Diretores Lojistas, presidido por TIdo Domingos Var

gas, vários empresários do comércio manifestàram opinião acerca

do desempenho das vendas, todos concordando com retomada
e a mudança de comportamento do consumidor a partir do mês
de outubro, principalmente.

Dezembro foi o mês que surpreendeu pelo volume de

vendas em todos os setort(S, � exceção dos móveis•.que não ti
veram a saída. esperada, segundo alguns lojistas do ramp. Mas,
de modo geral, os estabelecimentos comerciais lucraram, reno

varam seus' estoques, e houve até quem creditasse a retomada
do entusiasmo da população para as compras à sucessão pre
sidencial, esperan_çosos por melhores dias para a nação e seu povo.

A meUaoria do nível de empregos é
.
o reaquecimento da

economia foi outro. ponto considerado, o que. não ocorreu

nos, anos anteriores, quando a recessãp .que- grassou no pais
atingiu duramente tQdos os setores, notadamente as indústrias.
Em Jaraguá do Sul, apesar do comércio ser bastante desenvol
vido par.ao porte da cidade, a industrialização reflete diretamente
sobre os demai.s ,segmentos e.conô.micos e o ramo comercial é
o primeiro a sentir os sintom<\S;
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- A [araguaense Maria Rosângela Araldi, filha de tra

dicional família,· formou-se dia 14 de dezembro Sargento da

Aeronáutica, no Centro de Instrução e Adaptação da A!(ronáu
tica de Belo Horizonte. No dia 6 deste .mês, ela assumiu tun
cões na Base Aérea de Florianópolis, na área de enfermagem.
É a primeira catarinense formada Sargento. da Aeronáutica.
Parabéns! :

- Um grupo de jovens pertencentes ao Rotaract e Inte

ract Clube de Jaraguá do Sul, participará de 23 a 27 de janeiro,
em Chapecó, da 1211- Conferência Nacional de Rotaract Clu

bes.: tendo como anfitrião o Rotaract Clube de Chapecó. Um

programa variado será cumprido duante o evento ..

- Foi aberta ontem, no Parque Anhembi, em São Paulo,
a 211- Feira de Produtos para Atividades de Hobby, Lazer c

Entretenimento, a 'Hoby e Lazer/85". Permanec...á aberta até
o dia 20 e dela está participando, com estande próprio, a Me-

talúrgica Trapp, de Jaraguá lo Sul. Agradecemos o convite!
- Forma-se em direito, pela Faculdade de Ciências Jurí,

dicas da FURB, de Blumenau, no próximo dia 25, o professor
e ex-vereador José Alberto Klitzke. O programa IOIlSta de cul
to ecumênico às 9 horas e sessão solene de colação de grau,
às 20 horas, no Carlos Gomes. Cumprimentos ao novo causí,
dico. . :. ..• • •..

,

.....

\
- HenriettefNécä), Sani e Kátia, professoras do Jardim

de Infância Pestalozzi, farão um curso de aperfeiçoamento
de pré-escolar, de 29 de janeiro a 12 de fevereiro, em Grama
do, no Rio Grande do Sul. Bom proveito!

- Começou ontem, río Rio de Janeiro, o Rock in Rio
Festival, o maior do gênero no mundo e que! vai reunir até o

dia 20 roqueiros de todo o país. A coluna soube. que muitos

jovens locais garantiram presença no Festival.
.

- Arno Henschel, diretor social do Baependí, adiantan
do algumas promoções pará 1985. Em fevereiro, dias 15 e 19,
baile de carnaval e tarde infantil. com 'Moacir e seu Conjunto'.
O Baile do Espírito Santo, em maio, será abrilhantado pela
Bandinha Lira da Aurora. No mês de março deve acontecer
o concurso Rainha das Piscinas e em julho. 24, o Rainha dos

Estudantes, junto com a Secet, será musicado pelo 4' Redenção.
- Já o baile das debutantes acontece em outubro e no

reveillon, a música será novamente do Conjunto. Soçaite, de
Blu. Ainda do azurra: encontram-se abertas na Secretaria,
as lnsc-íções para aulas de natação e de tênis.

- No Cine Jaraguâ, a partir deste sábado e até quinta
feira, sempre às 20h15min, o longa metragem 'Era uma vez

.

;:a América'. Crime, paixão e cobiça pelo poder. Censo 18 anos.

.:,_ No mês de julho, quando o aniversário de Jaraguá do
'::ul chegar, o· Jaraguá Trail Clube, com apoio da Prefeitura,
.retende promover .0 'Enduro do Aniversário', para o qual se

.
�evê a participação de mais de 120 treieiros de todo o Estado.
- Padre João Heidemann. vigário da Paróquia S.Sebas

lilo, tem planos de introduzir mudanças dentro da: Matriz e

-') ja-rdim frontal. É possível que um grande relógio seja ins
/' tIado defronte a Igreja.

- Anote esta: O 'Correio do Povo', juntamente com a

�:"cretaria de Educação e Cultura do município, mais a Bi
l.líoteca Municipal, vão lançar um Concurso de Poesias, pos
sívelmente em março. Breve, maiores detalhes.

- Outra novidade que surgirâ.. já autorizada pela direção,
:. :l abertura de uma página literária, a princípio mensal, para
abrigar as manifestações culturais que têm chegado c�m muita

frequência à redação. Nesta nova fase do jornal, outras novida
des surgirão oportunamente.

Mário Nicollil1i

Tunto com Mário e Wal
·ter Weller, estiveram no Tiro
de GuerTa, entre outros, o

Mauro Schneider, futuro Co.

letor, .'Poppo" Vasel, p'ai do _ ,
,

'atual prefeito DUrVal VaseI,. . ,,�ça, :apúrada
o Exped. Ester.no Meier"

'

digl'(ié.
Willy Sonnenhohl e Artur

Mey, este mais tarde éonvi- ,
,

dado para a ativa e terininán-
,

cl9 como Sargento do Exérci-
to.

_. �.. ' -

.1'-'
- .'

,,-
_ _-

No dia 10 do corrente de-'
fluiu o 709 ano de existência
de um ilust, e cidadão desta
terra,

.

Queremos * referir ao Sr,
Mário Nicollini, assim escre
veu o Oficial de Registro Ci-

_

vil Venâncio da Silva Porto,
quando seu pai, Eugênio, com-
.parecia em Cartório pára re

gistrar o primeiro 'bambino',
cem dois "éles',

Acontecia depois com um

.seu irmão, cujo nome foí to

talmcnte trocado e a mãe, Ma
ria, reclamava do m;Uido a

esquisitissé de chamar seu fi
.lho Sílvio de Cílio. Naquele
.tcmpe - os Notários não da
.vam maio es atenções para
. certos detalhes, especialmente
quando dites com sotaque de

alguma longínqüa pátria-mãe.

Mas nem por isso Mário es

tranhcu quando seus pais e ir
mãos �e escreviam de modo di.

je;entc, porque: do resto, a

famíía era unida dentro dQS pa
drões dos seus ilustres anc:eS
trais 'italianos.

Má io nasceu em ,R�rf
cida, hoje formando o quadro
urbano .jaraguaense, conheci
do como .o bairro de Nereu
Ramos.. .levando a meninice
como.qualquer tini da sua ida
d: e a mocidade, .

com os estu,
dos fdtos, já denunciava que
não seria lavrador.

.,

,
'(/ S�ryiçó Militar não era

como hoje, ou de alguns' anos
atrás. Naquela êpooa eram
sortear'os, o que era diferente
do que' o serviço' militar obri
gatório.

Preferiu fazer o TIro de
Guerra então existente em Ja
raguâ. o 1'G-406, com Sede
na Sociedade Atiradores, Jara
guá. mais tarde transferido pa.
ra Porto União. A' in'struçãOf
de campo, geralmente enam·
feitos no clube, a noiw,a or-,
dem unida era feita nas ruaS
de acesso à, então Preso Epitá-.
cio. Pessoa e nás· manhãs d�;;:.:
domingos e feriados faziam.
c � ins'tmç� de ·tiro e mar- -

(;avam "eIlis ruas da cidade.
n . TG-406 compunha-se de
êuas turmas: ·d�, Jaraguá e Co-
1 upá. Vez ppr outra seguiam
r:e trem até Hansa pela' ma
rhã e voltavam, com fo ex

presso da noite.

..

Numa dessas, Máno e Wal-.
ter Weller, que praticavam
r.om o dr .. Roberto Marquardt
e moravam num quarto d�
casa deste, tinham lá nos idos

Tempo houve em que �.J-
i io est,ve sozinho no atendi

mente odontológico desta ter

ra, con. o falecimento do dr.

Mayer, da venda ao gabinete
do dr. Rob.Marquardt e do

dentista Kubin, que se esta
belecia em Ibirama e não ha
via quem não fosse seu clien-

te, aqui no centro, em Garibal
agora, ""di; Ríêr da Luz.. Itapocuzinho,

"i�éVlfr;�lda e Schroeder. Mais

de 37 que atender a dcterrni

nação do Sal gento Penha, pa
ra uma instrução às 6 da má
tina..Os dois acordavam às
tantas da noite e o relógio do
Mário está parado.

Mário' chama o Walter e
.

pergunta:

- Que horas seriam
heinl

- Por. via das dúvidas, va
mos pra Sociedade, que já de
ve estar amanhecendo, diz o

Weller.

Com os uniformes no cor

po, mandaram-se na escuri
dão da noite pela ponte coher

ta, que lá tinha uma última
-lu:&, em forma de

.

vagalume,
A Igreja Evangélica não tinha

relógio, ainda e outro, pú
blico, não existia 'na vila,

.

recentemente elevada à cate

.goria de cidade.

Quando chegam ao Clube,
encontra tudo no escuro. Cha
mando pelo ecônomo, este res

ponde com voz áspera:

- Não me amolem, viu! O

que vocês querem a uma da

madrugada?

Aí caiam em sLE agora?

o jeito foi deitar=n-se nos

bancos da varanda, }-..:ra espe
rar o resto da turma. que só
viría· às 6 da manhã.

O episódio foi lembrado jo
cosamente por muito tempo,
destacando o exageradg'patrio
tismo dos dois recrutas de a

raque'.

laI dr trabalharia com o dr.
.

J
Arnaldo Otto Schulz, um na

odontología e outra na pröte-

Casaria com Otília Ersching
e, pell COincidência de sern

nre passarem e passearem de
fronte da casa de Artur Mül
"-� ent�e eles se estabeleceu
em profundo Jaço de amizade

que durou até a morte do
nosso fundador e fundador da
UDN - União Demo�tida;
Nacional; em Jaraguá,

Levado a conhecer a políti
ca, Mário por várias legisla
tnras foi Vereador, sempre
fiel ao seu partido, tendo no

exercício do múnus público
"ocupado a Presidência, a Se

.

cretaria e as Presidêúcias das
Comissões da Câmara Muni
cipal de Jaraguá do Sul.

Diante desse pequeno relato
de sua vida, chega-se à con

clusâo de Que o cidadão Má
rio N�o1lini. não fosse jara
guaense, estaria a merecer a

cidadania deste município, pe
lo muito que fez pelo p1"ó�.i
mo, pela saúde de seus habi
tantes e. em benefício do povo
que sempre confiou nos seus

bons propósitos de fazer cres

cer e desenvolver a Pérola do
Vale do !tapocu.

Ele também ajudou a cons

truir Jaraguâ do Sul.

Parabéns ao Mário Nicolli
ni, pela passagem de tão gra
ta efeméride, distinto filho
de Eugênio Nicolini e Maria
Menel Nicolini.

E.V:S.-l/85.

DOBERMANN,'

o canil 'Péroia do VlI;le'
tem para v.enda' no dia .17/01

�5, ,7 exeÍII:plares dé alto pa

dt:ão�

c9m 'pe-

72-0297

PARA TODAS AS OCASIõES E TODOS
OS GOSTOS

Relojoaria AVENIDA
Jóias e llelógios

Marechal Deodoro, 431, e Getúlio Vargas, 9

Celina Cahelereiros
Especialidade em coItes modernos, bem como

pintara, reflexes, hidratação, maquilagem e a mais
nova técnica para permanentes, limpeza de pele e

manicure•

Rua Gumercindo da Silv;l, ne:> 119 (ao lado da Cai
xa Econ.) f. 72-2165 - JS. '(Agora com novo profis�
sional cabeleireiro argentino.

.

Novas maquilagens
e: cones)•.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sesi mostra as realizações de 84·
o Centro de Atividades do Sesi de Jaraguâ do Sul libe

rou 'o relatório das atividades de 1984 ,atingindo considerável
número de usuários' e dependentes. O serviço odontológico,
com quatro profissionais ti dois atendentes, atendeu a 10.485
usuários e dependentes, ao' passo que nos cursos de educação
familiar, três professoras e uma supervisora ministraram ati

vidades a 287 alunas nos dois semestres em corte e costura,

tricô, crochê, educaçãö alimentar e pintura em tecido,
Os Clubes de Mães, com duas orientadoras, atenderam

a 120 mulheres em diversos bairros e os Grupos de Jovens, ti

veram a participação de 28 jovens que participaram de ativi

dades variadas.
O Sesi tem, também, o Programa de Desenvolvimento In.

fantil, que em 1984 at-ingiu a 127 crianças de ambos os sexos.

Seis Professeras e uma supervisora prestaram assistência' as

crianças na faixa etária de 3 a 6 anos, filhos de mães operárias
ou pais industriários. O 'serviço de cabeleireira atendeu a

1.788 usuárias e a barbearia a 10.611 pessoas. Ambos os ser

. iças funcionam em contrato de comodato.
A Bandinha Filho do Trabalhador, que tem um professor

rnaestro, contou com a participação
.

de 45 alunos-músicos

entre veteranos e novatos, apresentou-se dez vezes, .inclusi

vc fora do município. Já a bandinha feminina que iniciou a

tividades no ano passado, possui 20' alunas, que fizeram em

1984 três apresentações internas e cujo trabalho apresenta boa

perepectiva para este ano.

O serviço de esportes segundo o relatório do coordenador

Ralf Egerland, teve um ano cheio. Úm professor e uma estagiá
rÍ'a em' educação física desenvolveram os trabalhos; com as

28 empresas que formam o Conselho Desportivo. Sesíano. Além
das competições constantes no calendário, realizouse 'a 3'

Oliseja, os l'?s Jogos Sesíanos de Salão e teve a participação
ele um representante no Campeonato Estadual Sesíano de Fu

tebol de Campo. Durante o ano foram atingidos 4.745 usuários

das indústrias locais.: E a quadra polivalente e campo de Fu

tebol suíço, aos fundös do CAT, foram utilizados 733 vezes,

proporcionando uma participação de '15.650 usuários, em trei
,.

:es, iogos, aulas e escolínhas, 'além de outras.
Finalmente, o reernbolsável de medicamentos, a fármá

cia, situa-se dentre as melhores do Estado, com um atendimeo

to a 58.902 pessoas, na Rua Domingos da Nova., 140. O Sesi

mantém no Centro de Atividades, de Jaraguâ do Sul, um. grupo
de servidores que prestam os mais diversos serviços; num to

tal de 42 pessoas, dentre as quais um coordenador e uma

assistente social.
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Ecos Natalinos
FRO;EHLIÇHE WEUlNACHTEN

, Acróstico

Walter Franco

Ex-Radialista(O Veterano

Felicitar Nosses entes queridos, pela passagem do Nata],
Rega-se um canteiro de esperanças, com flores de varias matiz.es
Onde os traumas se amenisam com um perfume celestial,
Espardigo sobre venturosos ou infelizes.
Há realmente nesta data, um sublime sentimento,
Ligando-nos espíritualmente ao Criador, ,

Indiferente a raças, crédulos ou Iivre pensamente,
Conquanto que 'a nossa consciência seja de puro amor.

Há na 'Europa nesta época, a neve que a tudo reveste,
1<: com sua brancura, parece homenagear o Divino Mestre.

Widef o Herisiarca inglês, acreditou na existência de Cristo,
E disse que o homem, pelos seus méritos, conseguirá a salvação,
Insistiu em afirmar, por tudo o que ele já tinha visto,
Haver a Bíblia, a única forma de fé, verdade e consolação,
Nela existe o princípio da vida e a consumição.
Assim, pela passagem do Natal, eu te felicito. .meu irmão,
Congratularido�me com o Cristão, com o Israelita e com oAteu,
Há nas minhas veias, o sangue alemão,
Tenho em minha mente,' a imagem de Cristo, um judeu.
E, à Ele, esta homenagem singela, Com: puros sentímentos meus

Na esperança de chegar um dia, a presença de Deus.'
LIEBE DEUTSCHE KOLONIE IN BRASILIEN

FROÉHLICHE WEIHNACHTEN

N.R.:O produtor do acróstíco
jadim!a �em li�eçõ�s íntip1;as
com � rad.iofonia jaraguaense,
que causou mais impacto re

gional do que a aparecimento
da televisão. E m começos de

agosto/ 47, Werner Stange e

Homero Camargo de Oliveira,
sócios componentes da Rádio

Jaraguá Ltda., anunciavam o

seu registro; em começos de

janeiro/48, Celso Kuss e o dr.
Príamo do Amaral e Silvá, par
ticipavam o funcionamento da

rádio" em fase, experimental, e,
no dia 31 de julho/48, às
11 :30 hs dava-se a sua ínau-'
guração no c, A. Baependí
(antiga sede), de onde eram

transmitidas as solenidades,
com elenco artístico'da PRB-,

2, Rádio' Clube Persnaense,
de Curitiba.
A ZYP-9 alcançava grande

fama e! audiência, ínregrada
por locutores de S.Piaulo mais
tarde da 'Tupy',tais como José
Cláudio Giostri, Arruda Neto,

Cícero Mota, Souza' Miranda
eMotir Vâlio,

'

Walter Franco era o diretor
artístico da Rádio Jaraguâ, O

programa Gentileza fez um

sucesso extraordinário, com as

vozes de Seníra Mafra e Edith
Silva. Tempos depois Ruth
Baun e Rita Maller faziam um

programa em' línglia. , alemã.
.
Os programas de auditório no

palco do eine Bubr lotavam
o salão. Mals tarde se cons

truiría -um auditório ao' lado
do 'atual prédio do Cine Jal"a�

guá, sempre lotado, pela varie
dade de programas, e, onde i
niciou o atual Vereador Ataí
de Machado o seu programa
sertanejo o 'Rancho do Dadí".
Além dos profissionais vin

dos dos graudes centros, mui
tos elementos locais eram r<>

erutados nas SU!;llS habilidades
de locutor, noticiaristas, c0-

mentaristas esportivos e inte

grantes do elenco de rádio-,
teatro. José Castilho Pinto

era locutor esportivo e fazia
rádio-teatro. Nosso diretor

'Eugênio Victor Schmöckel,
fazia o papel de 'Pe, Joel',
numa das novelas e. apresen
tava a 'Crônica da Semana',
aos domingos. Um mundo de

gente trabalhava na emissora,
desempenhando as' funções
acima e lembramos ao correr

da máquina o Antonio Zim

mermann, Hilda, Helena, Nei
de e Aldo Prada, Senizia Ma
fra Pinto, Otto Mey, Olívia
Wunderlich, Adernar da Silva,
Arlete Silva, Evanira, Clotil
de Sansão, o menino, atual
dr. Alfredo Guenther, cantor

da hora do calouro, afora ou�

tros nomes que teríamos von

tade de lembrar, mas a memó-
'

ria que é fraca não deixa.
Este o universo em que te

ria vivido o radialista Wal
ter Franco, hoje", retornando
às nossas páginas, envolto de

saudades dos tempos que não
voltam mais. E olhe que tem

,mui1a gente ainda viva!
Walter Franco, no final do

acróstico acrescenta à mão:
'Senhor diretor do 'Correio do

Povcr, esta é minha singela
homenagem à g 'ande e labo
riosa Colônia Alemã no Bra

sil, com destaque principal no

Estado de Santa Catarina, o

Estado que mora no meu co

ração. Feliz Natal!
E Próspero Ano de 1985,

acrescentamos, retribuindo ao

saudoso radialista! /

'Por coincidência das coin

idências reside na Rua Jaraguá
.na capital Bandeirante.

É ter muito amor pela nos

sa terra !
A Redação

Á,!Iúncio não é

deepe8a, é

inye8tbnento
Anuncie aqui e tenha
retorno garantido

CORREIO DO POVO

Fone .... 72-0091

',APROVEITE O

Marschall Polimentos
Serviços de lavação, polimento, teto, estofamentos

e limpeza em geral.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira; 227

-I

�t_!
[[; I y I'; I tAl�MDi.�,btB

-
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edital 14.108 de 08.01.1985
Moacir Kaitz e Izolete Apare
cida MarchioID

Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, natural de Apiúna, nes
te Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Joinville, nesta

cidade, filho de Ouiliano Ra

itz e de Rosa Raitz, Ela, bra
sileira, solteira, operária, na

tural de Taió, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua
Irmão Leandro, 357, nesta ci

dade; filha de Arduino Mar

chiolli e de Irene Marchiollí.
Edital 14.1Ö9 de 07.01.1985
Armando Knaesel e Iraeí Blö

dorn - Ele, brasileiro, solteiro,
técnico textil, natural de Blu-,
menau, neste Estado, -domi

ciliado e residente na Rua Pe.

Aloisio Boing, 1278, nesta ci

dade, filho de Sicgmar Knae

sel e de Zilvi Knaesel. Ela, bra
sileira, solteira, secretária, na

tural de Jaraguá do Sul, nes-

- te Estado, domiciliada e resi

dente na Rua Pe, Aloisio Bo

ing, 1278, nesta cidade, filha
de Hilberto Blödorn e de We

ra Grützmacher Blödern
Edital 14.110 -de 07.01.1985
Divanir Neívert e Ursula

Grabner - Ele, brasileiro, di

vorciado, natural de Astorga,
Paraná, domiciliado e residen
te na Vila Lenzí, neste distri

to, filho, de Attílio Neívert e

de Zílda Sauer Neivert, Ela,
brasileira, 'solteira, operária,
natUral de Pom4ode.1 n�tle
�stado, domiciliada e residen
te em Jaraguá-Esquerdo, nes

te distrito, filha de Willy
Gr,abner e de Josefa Grabner.

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 afixadr- durame 15 dias,

WAU_MiAij

��'51i'�IMENTOS=
-ódiIi)lâ2 tfP :çsdeze.:nbro de 84�
l:1V��,pj�ROtáilla, filha de Silvino

.0018ffi>t!ßWá9 Persch .

C8�.!ß��ß mb&e dezembro
o�?ßIIf'áftcPR�, filha de Heinz (Ju
-I1ß AP�1ß)!.2Jchs .

,ßluJNa �,f de dezembro

P!Rffi.�)' Luíz, filho de Lucio
I�Sl:;'�l!fBadete) Glowatskí _ An
-II enevo I

D
.

11 filh d L'

,ore9sa ame � 1 a e u-
-rvrís e

JS Marístela) Panstein

I
Dia, 26 de dezembro

-o rpgiic1e's IsmaelI, filho de Ro
.aoxea 2(d CH u a) Wh'lau o, Je ma e rrneíster
zs JlJ.:l(1
.•.

' ,�l�a 28 de dezembro

,"sI1Jlr'
.

. .

uliana Mara, filha de Car
Ji II!!'

-10;< Jp� (Rosali) Rodrigues, R00ri-
go, filho de Ari (Laura) Sil

--'JO? veira

•.oai Dia 01 de janeiro
.-iG' Charles Leopoldo, filho de

-Jl Pedro (Maria) Zímermann
IT' 1);a 03 de janeiro
i: Silvana, filha de Carlos e

(Neide) Servilha - Alan Ro
berto. filho de Bruno (Adelai
de) Steilen L Sarita Azevedo,
filha de Rornildo (Arlete) Ro

drigues
Dia 04 .de janeiro
Kátia Beatriz, filha de Dorí
val (Liliana)Buettegen _ Le
f ndro, filho de Leonir (Célia)
Soa-es,
Dia 05 de janeiro
Carla, filha de Sinésio (Ma
tilde) Tenfen - Ligia Cristina,
filha deJ Va1dir(Jurema)MaJr
tins
Dia 06.de janeiro
Jonatan, filho de Sigolf (Eli)
I-Iardt
........�...........�

FALECIMENTOS

deProclamas CasamentoANIVERSARIANTES
• -

Aniversariam boje:U
Sr. Ivo Baehr (�atú), Sr. Ed
son Müller, Mário Pereira,
s-. Arcádia Friedebald Fis-'

eher, Sr. Flávio Rubini, Sra.
Mirlau Wacholz Kuchenbe-

cker, Sr. Harry Hornburg,
S; a. Ccsarina Araldi.

,,_ {.... ' ..'

Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil do
19 Distrito da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em. .Cartério,
exibindo os documentos exigidos pela lei, ,�, fim de se habili
tarem para casar, os seguintes:

Edital 14.099 de 02.01.1985
Maurino dos Santos Ferreira
e Aparecida da Luz Souza -

EIe, brasileiro, solteiro, ven

dedor, 'nascido elp Belmonte

Bahia, domicíliado e residen
te na rua Paraguaçú, 31 em

Bariri - São Paulo, filho de
Francisco Ferreira e de Ma
ria dos Santos Ferreira. Ela,
brasileira, solteira, servente,
natural de. Roncador, Paraná,
domiciliada e residente na Rua

Roberto Ziernann, 217, nesta

cidade, filha de Pedro Bueno

de Souza e de Olinda Almei
da de Souza.
Edital 14.100 de 02.01.1985
Oscar Luiz Plncegher e Iva
nllde Pacher - Ele, brasileiro,
solteiro, torneiro, natural de

Jaraguá do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente na

Rua Onélia Horst, Vila Len-
-

zi, neste distrito, filho de

Guerino Pincegher e de Sofia

Pincegher, Ela, brasileira, o

perária, natural de Jaraguá do

Sul, neste Estiado, domicilia
da e residente em Vila Rau,
neste distrito, filha de Faus
tino Paeher e "de Donaria da
Silva Paeher.
Edital 14.101 de 02.01.1985
Sérgio Capraro' e Anise Jan

ning - Ele, brasileiro, solteiro,
operário, nascido em Jaraguá
do Sul, nest-e Estado, domici-
liado e residente em Rua Á

guas Claras, Ilha da Figueira,
neste distrito, filho de Emi
dio Capraro e de Emília StoIf

Capraro. Ela, brasileira, sol

teira, operária, natural de Mas

saranduba, neste Estado, do
miciliada e Tesidente na Rua
Adélia Fischer, 239, nesta ci
dade,filha de Rudiberto Janing
e de Elia Teresa Neumann

Janing.
Edital 14.1 02 de 03.01.1985
Silvio Leitzke e Vera Lucia
Melo - Ele, brasileiro, soltei
ro, assistente técnico, natural
de Guaramirim, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua

Jorge Lacerda, 95, nesta cidade
filho de Walter Leitike e de
Edite Ullmann 'Lejtike. Ela,
brasileira, solteira, auxiliar de

contabilidade, naturál de Á"
guas Mornas, neste Estado,

; 't{I\filh� de Valmiro Manoel Melo
� k'il e! ·'Bv'melinó,a. Meurer Melo.
�: Edit�.F 14'.i�� �. 9.J .1985

..:'1", � .� ", ,

• bsé S

guá do Sul, neste Estado, do
miciliada e residente na Rua
Ferdinando Pradi, 384, nesta

cidade, filha de Imelda Frei

berger Pereira. e de Arnoldo
Pereira.
Edital 14.104 de 03.01.1985
Adelir Nicbeiatti e Rosangela
Aparectda Madrugada Paes •

Ele, brasileiro, solteiro, operá
rio, natural de Jaraguâ do Sul
neste Estado, domiciljado e

residente na Rua João Carlos
Stein, 206, nesta cidade, fi
lho de Luiz Domingo Niche
latti e de Edite Morbis Niche
latti, Ela, brasileira, solteira,
operäría, natural de Otacilio
Costa, neste Estado, domicili
ada e residente na rua Ange
lo Rubini, 2594, nesta cidade,
iliba �e Eduardo Eleur8 io .

Paes e de Ana Maria Madruga.
'Edital 14.105 de 04.01.1985
Wilson Nort e Roseane Maria

KrawulSild - Ele, brasileiro,
solteiro, auxiliar de escritó. lo,
natural de Jaraguá do Sul nes

te Estado, domiciliado e, resi
dente na Rua José Teodoro
Ribeiro, nesta "idade, filho
de Leopoldo Nort e de Ursu
la NoTt. Ela, brasileira ,soltei·

ra, auxiliar de administ. ação,
natural de Blumenau, neste Es

tad(), domiciliada e residente
em Loteamento Jardim Fgu-i
ra - Ilha da Figueira, neste

distrito, filha de Antonio J0-
ão Krawulski e de Maria Kra.

wulski.
Edital 14.106 de 04.01.1985
Ni�aldo José Freiberger e 1-

vandir Henckemaier
Ele, brasileiro, solteiro, indus

trial, natur,al de Jaraguá do

Sul, neste Estado, domiciliado
e 'residente na Rua Francisco

Hruschka, nesta cidade, filho
de Simplício Frçiberger e de
Erica Gerent Freiberger. Ela,
brasileira, solteira, costureira,
natural de Lages, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua

Francisco Hruscka, nesta ci

dade, filha de Vilarino Hen
.

dkemaier e de Soni Hencke-

Aniversariam düroiO'"f'
Sr. Waldemiro Karsten, Da

uiele Seick, em Serra Pelada-
1�S, Srta. Edir Maas.

Dia 14 de janeiro
Sra.Dorothi Nicoliní, em Ctba.
Sra. Onélia Müller Ersching,
'>r,a. Ad Aia Mann Pietruzza,
Sr. Bertoldo Badmann. em

Joinville, Sr. Egon Hoffmann.
I

Sr. Ewaldo Horst

Dia 15 de janeiro
Sra. Zélia Rengel, Sra. Maria

Madalena Weiller Roder, Sra.

Gertrudes Braatz, em Jvle, Sr.

Leopoldo da Costa,. Rosa K.

Vieira, Maria Pirmann Cris

rcfolini,
.

Sra. - Renata Bach-

mann,

Dià 16 de [aneiro
Sr. Darêí Buchmann, Jaque
.line filha de Antônio e Nair

QL1�dros, Marlize Martha

Krause, Edgar" Schneider Jr.

Dia 17 de janeiro
Sra. Amazilda da Costa Bas

tos. Sr. Waldir Araújo, Sr. E

du�rdo E. Mann, Sra. Maria
de Lourdes Rengel Bruch, Re-

c>

gina Silva, Sra. Relinda Gram

kow, em S.Bento do Sul.
03.01.85 - João V8Il1derlei da
Luz _ 12 anos.

04.01.85 - Ana Aurélia A
morin da Silva - 33 anos.

05.01.85 _ Ema Frieda Ida
Krutzsch WolSky - 72 anos

06.01.85 - Mistica Rossi Cor
deiro _ 73 anos.

Dia 18 de laneh'o
Sr. João Carlos Stein, Sra.A
manda Baumann, em Jvle.

Amarildo Bachmann, funcio
ná io do 'Correio do Povo"
Gab:iel José, filho de Tarcí
sio e Cecília Marangoni.

MENSAGENS BOASDE

FESTAS

Voltamos a acusar recebido,
àgradecer e retribuir os vo

tos contidos nas meJIlsagens
que foram 'endereçadas à nos

sa Redação, a saber:

ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DO
SANTA CATARINA (ADJORI/SC)

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
CONVOCAÇÃq

INTERIOR DE

Bfl�s:ília - DF:Antonio P.Bar�

bosa, Dir. Pres.· da Brasil Re

servas de Hotéis;
Rio de Janeiro: Dr. Stoessel

maier. Garcia de Freitas e esp., de
Edital 14.107 de 07.0l.i985 Itaperuna e Dra. Zilá Rodri

Terezinba gues Leite, da mesma cidade;
Minas Gerais: Os dirigentes
da Editora Folha de Viçosa e

Jornal Folha da Mata; EI).io
Fj IOsslUid �aixão, Maye11li e

fÍlhos, de Juiz de Fora-MG.;
São Paulo: Walter Nori, da
Rhodia S.A., SP; Ralf Gielow
e fam., de São José dos Cam-

tei"!!:» pos - Vista Verde; Radia,lista
li) . -:'",,'

u..;'.�,,;Walter· "Franco, SP; Pastor

1 -�. J3eorg Weger, de cidade Ade-

�,'�taã9i: ��. ar _ SP';, ,,' ...
,

ª��.�u i6 �mí:- Qjl;,;-Acyr Cesm:n�,
;t' �_ "�- 'e �t��� Dl'�,';�andyria AlblZU,
�CímPä1ti�L_.R9bert,���l_��.!l'CUS e

Campestxini. Bvelyn� de ·Ctba-PR.;

Pelo presente ficam convocados os jornais associa
dos desta entidade para uma reunião de Assembléia Ge
nal Extra()rdinária, a realizar-se no dia 12 de janeiro de

9:00 hs., em primeira convocação com a meta-
m do e/ ou às 10:00 hs., em segunda

bléia com qualquer núme
"

'r sobre Osnildo_ Ceruti e

Campestrini
Ele ,brasileiro, solteiro, ope
rário, natural de Apiúna, nes

te Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Paulo Neitzel,

Vila Lenzi, neste distrito,
,

oi Ceruti e de.
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emNo dia que os

Pela, Lei nl? 7.214, de 15 de agosto de
1984 o Presidente Figueiredo extinguia a

fr ação do Cluzeiro
.

denominado centavo e

o Banco Central do Brasil pelo Conselho Mo
netário Nacional que então se reunia, bai
xou a Resolução nv 945, de 21-08-84, com
as normas necessáias,

Foi nessa época que o' jornalista José
Roberto de Alencar escreveu artigo, dizendo
que com três xícaras pequenas e uma gran
de com moedas de Cr$ 1, pagava-se um .café,

Vale a pena a transcrição de seu teor:

'Amanhã, não te:m maís centavo.. Quem qui
ser fazer desaforo a c. edor que, 'recusa
cheque terã, agora, de se contentar com a

própria unidade monetária oficial: a moedi
nha de Cr$ 1. Nem por isso, no entanto, o

desaforo perderá impacto. A moedinha an

da ião desvalorizada que só é possível cha
tear, com ela, credores de mirrada monta.

Pode-se, por exemplo, pagar o cafézi
nho requentado de qualquer boteco com

978 gramas de moedas - é esse o peso de
trezentas moedas de Cr$ 1. Pode-se, ainda,
despejar sobre a mesa do restauraute 32,6
quilos de moedinhas para pagar o almoço de
Cr$' 10 mil. Já um patrão que considere o

salário mínimo punição insuficiente para
um peão desleixado, começará a ter dificul
dades para desfeitá-lo: O novo mínimo, em

moedinhas, pesaria 543 quilos.
Na compra de um automóvel, é prati

camente impossível pagar em moedas de Cr$
1. O carro mais barato(na época}, o fusca
a álcool, foi para Cr$ 10.747.897. O com

prador precisaria estar enfezado para [un
tar as 35 toneladas de moedas necessárias,
e fretar duas carr-etas para levã-las até o

concessionário da VW.
Ao governo, porém, é absolutamente

impraticável tal má criação. Se resolvesse
pagar os US$ 100 bilhões que deve lá fora
em mccdinhas de Cr$ 1, os impertinentes
credores achariam bom, pois um quilo do
material com que se fazem moedas - aço
'AISI 430-M' com 0,15% de carbono e até
13% de Cromo - está valendo Cd 4.124 o

quilo. Ou' seja: um quilo da matéria prima
custa 13;5 quilos do produto final, a moe

dinha. Ou, ainda, a moeda de Cr$1 custa

"r
,

I'MOTOR
Motor 1.6 doChevette. Garra, desempenho
e economia. E o que ele economiza em
álcool ou gasolina, esbanía em torque,
raça, resiStência e potência dos seus
'-68cavalos. Por isso, o Clrevette não é-mais
UHi. �.ie teullúecäl!1� C:�:.�.":·c.:.:� :-,:'_ "1 ::'�.�..

llmelhor.

centavos . não valiam
.

mais Receita distribui formulários
do IR 85

TRU: as datas de
vencimentos

Os salários e os aluguéis
é:ó'm t�ajuste em fevereiro te

rão aumento recorde, segun
do índices éJi�gadós esta se

mana pelo QJGE. Os salários
vlo subir 77.3% :e os aluguéis
com contrato semestral, 61,86
% e os aluguéls com contrato

anual. 162,62%.
A Taxa Rodoviária Única,

a ser pa,. durante 19a5, terá
um aumento com �elação a

TRU recolhida no ano passadO
de 160% para os carros na

cionais fabricados até 31 de
dezembro de 1984 e de 240%

para os veículos novos, fabri
cados a partir de 1Q de janeiro
deste ano: O pagamento da
TRU obedecerá os seguintes
prazos: placas' de finais 1 a S,
para pagàDl�to integral, ven

cem dia 15.02.85 e. para paga
ménto

.

parcelado, a 1 � eqta

l·
..

: ..... '

� I

}"q.��
�;).. :;����

2·ESIW;O
O eSpaço que o Chevette tem. Nelel•.
5 passagefros viajam de forma civuizada.
A visibilidade étotal. :E isto querdiiet
segW'ança. E o painel. além ao design,
émuito Dem diStribu1dopara não
c�·:-:����r \.�-'::"�.

.

3·POR"Il·MALAS
O porta-malas do Chevette. Como o próprio
nome diz, porta�màlas é o lugar onde vão
asmalas. Pelomenos noChevette é assim.
:Emais: você não�isa dobrar.o banco.

. "'.enba verdeoertõoCheve.tte. :1:'I :o.acididaml"nfe,
um conjWltoperfeito. MIna

13;50 só pe material.
Mas.: US$ 100 bilhões são 154,7 tri"

lhões de i.eruzeiros .' ou de moedinh.s de EsÍão obrigadas a apresentar 'declaração de rendimentos

Çr$t. A q'i&�o, da tarde de o'ntem ('I.�81ldo em 1985,relativa ao ano base 1984, as pessoas físicas -que tive-

isto foi �crit(» até aSQra {momento da Ieí- rem obtido rendimento superior a Cr$ 3,9 milhões; tiverem

ture;),já deve ter...;.se enca,rregado de arrt40n- imóveis rurais cuja exploração ten ha produzido durante este

dar para �r$ 255 trilhões. É moeda $Úfici- ano receita bruta total -superior a Crl 25 milhões, ou se tive

ente ;parai 1.100 pilhas daqui.â lua no pe- rem imôveis rurais cuja soma ultrapasse mil hectares.

rigeu lun�. Ou . para mais de duas .pilhas A r�ament�o foi baixada pelo presidente Figueiredo
I) meia daqui ·030 SoL Ou separar -os dol.$. he- e cita os prazos para apresentação das declarações: a) até 22

'misférios 'da' ,Terra, na linha do �r, de...m�!(o ,de 1�985, para ,ÓS que tiverem imposto a paga� ou �
por um tiufO de um metro de largura por restítuir; b) até 26 de .abril para os isentos ou que estiverem.

trêS de' altura. Ou por unta parede de doís '.�spot� do' país. A rede bancâria vai receber as declarações
centímetro,s .de , espessura, por 196· .metrcs 'de 15 de fevereiro a 26 dê. abril.
d al·

•

A �·":"r·e+.. � ría da Receita Fe4eral l'á iniciou a distribuiçãoe tufa.i � ....

Lado: a lado, tantas moedas forrariam das declarações.
urna ãrea de 102 quilômetros quadrados:
maior do que Santa Catarina ou Pernam
buco, duas áreas do Rio Grande do Norte
ou da Paraíba, quase três . Estados do Rio
ou cinco Sergipes. São nada menos do que
157 milhões de metros cúbicos de moedas.
Para armazenar de fardos de um metro- CÚ:'
bico cada, poderia ser usada, por exemplo,
a via Dutra, que ficaria tomada, de ponta
a ponta, em toda a sua largura, pelas pilbâS
compactas de 26 metros de altura, (como'
um prédio de oito andares, 429 quilômep
tros de comprimento e catorze metros de

largura).
Problema maior, porém, seria o peso:

255 trilhões de moedinhas de Cr$.1 pesariam
algo parecido com 831 mUhóes de tonelà"
das de carretas de três eixos, M' trinta 10�
neladas cada. Muito, quando se sabe que
toda, a frota brasileira, dos pequenos Fiats
aos gigantescos fora-de-:estmda, não passa
muito de 10 milhões de veiculos.

Isso sem falar no trab�1hio que darià
cunhar tanta moeda. Segundo informa em

Belo Horizonte o repórter Fernando lAula; a

Acesita, única fabricante daquele aço espe
eial no Brasil, fornecefá. neste ano, à casa'
da Moeda, apenas' 9 mil toneladas. Nesse
ritmo o Brasil levaria 92 mi1ênios e 333 st
culos pará pagar o pinCipal ", sem falar nos

juros',
IMPRESSlONANTE

B.V.S.. - j,4I'
-

dia 31 de janeiro, 2� cota dia

28 de fevereiro e a 311- cota dia

29 de março. As placas de fi
nais 6 a O, para pagamento in"

tegral vencem. dia 15 de maio
e para pagamento parcelado,
aI' cota dia 30 de .abril, a 2'
cota dia 31 de maio e a 3' e

última cota dia 28 de junho.
A Caixa Econômica Federal,

administradora do Programa
ee Integração-Social, o piS. in
forma aos nascidos no pe�íodo

. de 01 a 15 de janeiro. que o

recebimento iniciou dia 10 e

termina dia 28 de fevereiro e,

para os nascidos de 16 a 30

de janeiro, Vão receber de J 8
de janeiro a 28 de fevereiro.

.

r
"

HOSPITAL DE

BRINQUEDOS

Segundo informações da Co"

munidade Evangélica Luterana
de Jaraguâ do Sul, a Juventude
Evangélica fez funcionar o Hos
pital de Brinquedos, que con

sistiu na restauração de brinque
dos usados, doados pela popu"
lação. e que foram entregl,les
às crianças carentes no natal

passado. Foram' entregues as

segu�tes peças: 29 carrinhos
,

de plástico, 27 bonecas, 17 bi
I

chinhOs Disneylandia e outros,
8 bichinhos dei pano, 2 caixas

de música, 2 cordas de pular,
2 lancheiras, 1 triciclo, 1 jogo
de �liche, 1 carrinho de mão,
14 diversos, além de diversas

I SI' 'fL peças 'Oeste e vagem e or",
minhas,

,. De acordo· com a mesma fo_n

te. ppmaneceu um saldo -c.o�:-
• derável de brinquedos que nao

Pudo.ram ser consertados por
I •

falta de peças e outros meti-

f:' vos, mas que serão encaminha
-

dos no natal deste ano. A Co

� muni<Ülde e a Juventude Evan-

gélica �tão agradecendo o a

l poio recebido, o que beneficiou

� dezeD� de çria11ças carent�
" � rcçgrsos. .

"

.
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ES-C OLA

Estado de Santa Catarina" ,'.
" :

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Secreta: ia de Planejamento
. 'I'

COMUNfC4ÓO,.

MÚSICA
"

,

O}. :.�:. !NOVO

A Secretaria de Planejamento comunica.ja -todos-,
os engenheiros, arquitetos e urbanistas que'; entregaram. .

os anteprojetos do Passeio Público Municipal- que &:,C�•.
i.são Julgadora será composta; 'segundo Portaria N'!

52/84, baixada pelo Exmo. Sr, Prefeito -Muniöipal, <dos .!

seguintes memb.os: ALMIRO ,ANTUNES FÁRJAS F9,:
creador " do PMDB; ERROL KRETZER,. vereador- do, •

,?DS; AFONSO' PIAZERA NETO;' CLAUDIO MAlER
'CARLOS DÍETER wERNER, engenheiros' civis dfl."

Prefeitura.
'A Comissão, presidida pOT AFONSO PIAZERA

NETO e secretariada por CLÁUDIO MAmR, de acordo
com o sub-ítem 1.5 do Regulamento do Concurso Públi-
o de Elaboração' do Anteprojeto do -Passeio Públieo

Municipal, terá 30 (trinta) dias úteis, contados a. partir
da data de publicação deste Comunica'do,' para concluir'
';�us trabalhos, cujo resultado será submetido. ao Prt

te ito Municipal, no prazo de 5(cinco) dias úteis, após
ós 30 dias .mencionados..' ..

'Jaraguá do Sul, 7 de janeiro de 1985.

ARISTIDES PANSTEIN
.

"

A Esco'a. ele Música: da
SCAR. qu·.. u.é d'ezcrnb o
funeieneu na rua Emílio Caro.
los 'Jourdan, ao lado do eine.
J araguá, Iuncionará a. partir
deste ano. em novo endereço:
Rua Luiz Ki nen.. n1' 253.

Lá seriio aceitas as matriculas
pa a o alio leivo de .1985.,
qLW serão relizadas dias 4, 5

(pa a alunes veteranos) e 6 de
fevereiro (pará alunos novos),
das 9 às 12 h Cl das 15 às
18h30. A Escola dispõe de
vários instrumentos par a o a

ptendizado como pistões, sa

xcrones, trombone, clarinete,
violino, violão e acordeão. Es
te ano serão oferecidas três
bolsas de estudos e para tan

to os candidatos se submete

râo a um teste de ap ovação.
Secretário de Planejamento

1-'---�--------------------�--------�--�--------------------�

i-;" ;.-,'".

..

:'11,:" ,"

����+-----�------------��------------�----��----���"�'--------

Carta a um irmão

:::, 'LEMBRAS-TE,
( III)

MANO?

Tempos depois passamos a morar num chalé br
, . na- mesma rua do Norte defronte a Serraria Baumer, demo

mas onde nossa prima Serena Ebert Baumer ainda mora,
tamente ,com Tante (tia) Nuti._

Peraltas como éramos, nos custou a nós e à

guns cuidados.

Lembras-te da queda do sótão daquela casa, pela c"

e o rombo q'fe fez na tua cabeça? A mesma cabecinha qcj
daria novos problemas!

Do acidente que .aconteceria comigo, nuin monte de �'

que seria espalhado entre a casa e um rancho? Outro rOH'

desta vez no meu cocuruto?

Em seguida veio a viagem para a Cidade Sorriso. E �
mãe preocupada por melhores dias para seus filhos: '

...

Lembras-te da casa na Senador Xavier da Silva, def
te da mansão dos Hauer, onde um grave' acidente mudarf
rumo de minha vida para todo o sempre? N a casa dos Schi
pai é Schille, filho? Eles contavam histórias fantásticas que l
faziam morrer de medo, aquela de ir até o fundo do qui
em' noite escura era tarefa' para super-homem.

E, depois, uma outra casa, no outro lado da cidade,
chamado 'Flohberg" - a colina da pulga -, no alto da rua

E as reprimendas severas mas educadoras do Estanis
Era uma' forma de educar através de processos que hoje a

de na pedagogia não usa mais. Mas que educava, lá isso educa

.
. Lembras-te da casa da rua Dr. Pedrosa, ao lado da

brica de móveis Paciornik? Ainda ontem a cruzamos, pela
,gJqeiro Franco, diretamente da Água Verde até a Av. Mal

Ribas, no bairro das Mercês. Em poucos minutos (modo de

ze.) passa-se de um lado para o outro da cidade. A Dr. Pedr

perdeu o canteiro do meio e hoje é via coletora de mão ú

que .corta a cidade em sentido oposto ligando o Batel co

Euirro do Cajurú, nas imediações da Estação Rodo-Ferroviá

Pois, naquela casa que tinha nos fundos um gra

quintai a mamãe adminístrava uma pensão. Alimentava os

. t s I.) nos alimentava. Lá passámos a conhecer pela prim
"'vez o' que eram piolhos, desses que se contrai entre escola
.

'A mãe resolveu o problema, raspando as nossas cabeças. P

ctamos os extra-terrenos daquela época. Foi naquela casa

vimos pela primeira vez à neve cair do céu curitibano. Préxi

dalí tínhamos o privilégio de assistir as periódicas exposiç
na Praça Rui Barbosa,circundada pelo Orfanato São Luiz

IS\> Batalhão' de Caçadores, a Santa Casa de Misericórdia

Colégio Iguaçu e o Convento dos Capuchinhos, que impri
um jornal em língua alemã _ Der, Kompass - do qual ext

os primeiros sonhos das histórias �ue ele' trazia.

De há muito o Estanislau, que se escrevia Stanislaw,

dava com idéias que circulavam pela cidade. Dizia-se' que
nhamos que nos livrar das importações que. iam desde a

-ramerrta mais . simples, aos corantes firmes das tecelagens
. .o óleo-que uSavamos para pintar as janelas das casas. O no

'país era uma república agrícola, fortemente impregnada por UI

monocultura e os efémeros presidentes navegam o seus gov
.

nos ao sabor de uma política imposta pelo exterior e ha�
reações que perduram até os días de hoje, sem estarem resolvid

.

Estanislau, oficial polonês da 1 � Guerra Mundial, ti
.

d d 'M,Ibalhando para o governo paranaense coman a o por ane

Facão" - Manoel Ribas, como empreiteiro eletrecista de ob

novas e reformas, achou interessante avançar pioneirarne
na idéia lançada de plantar linho que daria, de saída, o óleo

a fibra para o :teCIDO e os futuros temos de linho.
�

.. .

Experiência no ramo quem tinha? Nem o governo po

responder!

!O jeito era meter os peitos. Partimos por pouco tem

para uma plantação de linho em Quatro Barras. Como os di

naquela_: Fazenda não. term!navam nunca, ,re,s.olví por �,inha. �lrecreaçao o problema
.

sal por conta propna rumo a Curitil
'.

Vinte e tantos quílometros que deixaram as solas dos , .

em carne viva. Guri de 10 pra 12 anos, sem ordem e consen

mento .não podia dar-se ao luxo de tal aventura e, cont o reto

r"no da mãe recebi, de sobra, uma tunda que ainda hoje me ar

, no lombo-. Foi uma lição!

(Continua na próxima edição)
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Assinatura para 'Jaraguá do Sul Cr$15.000
Outras 'cidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$20.000
Número Avulso Cr$ 300

Número Atrasado
'

Cr$ -400

Representantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.

Ltda, Tábula Veículos de ,Comunicação SIC Ltda. e Pro

pai 'Pmpaganda Representações Ltda.

Este Jomal é associado a ADJORI/SC e ABRAJO�.

,
Relojoaria AVENIDA
Às mais finas sugestões para presentes,

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

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda. '

Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores a,

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448'

Lanznaster ,- O SEU RELOJOEIRO,

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.
,

LANZNASTER fica na Mal.Deodoro, 364-Fone 72-1267

A moda certa em roupas e calçados está na

, CINDERELA. Vista-se bem com a

moda Ver ã o da

CINDERELA

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

TERRAPLENAGEM VARGAS

Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA 'HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nos!

Rua Joínvitle, 1.016 Telefone 72-1101

SHARP e DISMAC-
Venda e assistência técnica

-

autorizada de: calculadoras
eletrônicas para Jaraguá e região.

COMERCIAL FLORIANI
Oficina, de máquinas de escritório em geral.

ncio da Silva Porto,353 _:_ ao lado da Weg.}
elefone 72-1492

Bario do Itapoeu ,.J'"

"":,HÁ 45 ,ANOS

Toda B, guerra que se preza (si é que. � .)
é min�ôs8ß.1eitt� planejada. A -de 39 não

·;tt:.c."" Y:r-_· -r. J�t'

foi dHêrénte; por razões econômicàs e até
por problemas climáticos. A fi Guerra
Mundial irrompera em 1� de setembro de
1939 e, em começos de maio de 1940, ha
viam-se passado oito meses e a velocidade
das notíci� não era a dos dil"8 atuais.Daí por
que desencadeava-se' uma outra 'guerra' en

tre as nàçõcs beHgerant� a guerra das no

tícias. Verdadeiras ou' não, elas cihegav8llll
a causar impacto até o momento de uma ou

tra notícia, vinda da parte contrária. Na é

poca procurava-se explicar a sitUação na No-
'

ruegai 'Stockolmo. (TQ - ag.alemã) -' A re
tirada das tropas aliadas da cidade de Nam-'
sos e outras foi confirmada oficialmente pe
,los ingleses. Ber�' anexo ao comun.cädo
de guerra do Alto Comando AleJDão: 'A fu

�a dos ,inglezes de AndablDes, a qual pela
sua rapidez, ultrapassou todas as Previsões
dos tecl1nicotl. deu um caráÚlI'1 satistlartó�
rio á situação total militar no sul da Noru

ega. O reembarque das tropas britânicas, co

mo Sr. Chamberlain designou a fuga das for

ças inglezas não deixou de causar grande
impressão sobre os noruegueses, que se a

pressaram, por isso, em depor as armas'.

...HA 40 ANOS

ConJa O ano de 1945 e o 'mals antigo"
enviava um aviso aos seUs leitores:' Avisa
mos aos nossos presados assinantes e anunci
antes que a administração do 'Correio do Po
vo' passou a ser feita pela A COMERCIAL

LTDA., com es�tório anexo a coletoria:

federal, e onde poderão ser pagos as assina
turas e anúnciotl, e tratados quaisquer as

suntos comerciais referentes a esta folba'.

Paul Sohn e esposa e August Bendback
e esposa, participavam aos parentes e pesso

, as amigas, o contrato de casamento de seus

filhos Elfi e Ernst. O noiVado ocorria no

I
dia 25.12.1944 e publicado na edição de 06.
01.45.

• _l (
,r : f '.

ga Janguaens�, de. qual 'por diÍ'eito e justiça'
foi campeão o C.A:Baependí, reUÍündo' o do
be campeão, o D.Pedro, o Acaraí, Estrela,
Seleto, Faixa Azul e Botafogo. Os nomes

maiS citados: Taraoto-, BastOli, RonaJjdo,
G�ulke, Chadéco, Jorge, Samir, Ivo, AIídio,
Francinbll, Vergundes, Ciryneo; Silveira,Na
talino, Loque, Horávio, Tião, Olívio, Turi

bio, Olinger: Rocha, Americano, Bagé, Fis

cber, Nestor, Bubi, Keiser, LUe, Horst, Nor
berto, ,Orestes, Zico, Gervásio, Oswaldinho,
Chico, ArturziBho, Waber, Nilo, Mo'np,'
Nício, Girola, Hermes, BaloqUinho, Amandus,
Lalú, Tupi, André, Becker, Daniel, Maneco,

Papp, OtáVio e Jorge. O campeonato arreca-,
dava um total de Cr$ 50.686,60, considera
do um 'dinheirão' para a época.

...HA 20 ANOS ,

Na edição de 9 de janeiro de 1965, a

pareciam ainda as notícias do mês anterior.
O 'Correio do Povo' registra.va a formatura,
no Colégio Bo� Jesus, de Joinville, entre 08

dias 18 e 19 de dezembro/64, do jovem
Claus Bernardo Bubr, filbo do Sr. Alfonso

Erdmann Alvin Bubr. Recebia o diploma de

Técnico em Contabilidade com 'uma média
de 8,2 entre 66 colégas, que escolhiam para

paraninfo o Sr. Ludovico Baltasar Buschle.

Por sua vez o Delelado de Polícia
.

de

Jarliguá do Sul, Sr. Osmar Duarte, não lOS
fava de críticas que eram dirigidas à Delega
cia AuxUiar de PoH�a pelos artigOs intitula
dos 'DEDO, NO. 00001", que o titular en-

'tendia podiam confundir a opinião pública
e pedia ao articulista a c�mpafên,cia na De

legacia, onde recebia as i�formações sobre o

easo da critica.
'

...HA 10 ANOS

Jaraguá do Sul, s�ndo a revista, 'Diri
gente Municipal', era classificado em 29CW

lugar, como município mais desenvolvido do
BrasU em 1974, em meio de 500. A nível de
Santa Catarina só estavam na frente os mu

nicípios cÍe .JoinviUe, Blumenau, Concórdia,
ltajaí, Joaçaba, Brusque Curitibanos, Chape

,� có, Videira e São Miguel d'Oeste.
Quem dirigia o 'Coneio do Povó'? Artur

; , ,

MiiIler, clli"etor responsável; Mario Tavares,� Entre os dias 24 e 26 de janeiro de 1975,
da C. Mello, redator Waldemar Grubba e

"

realizava-se na Capital do Estado o 1� En

Leopoldo Reiner, diretores comeciais. ", centro de Autores Catarinenses, pr�moção e

''IIi
' coordenação da Livraria e ,Editora Lunardel�

;;" U. A imprensa jaraguaense tinha como certa
'r a presença de

.

seus Uustres esCritores: Prof.

Na primeira edição do 'mais antigo" de ,'Augusto Sylvio Prodhoel, Dr. Mário Tava-

1955 'J.Andrad�, da coluna EsporteS, fazia" res da (:unba MeDo, Prof. EmOio da SUva.
uma sinopse do campeonato,de 1954 da Lí- ': _e Frei Aurélio Stutzer.

Também Arthur Breithaúpt e Eroa Brei-'
thaupt e João Marcatto e Cristina Marcatto,
participavam o noivado de Jutta' e Durval, o

corrido no dia 23 de dezembro de 1944. Lem

bras-te, Dorval?

...HÃ ,30 ANOS

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

Paraná
Admínístrada por proãssípnaís farmacêuticas formadas, com 10 anos de expenencre,
sob a direção de Neila Maria da Silva - ClU'-1402/SC, filha de Jaraguá do Sul.
Aviamento de receitas, medicamentos, perfumarias e Os melhores preços da praça
estão aqui. Venha comem! - Mantemos convênios com Slndica,tos.
Av. MaI. Deodoro, n9 1.771dperto da ponte do VaiIattI); Fone 72-1689 - JS/SC.'
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Ano novo traz novas medidas eCOnÔn1ÍcaS
Brasília (EBN) - Várias me

didas de ordem econômica en

traram em vigor desde 0

último dia primeiro, envolven
do reajuste de impostos, ta

xas, preços de aluguéis e cor

recão 111one'1-13., :--1!.·n dos

dois novos tipos de títulos pú
blicos que são ás ORTNs com

prazos de .': resgare de três e

quatro anos, já à disposição
dos investidores,

Os novos reajustes abran

gem o Imposto de Renda, a

Taxa Rodoviária Única (TRU),
lmposto . sobre Circulação de
Mercadoria (ICM) para o fran

go, 'aluguéis de imóveis, Obri
gações Reajustáveis do Teseu
ro Nacional (ORTNs)e débitos
fiscais com o Tesouro Nacio
nal.
Também neste novo ano en

tra em vigor a eliminação dos
,cen+avos e da ·y,Ítgula seguida
de dois zeros nos documentos
de natureza fiscal e a caderne
ta de poupança passa a ren

der em janeiro 11,05 por cento,
.

A tabela do Imposto de Ren
da progressive - que está con

tida 'tio manualdo IR e é vâll
da pa-a 'as declarações' de ren

��. de 1985 '(ano bäse 'de .84)
foi corrigida em 160 por een

to, com reajuste abaixo da in
flação de 223,8 . por cento,
completando a correção de 50

.

por cento feita em julho de
19:84. segundo afirmou·o Se
cretário da Receita, Francisco
Dornelles. Os contribuintes
com salário de 650 mil cru

zeiros mensais estarão isentos
-do Imposto de Renda na fon
te, durante este ano. A 'alíquo
ta máxima da tabela, que é

\

de 4S por cento, vigoraiá so-.

mente para: os salários mensa

is acima de 10 milhÕes e 949
mil cruzeíros.'
Ainda quanto ao Imposto

de Renda, o contribuinte -

pessoa física - .poderâ deduzir
este ano, 738 mil cruzeiros pa
ra cada dependente que cons

tar de sua declaração; 2 mi
lhões e 250 mil cruzeíros com

gastos com o pagamento de

aluguel ou jmos pagos ao Sis
tema Financeiro da. Habita-

,

ção: e um milhão e 32 mil' C"u
zeiros com gastos em educa
ção..
Ainda com relação ao Tm

r-osto de Renda, as pessoas fí
sicas que não descontam na

fonte estão obrigadas a apre
sentar declaração de rendimen
tos relatíva ao execício finan
ceiro de 1985 -' ano base de
1984 -, desde que enquadro
das nos seguintes casos: 1 -

tiverem auferido em 1984 ren,

dimento, tributável ou não,
em montante superíor a 3 mi
lhões e 900 mil cruzeíros; 2 -

tiverem' no dia 31 de dezembro
de 1984 bens cujo valer ultra
passem 60 milhões de cruzei
ros: 3 _ tiverem imóveis rurais
com exploração que tenha a

tingido em 1984 receita bru
ta supdor a 25 milhões de
cruzeiros; 4 - tiverem imó
veis rurais cuja soma das
áreas ultrapasse mil hectares.
Dentro do Programa Nacio,

naJl" de Desburocmtização,'o
ministro Eroane Galvêas (Fa
zendajassinou po taria dispen
sando a retenção do Imposto
de Renda na Fonte, . quando
inferior a dez mil cruzeiros, no

,]oma'ck '. Com. dé
.'

..

A� ,i�tência técnica de máquinas de escritório em geral,
'. ar.c;'livos, cadeiras giratórias, mimiógrafos,' relógios de

ponto e caixa registradora.

Rua Barão do Rio Branco, 333 - Fone 72-1486

� MP_�W_ t csww:

L'R. CELS_O ORLANDO STORRER DA SILVA

Angiolpgia Clínica e Cirurgia Vascular
Doenças .da circulação, varizes, arterioesclerose,

trombose, embolia,' "erisipela flebite
\ "

hemonróida, etc:

13,�la, Guilherme Weege: nQ 34 - '1 Q andar
Fone 72-2509 JaJ:aguá do Sul -SC.

-----�--����----�-------
JARDIM SÃO LUIZ

Av. Mai. DeOdoro, 1.179
Cr�d 093 - 1 n Região

'

Fones 72-1136 e 72-1411.-'- Jaragu� do Sul - SC.

caso de rendimentos pagos ou

creditados a sociedades civis
de prestação de serviços, de

que trata o ar' igo 2'9 do De

creto - Lei nQ 2030, de 9 de

junho de. 1983.

A tabela' da Taxa Rodovi
ária Única (TRU), a ser paga
este 'ano, foi- cor igida em 160

por cento em relação à TRU

que vigorou durante 1984. O

Imposto para os
: veículos de

fa,I).\'ica.<:ãQ nc cional ,construí
do" em 85 tem um aumento do
2·10 por cento em : elação à ta

xa cobrada pa--'\ os carros fa
h ic= dos até 1984.
Para os veículos impotados

e fnbricados em 85 o reajuste
da TRU é de 400 por cento

sobre o valor cobrado relati
varnente aos carros' estrangei
ros produzidos em 84. Para
carros estrangeiros produzidos
de R2 a 84, o acréscimo da
TRU sobre os valores pazes
em 84 será de 260 por cento;
de 1977 até ] 981. 220 nor

cento e anteriores a 1977,
160 por ccnto,

Desde o di 1 rr'imeiro, as 0-

brigacões Rea iustáveís do Te-
. 'ol1ro Nacional (ORTNs} te

rão correção de ] 0.5 nor cento.

C0m isso cada ORTN nassou
de 22 mil 110 cruzeiros e46
centavos, nreco de dezembro,
para 24 mil 432 cruzeiros e

seis décimos, valor Que vigo
ra-á até.31 de março.

CONCURSO DE FJSCAL DO
lAPAS

A Fundação Cesgranrio, en,

car-egada da execução do Con
curso público para Fiscal do

lapas informou' que as inseri
cões serão recebidas no perío
do de 28 de janeiro 'a 6 de
fevereiro. Com um salário i
nicial de Cr$ 1.800 mil e qua
se mil vagas distribuídas por
vá"ios Estados da Federação,
() concurso vem despertando
interesse de milhares de pes
soas em todo o país e a pre
vi-ão inicial é de 80 mil candi
da tos se inscreverem para a

di iputa das' vagas oferecidas.
Para Santa Catarina estão

destinadas 50 vagas e o candi

dato, para se inscrever, deve
ter curso superior e estar na

faixa de 18 a 35 anos. As ins

crições devem se feitas no IA
,PAS, na Capital do ES,t!ldo.

Conheça os nossos planos dé pagamento e compre o seu lote no
JARDIM SÃO LUIZ a sua opçao de morar bem.

Empreend. Imobiliários
.

,
.... Marcatto Ltda.

PÁGINA 08

Polícia abre inscrições
para concurso

\ A Secretaria de Segurança Pública; através da Su

perintendência da Polida Civil, lançou concurso público
. seletivo para. ingresso nos cursos de formações de Es

crevente Policial e de Investigador Policial, cada qual
com 50, vagas. As inscrições vão até o día 30 de janeiro
e poderão ser feitas na Academia de Polícia Civil, em

Florianópolis, ou, na Delegacia Regional de Pollícia de

Jaraguá do Sul, junto ao Fórum da Comarca.

A remuneração inicial será de Cr$' 390.998 e a esco

laridade dos candidatos (mínima), é ter completa a oita

va série .do primeiro grau. Os aprovados serão lotados
nas delegacias de polícia em todo o Estado. Exige-se
prática em datilografia para escrevente policial e car

teira nacional de habilitação para investigador policial.

Presentes finos para todos os gostos e

para. todas as ocasiões, das

melhores procedências, só ria
.

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

comprove, :

Rua Reinoldo Rau, 289 - FOne 72-1823

Miromaq
.

Equipamentos PI
Escritório Ltda..

Máquinas de escrever Faclt·OHvetti, Calculadoras Fadt,
Sharp e Dísmac, Móveis Estil e hnaJasa, Môveis de aço

Mojiano e Pandin. Assistência técnica e equipe de ven

dedores. Consulte-nos!
Filial: Rua Preso Epitácio Pessoa 723 - Fone 72-1398,
em Jaraguá e Matriz na Av. D. Pedro II, n9 166 ...,..

São Bento do Sul - SC.

Foto Loss
Briades na revelação de seus fllmes

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

Só o LOSS que dá presentes.

Só Sport
A nova loja de artigos esportivos da cidade
Toda linha de produtos Rainha, Topper, Adidas

Le Coq Sportiv e outras marcas famosas, além de tro

féus, taças, .apítos, meias e tudo mais para a prática es

portiva.

I'
Verifique as vantagens do preço e as

facilidades.
'

Só SPORT - Av. Mal. Deodoro, 790 - Fone 72-2345

---------.:.

f
r.

..
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Esportes ,Flávio José

,l)ME TEM NllJITAS PRO- son Roberto Caparellí, do BeL
,MoçOES EM 85

,

ra Rio Clube de Campo, foi
A Divisão Municipal, de Es, contratado pela Kirmayr Es

.portes, comandada pelo dinâ- portes, de Sao Paulo, para,
mico Raul Rodrigues, com o junto com outros expoentes
respaldo do não menos com- do tênis brasileiro. promover
petente e dinâmico secretário e executar clínicas de treina
de Educação, Cultura, Esporte mentos,específicou voltades ex

e Turismo, Balduino Raulíno clusivamente pará o t.de cam

programou .muitas. atividades po. O embarque aconteceu dia
para o corrente ano, na área. 5, e, com o professor, segui
O cronograma de trabalho, foi ram os jovens tenistas Wan-

entregue ao prefeito Durval derlei Modro, Kátía Kohl-
Vasel e dentre as promoções, bach e Ana Cláudia Fischer,
constam os Campeonatos Mu- que estão participando das

nicipais de Futebol Varzeano, clinicas, uma espécie de está
Aberto de Futebol de Salão.de gio, onde os mais novos apri
Bocha, além - da participação moram seus estilos jogando
nos Jogos Abertos de Santa com atletas mais experientes.
Catarina e e,m outras ativida- A Clínica, Kirmayr de Tênis

I '

des no decorrer do ano. funciona em Serra Negra, São

Segundo Raul, o Campeo-. Paulo, onde Caparelli perma
nato Varzeano .iniciará mais nece até fevereiro.
cedo, nó ínicio de abril e, por O tênis de campo de Jara
este motivo, as inscrições se- guá do Sul, que tem revelado
rão abertas no mês de março. bons atl�as� devenâ partíci
Paralelamente correrá o CeI'- par este ano dos Jogos Aber
tame de bocha, que deve íni- tos" em Brusque, segundo in
cíar já em março e onde se formações de Raul Rodrigues,
pretende a participação de bo- Chefe da Divisão Municipal
chófílos de 'todas as localida- de Esportes.
des do município, para uma ROJINHA COMPETIRA NA
verdadeira integração através FORMULA FORDi'85
desse apreciado esporte. O piloto Rodolfo Jahn Ne-

O - certame de· bocha, será to, o Rojinha, de Guarami-
o primeiro do ano. A DME rim, em cinco ano's de karte,
participará igualmente dos' jo- chegou a.o tricampeonato· es

gos micrO!'Tegionais, l'egionai� tadual e cumpriu destacadas
e abertos, objeti'Vando cumprir. pa!1ticipações ,em várias eta
no mês de outubro, em pas do certame brasileiro, com
Brusque, durante! os 259s. petindo inclusive 'pela Kohl
JASC, uma destacada atuação, bach. No ano passado, Roji
mp,lhor quem sabe do qúe em nha deixou o karte e ingres·
1984, quando Janaguá do Sul sou no automobilismo, com
foi o quarto colocado em ter- perindo na Divisão 1 oatari
mos de medalhas conquista- nense e a partir deste ano in
das. Além das modalidades que gressa na Fórmula Ford, cu

p!!:rticipatram dos jogos no a- Jas etapas serão desen'Volvidas
no' Pft!lSado, outras serão in- em Interlagos, São Paulo, com
OO'rpol'adas de acordo com os o Campeonato 'Catarinense de
planos da Divisão Municipal Aufómobilismo da Divisão�1.
dei E6poTtes, que pretende E· além de perseguir os títu
ver aumentado o elenco de los, antes dos certamés ini-
modalidades, deside que te.. q�aiem, Roj�nha '

procu:ria .

nham condiçõ'es de brigar por também patrocinadores para
boas colodaçóes, d)e 'acordo essa nova escaláda no auto
com a filosofia da DME e da mobilismo catarinense e bra-
SECET. sileiro.

O atletismo e o handebol WEG DEVE ENCERRAR
feminino, destaques nos JASC EQUIPE DE CICLISMO
em Concórdia no ano passa- Um dos fatos neg�tivos na
do, merecerão maior atenção. área esportiva, neste início do
'Elas serão o carro-chefe da- 1985, é o encerramento. das a-da as conquistas obtidas no tividades da equipe de cicli�-
ano pasado e onde pro' CI W fmo a eg, que ez sucesso
curaremos este a no d"l

.

nos OIS u timos anos e que
segutar as posições· galharda- �o 000 passado ddnquistOumente assumidas', destaca títulos importantes. Um. dos
Raul Rodrigues. �atores que teria levado a di-
A DME iniciou esta sema- retoria da empresa .à decisão,_

na as suas atividades, em ca- segundo as informações, seria
ráter interno, de organização oS !altos mvestimem.1los para
para' o atribulado ano esporti-. �anter a equipa, apesar do
vö que se avizinha e onde se

seu bom des�mpenho nas com-
vislumbram grandes conquista� petiçÕes ent que partict>ou.
para o esporte' am,ador jára- Um dos integrantes da equipe
guaense.

'

. ,It e ßtlu principal expotmte, Síl
TENISTAS ,LO,CAIS NÁ, '. vio Rloberto EWlald, pa,rtidi
CLtNICA ,DE KIRMAYR ,pa a partir deste sá�adJ e até
O oomsta e p!"ofes�or 'Ed- o dia 20, em Montevidéo, .U-" o', _

", ' ....

SOC!EDADE RECREATIVA ALVORADA
Rio Cerro II - Jaraguá do Sul - SC

.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presen�e, são· convidados' os associados" desta
Sociedade, para a. ASSEMBL�IA GERAL ORDINÁRIA.
a realizar-se no dia 13 de janeiro de 1985, às 8 horas'
em 1 \I convocação e, não havendo número legàl,às 9
horas em segunda e última c0l!vocação, ,com qualquer
número de associados preosentes, para deliberarem sobre
a seg)linte ORDEM DO DIA:

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

3. - Assuntos diversos de interesse social.

Jaraguá do Sul, 28 de dezembro de 1984.

GERHARD SCHüNKE - PRESIDENTE

ruguai, do Campeonato Pa
namericano de Ciclismo Júnior,
envergando a camiseta da se

leção brasileira. E quanto a

equípe, não se sabe o seu fu

�uro, mas extraoficialmente
ínormou-se que está-se a pro
cura de patrocínio, para que
não se dissolva e aqui perma
neça,

ATLETISMO JARÁGUÁ

CRUZ DE �TA FAZ
FESTA EM RIO DA LUZ Em foco

CONTRATA RECORDISTA

Atrás áe uma notícia ruim,
uma excelente. Jaraguá do Sul
acaba de contratar o atleta

Jorge Luís da Silva Souza, re

cordista sul-brasileiro de sal-
.

to '. tl'iQJo '(L5,$Om) e: um. dos
cinco -miâhor;;S da

-

Äinérica
do Sul. Ele é caríoca e está
vinculado ao, Fluminense" po
rém, . como sua' noiva ��dé

.

em Santa Catarinaté da �ele
ção de basquete de Blumenau),
optou por Jaragu ádo Sul, on
de vai fixar residência, traba
lhar como professor de Ed.
Física e competir pelo muni
cípio.

Jorge recusou propostas mui
to boas, mas preferiu Jaraguá,
pois já foi atleta do técnico
'e professor José Augusto Ca
glioni. '� um atleta de nível
internacional", disse, todo u

fano, Caglioni, ;para quem a

contratação representa um a

vanço de cem pontos na sua

equipe, que inicia no mês de
,março as competições. A e

quipe deverá serf a mesma, a

não ser que surjam defecções,
como a de Waldir Giese, que
está analisando várias propos·
tas recebidas.

O Grêmio Esportivo Cruz
de Malta, bicampeão da 1�. BiglUilia Monetária - AD
Divisão da Liga Jaraguáense: tígamente tínhamos Cl'IIZeiro,
Ie Futebol e representante do lembam-se? Aquela moeda o

município no Campeonato Es-
. ficial, que substituíu, há mui

tadual Am,!ldOJ:;,.em 85" realiza ".to tempo O mß réis. Mas daí
na tarde. deste sábado, no Es- .os .enteJJdidos, começaram a

tádio Eurico Duwe, uma con- estabelecer ORTN, UPC, UP
fraternização pela ,qmq_uista Tel e coisa e tal, Agora temos
do bicampeonato. A festa de urna confusão dos diabos, que
entregas de faixas, porém, vai ninguém maia entende nada,
acontecer oportunamente e a- �?
inda esta semana o presidente .

oruzmaltino, AdetlUlr Frede- .··•.A vw 1I8l'i0l .• ,
- A. Sai-

rico Duwe, manteve contac- . teeim, u'pta empresa' de> turís
to com o presidente do Join- .

mo paulista, vendeu um mi

ville Esporte Clube, �ldo- líonârío. cruzeiro pelo Caribe

miro Schutzler, acertando de- ,e ,depois não apa.re<:eu p;;.a
talhes para a vinda do JEC a embarcar os �geIl'os. 1-

J, '

' d" sul 'para o'J'ogo" caram a ver naV1OS ... no ao-
aragua o, - , ','

ulís
p.� faixas, espetáculo que de--' T� pa tia •••

verá proporcionar um públi-
.

� " Atestado de pobl'eza - Ao

co recorde em Rio da Ll,li..
' .: 9ue _ thdó indica, o programa

AMISTOSOS DE -, BICA�- : ,,�� des.��o�atização � gover,
no, que nmguém mais leva a

PEõES EM RIO DA LUZ sério, sé conseguiu uma üní-

Na "tarde deste' domingo, ca vitória: a dispensa do fa

abrindo' a 'temporada futebo-' �gerado '�testado de pobre-
1; f emJs á d Sul' za. Também, pudera, no esta
IS ica e� aragu, o , um

_ do em que o povo se encon-
bom amistoso esta programa-

'
.

.

do pará o Estádio Eurico Du"" tra, nem precisa ...

we, envolvendo, o Cruz d'e·· -N. qnebradas da politica
Malta e o Santa Luzia. A par- Tem muita gento, por ai, que
tida reveste-se. de uma singu.. só quer saber mesmc: de eleí
laridadec o quadro cruzmal-. ções diretas, imediatamente.
tino é bicampeã da 11.\.' Divi"! Para elas é 'Maluf

.

nuncal e

são da Liga. Jar:aguaense de r�çredo neVerl'.. Blas iDsis

Futebol, ao passo que a equipe tem que se o candidato da A-
,de Santa Luzia é bicampeã do lianÇ!l Democrática não for

Campeonato Varzeano de Fu- devidamente pressionado, ago-
te601, ela Divisão Municipal ra, 'eleições diretas no Bra-
de .Í}spóries. �São,

.

as duas e- sil, never inore•.• '.

quipes ma:is organizadas ºo Võ�� trabalhou e o BrasO

futebol·· jaragua�nse" no 'mo- mudou! - Aliás percebo-se.
merito.'

. .. . .

Bastá -enfrentar uma fila de
INPS e ô atendimento do
INAMPS. Ou, quaildo se es

,tá espr�mido e ·chacoalhando
dentró' dó ônibus, a' �o
dó traB81hC>.' Ou, aiilda, quando
se vai' f'feira \�

/

Se< vê Ó preço
dOs -P±'Qdufós:

.

()�;"'pri.nclpal
mente, quandoi Sê; âSis1e

. essà
'beleza 'de espetáculo" que é
,a. sueessão. �, <> paSs mudou
muito!!.! ,

, 'Stiper-her6is do cJiDh.o -
.

O dinheiro estava curto e a

rapaziada botou' a lira prá
funcionar: Resultado: duas nO

tas novas na praça. Agor a te-
.

mos cédulas de Cr$ 10 mil
e de Cr$ 50 mil, ilustradas
pOr Ruy Barbosa e Oswaldo
Cruz. Logo eles, que não têm
nada a ver com essa becatom
te financeira. Houve quem
já se adiantou, batizando O e

vento: Barbosinba e OsvaIc1ão,
. juntos .

contra a inffaçio!
•. Grb� da Semana - Dizem
que o. deputado-cacique Má
rio Juruna será nomeado pará
alto cargo no próximo govemo.
Quem' imagina que seja a

Funai, ou o Ministéio do In
terior, engana-se. I)epois de
sua recente 'apresentação de
eontas'� ficou claro,que enten
de mesmo é de finanças •••
(Tupã Gomes Corrêa).

Clínica de Olhos Jaraguá
DR� WALTER CORAL
OFfALMOLOGISTA

Atendimehto: 2110, 4\1 e 61.\ feiras, das 8n 2 horas e das
14/20 horas. Atende-se também com hora

marcada.

Rua Guilherme Weegé, 72 (próximo ao Café Bauer)
,

TeleJone: 72-1368

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A� Aniltações- de

f

78%) Corupâ 0;249257 (130,
58%), Guaramirim 0,347076
(155,98%), Jaraguá do Sul

3,292458 (146,75%), Massa

randuba 0.,303468 (148,93%)
e Schroeder 0,077655 (99,55
%). O índice de crescimento
do movimento econômico, da

microrregião, foi de 145,35%.
E .quantó aos índices de parti
cipação, Barra Velha e Sehro
eder tiveram os índices dimi
nuídos com relação ao exer

cício anterior, más o Vale do

.Itapocu, num todo, foi bene
ficiado com' a conrtrapropos
ta aceita pelo Governo, dos

rmmioípios bpeljr1anfi:s do

mandado de segutra.nça.

Flávio José I C M� !Tma�uá tem o"..tcrc_eiro melhor Índice ·de S C.
-----------------------------------
'" O 'assunto Nacional é a sucessãe presidencial. Na prôxi
ma <terça-feira, o Brasil conhecerá' o novo presidente da Re
pública, escolhido por um Colégio iEleiwrail.fa::rrn.ado 'por 686
membros, que apontará Taocredo Neves IOU Pauío Mahif .à
sucessão do general Figueirede ,a f'8íltir de 15 de marco. ITan�
credo 'Neves, da A1iança Demoerãtíca, é ,ocdo cerno virtual
vencedor do plei�o.

'

'" A vitória de Tancredo tem levado peemedébistas_ e frentistas
I'iberaHsfss (sai Odoricot) '8 marcar cOlOeín�ão' anteclpada.
Fm Jarasuâ do Sul. »u!'Va1 yasel decretou ponto facUltativo na

Pretettnra, cTia 15, e� está ctlncitando a população para que
(esteios com fogós e oub'as comemorações a passagem. do poder
mUitar para o civil; após lO anos de ditadora militar.
* F0i a.virtual vitóría do ex-governador mineir�. -que levou
Vase) a, Florlanôolís, .quinta-feira ,a chamado do seu pa'l'tido,
para, junto com os membros da Frente Liberal �deba-rer e in
dica- nomes para os cargos à- ,nível federal a serem preenchidos e

•

Em.bo�a não declinando, o alcaide levou na algibeira nomes

de jaraguaenses para integrar a futurá equipe de -governo.
.. No'final dp, rlezemltro, o-mandatárlo-mor de lara�á do Sol
integroo a ', earav.aoa de' ·prefeitos peemedebß(as catannenses
q�.e .. J.oram ,à . �ia ratificllI' apoio à Taacrede, Este teria
dito que �iNàl!�o 1eJ:ll uma .�lívic& para com'Santa Catarina e

que o seu .govemo ,pretende resgatá""l&, olhando com muito
('llI'i.ßito. i� ,reivindiq�çQes do ,Estado. E 'pediu um vote -de c0n-

fiança! j :

.

, *". Na esteira
� 'dá: sucessão, ps partidos -aguardam os. .aeonte

.

cirnerr'os.' O Dr. 'Fogaça, do 'PMDB local, disse que, é preciso· (.

assentar' a noeirã para apôs emitir alguma ·opinião. Mas, in-
dependente disto, Fogaça reafirmeu que -é 'candidata -a depu
tado. défendend�' uma renovação, "opertanizando novas -men
talidar'es -e tídorancas. E isto deve acontecer tanto -ne -PMDß

·

como no J>DS�) :concluiu.
'" 'AiTlda S-ôhre ·sucessão. wo pr6cer pedessisfa, ante a-linlnente

-

derrot;�. de' PaulO M8Iur, «editou ao p�ld.ente Figueiredo
. a derrota do partido e do candidato. li lascou:' 'aconteceu o

mes:m'-, Que em 'larigo' do Sul, em' 82, e o resultado estA· ai.
·
Strebe foi deITota.do, assim: como M.htf o ser8�. Os 'timoneiros
cnízaram os braçÖs e a funda veio cerfa". Nem mais nem menos%

·

'" Nada de. novo no ·'front" da sucesão presidencial da Câmara
de Vercfl<;lores de laraguá do Sul. Em rece8so, a sucessão en
contra-se em compasso de espera" até o dia 19 de fe"ereiro,

,
. quando às l'Oh, o Legislativo reinicia atividades. Marino Lenzi
e L�u�o Sie),eTt são nomes 'cotados. Marino deve ter votos do
PDS, Il?-as, pelo que consta, ,está COm receio. Um terceiro no
'� ":"de sUFgir.

'" A Assodação de AdvogJJdos I de laraguá do Sul, "que reúne
; mais de ,25 ptbftlisionais, !telO como metas, para 85, a implan
�ão da rlo�ta 'fle Conciliação e Julgamento, criaç-ão, d� m�'l
uma Vara pa.t'a a IC-OlQar4,l&, criação de mais Cartórios, eie

/. 'Va�ão da Comar�a à 4' entrânda e maior agibilidade na, lus
.' ti�a. Pa"a tanto, quer eDvelver toda a sodedade, segundo Fo-
gal('a, reu presidente� .

'" Um novo Posto de Polícia Rodoviária Estadual será implan
tado pa região. O Comandante da BRE em Santa GataTina,
Raul 'Stanke,.,disse ql!le existe um estudo "que viSia a implant1l
ção .dr um nOV0 poSto ,äe p:oliciamento. para atender as neces

sidades existentés no eontrqle do tráfego das .SC-474 e 418,
que in' erl'igam as cidades de B}U1nenauf@uaramirim e Pome-
rodelBlumenau. .

'" No"penodo de rtl.8 f.S"deste mês, os professores Arioval
do Xader dos Sântos, Aírton Sclti�chet 'e Guido Mannes, par
'j harn -em São Paulo; na FaduIdade .de 'Ef,lucaçio !Fisiea da
Políci:l. Militár, de um curso de yolibol. Ari é o técnico da e

qt"pe de voUbol; adotada pe1B KOIbIbtlcttil' 'BgIMi ,re��aa
.pelo Má"do. fun�ionário da GEF, e que por 'cinco :anós de-
?ndeu 'BIume�u. '

CCToa de dois mith6es 'de cruzeiros, em dinheiro, foi o {ru....

� .do golpe aplicadb .Iror vigaristas, sendo vítima um 'office�

l-oy' da Weg, êsta s·emana. A garotada, que nem sempre re

be a atenção dévida nas empresas, mas que tem gpandes
. >spoI?-sabilidades, 'Precisa ser melhor tratada. E preparada!

SASSE
c'afé e

�DUTOS GOSTOSOS

o Gove no do Estado a

nuncíou esta semana que acei
tou a' cantsaproposta �presen...

ta!fa pelos 11 municípios -

G�ntre eles Jaraguá do Sul -

que ingressaram na justiça
pleiteando mudanças nos .cri
tétíos d;:. distribuição dos re

cursos do leM. A centra

I' fQPosta; em síntese, limita o

crescimento do movimento a

gropecuário ao da indústrêa

e, �é.rcio, ou seja, em 1�1
polt')é$tQ; estabelece crité
rios para 1'985 (50 'por cento

cento do agrepecuârio com

provados 'por documentos fis

cais e 50% limitados ao cres

cimento do movimento' econô- .

mico dia Indästríae do comêr
Cio) e, a partir de 86, o movi
mento econômico para fix:a

cão do índice de participa
ção do ICM será definido ex

clusivamente por. documento
ii�caL

lARAGUÁ: 311 tNDICE DO

ESTADO

Anunciado o aceite da

contraproposta pelo Governo,
a Asseciaç-ão dos Municípios
do Vale do Itapocu-Amvali,

CARNAVAL:

.A:POIO AOS -BLOCOS

'Os cin.oo blocos camava...

lesco a quem prometemos a

poio no·ano' pas�do s6'"ão
beneficiados com recursos de
Cr$ 500 mil'. A delclaração -é
do prefeito 'VaseI. informando
que os Cr$ 500 mil para cada
um dos cinco blocos foram
consignados no orçamento des
te ano, para que 'possam se

preparar e brincar no carna

val, brindando o público com
uma boa apresentação na Mal.
Deodoro. Os blocos desfilarão
em duas oportunida,des e não
está de tOQO descartada a hi
pó+ese de um trio elétrico a

nimar o carnaval de rua, ou,
em última instância, o próprio
eq1Jipamento de som adquiri
do rec:entemente pela prefei
tura. montado num trailer, es.
,pedalment.e prepamdo .para tál.
PONTO -FACULTATIVO
Tendo em vista o dia 15

ser data escolhida para reuni
ão do Colégio Eleitoral que!
escolherá o novo Presidente
da República, o prefeito mu

nidpâl Durval Vasel decretou
ponto facultativo. A medida
visa possibilitar ao fnncioIlla
lismo púBlico municipal con
dicões de acompanhar a elei
ção do novo Presidente.
O prefeito conclama a po

pu1agäo para que se manifes
te, 'eSponcando foguetes, em

comen:Jllliaçiãó; ca data histérica
da passagem de um regime
de exceção para o regime de
mocrático, mesmo que a elei
ç.ão sejla P9r via indireta, ,ti
ando o país do Tegime militar
que vigom a vinte anos.

divulgou os índices oficiais,

que passam a vigorar este ano,
liberados . pelo Centro de In
formações Econômico Fisca:i.'\
da Secreta-la da Fazenda. Do
total de 199 municípios cata

rinenses, os seis municípios da
Amvali, j:untos, participam
com 4;350863 por censo, dos

quais 3,292458 de Jaraguá do
Sul, que detém o terceiro
maior indice .de retorno do.

Estado, suplantado apenas por
Joinville e Blurrrenau.

.

Os índices da Amvali e o

respectivo crescimento do mo

vimento econômico do ano ba
se 83, exercício 84, são estes:

. Barra Velha 0,080949 (129,

O Bispo Diocesano de Joín

ville, D.Greg6rio Warmeling,
estar-á neste 'domingo, em Conn

pá, para empossar o ex-reitor
'do Seminário Sagrado Cora-
ão de Jesus, Padre Rudi Koch,

.

como Vigário da Parôquia
São José. 'Padre Rudi substi
tui ao 'Padre Valério, que re

tornou a Minas Gerais. E no

Seniinário, assumiu as �....

ções de reitor, dia '2 dê [aneí-
• ro . passado, o Padre Adolfo
Hülse.
O .acesso à. _Escola Apos

'lSlica (Seminário} está rece

'hendo a infra-estrutura, pare
f1.ue ,possa receber camada as

filtiea.À Prefeitura Munici
r.a1 de Corupá ,vem colaboran-

do com a obra, que tem como

executora a Secrella.ria. dos

Transportes e Obras. A mu

nicipalidade. -estâ, também
construindo um muro de pro
teção em área contfgua à Pra

ça Artur Müll�, aos fundos
do

.

coreto, pará alí implantar
um paque infantil cujos equi
pamentos estão sendo adqui
ridos.
Por outro lado, está em

fase de conclusão a Escola

Municipal Rio Novo Alto. Um
prédio' de alvenariafuma saía
de aula)substi,tuirá as ins1la

l:açõe(; d� madek'a e a. nova

escola entra em funcionamepto
já neste ano letivo, segundo
o vice-prefeito Otb Ernesto

- E D I 'Í"A L -

AUREA MtULLER 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 quantos este edital virem que
se .acham neste Cartório para protestos os títulos contra,:
ADEMIR VOLKMANN·- Estrada .Garibaldi, su9, nesta

ARESTIDES ULLER - Rua loão .Calos. Stein, s09, u�
ARNO DANCKER - Braço do Sul, su4!, SehrOeder -

ADEMIR RlSTOW - Rio Cerro I, nesta· - CECHlA
MARIA FURTADO COSTA - Av.MaLDeodoro, 1349,
nes� - GERllHARD LEITZKE - Estrada BananàI dO

Sol, Guanmirim - BILBERTO STRUTZ - Rio Cerro II,
sn9, nesta - IND. E COM. DE MALHAS MARlALVA
LTDA - Rua Cap. Dagoberto -Pádua, 1185, ,uesta -

NILVO S10EBERG - Roa Vitor ,Rosemberg, 400, nesta

PAUW HENRIQUE TECHETIN - Rua 11 de novembro
184, Massarandoba - PAULO SEVERINO DA SILVA

Estr3da .Garibaldi, ,São .P.edro, -nesta - ROGÉRIO ERS

CHING .:.. Rua losé Bauer, snCl, nesta - RUFINO WEIL
LER - Estrada lzabel Alto, Corupá - SUELLY RABEL

W, Roa 10ãa Picolli, Hi1, nesta - ··SERGIO ALVES -

.Roa loão lanuário/Airoso, nesta - :.f.RANSPORTADORA
MARQUARDT ,LIDA - F..strada Bio da Luz Primeiro,
sßl!, nesta - VALDIR MELClDOJ,mTfO - 211 Braço,su'1
Mass!D'anduba - Wi\LDIR RlSTOW - Rio Cêrro I,
Km 9, nestll - WALDEMIRO .SOARES BORGES ID

. NlOR - Estrada do Sul, nesta - WALDEMAR ZIELE
Rua 10inviDe, sit9, nesta. ._

E, como 'os ditos devedores não foram··encontrados
e ou se recusaram a aceitar. a· devida intimação, faz por
intermédio. do presente éditàl para q'!le os mesmos com

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

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então

dar ,razão por que o não faz, sob pena de SeFem os referi-

dos títulos pr:otestados na forma da lei, etc.
.

•
.

ns/Janguá do Sul, 10 de janeiro de 1985.
Aorea MüU:er Grobba. Tabeliã Designada de Notas e

0ficial de Protestos de Títulos da Comarca de 1.do Sul
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t CORUPÁ :- ASSUME NOVO VIGÁRIO.·' NO 'DOMINGO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




