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Capital Sul. Arnerlcane do
Chapéu

NOVO MAPA URBANU

A �etaria de Plane

jamento .
da Prefeitura Mu-·

nicipaf está entregando' à

ór.gãos púb'icos. ,escritórios
de engenbarhl e topografia,
-baneos, lojas e outras,' re

partições" o novo mapa
urbano. de Jaraguá do Sul,
aú,lalizad(J .

na atual gestão,
englobando' a cidade, a'

BlU1'a do Rio 'Cerro e o

Bairro loão PeMoa, junta
�te 'com a, reJaçãö das

ruas e. suas nGmenclaturas,
Por ordem numérica; se

gundo o. �ecretárlo Aris

flde_! , Panstein; d? Plan�

jaIpentG, ,as �as ela Bana
JUssam a Ser contadas a

partir do' �ÍlC} SOO e as· do
João' P4!$soa a partir dOi

,

nY 600, para fáctmilr BI

l8CäJizaçãO� Os mapas estão
sendo eP.Ífeglies �mt ônus,
porém, Aristides esclarece
CJue; GS' subsequentes' serão

I c8brados' pela,municipalidade ;em ,razão', do alto custo
das cópias beliográtlcas.

,SCHROEDER:

MAIS TELEFONES'

.. D"trtt:Oria de Marke

tinj da Tele5c está reali

za�o,'· no',"'inunicípio de

Scbroeder, uma pesquisa de
cle�rida visando uma fu

. ,tnr� expansão'. O prefeito
Al48 ,PassDld disse que a

recepção foi boa, acredi-

tando ne aumento do nú

,m�o ele" terminais telef�

nicos, na sua, cidade. Aldo
inform8u �nd'� qu� S$ o-:- ,

,bras de calçamento da a-

'IV� principal 'da cidade
: estão ilêelera'das e que irá

.' assinar um convêÍlio CGm

• o Fundo Estadual de As

: sisfência RodoViária, 'da Se
cretaria dos Transportes e

',Obras� para retificação,' a-'
·Iargam�nto". e ..�adàllÜ-
� da Estnlda Duas

Mam�,' "'dÓ: T8�8seJli á
•1ID�'i*;:d� ,COsta, num:
tt�,,: '�ê :U20'metrOs de

���. ;1

" �.:::i:lt��.:�.>.�
. 'REStJl;TÁDO DA; LOTO:

Sião as seguinteS' aS deié
! nas sorteadas no teste %23
:da ,Loto Gntem:

'30�7--80-85--90.
'

" .. _ ..__:0 •. :.... •.•. :-::.:: .;'

Dois novos Postos de Saúde em 1985
comemorar.Pracinhas vão

fim da guerra
çâo especial,
quadragésimo
fim da 2a
Mundial.

Jaraguá do Sul foi a cidade
que, proporcionalmente, mais
contribuiu, em Santa Cata
rina, com expedicionários para
o contingente da FEB. Uma
das praças centrais leva o no

me de Praça do Bxpedicionâ
rio ( a do coreto ), nome que
'a Secção Regional da Anfeb

deseja alterar para Praça
Montese, conforme oficio re

metídojao prefeito municipal
Durval Vasel, que é filho de

expedicionário;
Na justificativa .os febia

nos lembram que Montese foi
a batalha mais sangrenta onde
a FEB participou e onde,
também .noventa e três por
cento dos expedicionários jar
raguaenses participaram, inte
grando o 119 Regimento de
Infantaria, hoje Regimento
Tiradentes. Na praça ,além do
nome ,a municipalidade deverá
eregír um marco, registrando
para a posteridade a partici
pação dos jaraguaenses naquele
'conflito mundial.

pois registra o

aniversário do
Grande Guerra

cisão no PDS

Um grupo de pracinhas ja
raguaenses .acompanhados das

esposas, integrantes da Asso

ciação Nacional dos Veteranos
da Força Expedicionária ßra

sileira-Secçâo Regional de Ja

raguá do Sul. participarão do

39 Encontro Nacional dos Ve�

teranos da FEH, FAB e Ma
rinha de Guerra, a realizar

se de 4 a g de maio, no Rio
de Janeiro .A· caravana jma
guaense .de 16 pessoas será

engrossada com 'a itajaiense,
que fretaram um ônibus es

pecial para a viß�em, que
inclui ainda visita ao Museu
da Legião Paranaense do Ex

pedicionário, em Cuptiba e

aos quartéis do Regimento 1-,
piranga .em Caçapava, S. Pau
lo e do Regimento Sampaio,
na Vila Militar, no Rio de Ja�
neiro.
Tal encontro deverá reunir,

segundo os organizadores,
cerca de 6 mil dos 11 mil
ex-combatentes . da FEB, 'a

inda vivos. O primeiro encon

tro realizou-se' em Itajaí, em

1981, e o segundo, em Porto'
Alegre .em 1983 .sendo que
o deste ano tem comemora-

riam envolvidos' nessa luta in
terna do partido, quando o

primeiro nem é vereador �mas
, Em offcío a este jornal, o membr-o do Diretório)' e Ál
Sr.AlviI1 Seidel, Presidente do varo Pett é suplente de verea.

Pa1líit� Demoor�flÍldO SoqjaV dor e gerente dà Celesc de
dei C6r�pá, escla�ce e <70n- Corupá, cujas relações de a

testa publicação facciosa de um mizade com o Presidente do
_ jornal da região e nega que PDS IodaI são as melhores
exista cisão no ,partido. Diz possíveis"..
Seidel que "na edição de hoje �

(dia 23), de "A Notícia" o Continua o Comendador a-
Sr,_j\ntônio Neves publica um firmando que "assim se poderia

, comEfutário sem fundamentO' ':_çOntinu!lJl' a desfiazer �aJltas
,n;a; cO'luna ":Periscópio", re-: mentiras publicadas pelo re....

,lifrindo-se a cisão dentro do ferido jornalista,' tàlvez sem

:i!DS de Corupá ,chegando ,ao má fé ,mas se fo:ra fal&amente
cumulo de dizer que o Pre- informado ,deveria' ter tam

feito Mun'cipal Albano Mél- bém a hombridadel' de
.

retrar
chert e o Presidenté do PDS' :'tar.:..s\" ,para não continuar na

Alvim Seidel ,estariam inte- ridícula ,�ituação em que se

grando alas diferentes -e que, colocou", .

encerra Alvim Sei-
.

ainda, os vereadores Adernar, deI,. bastante abo:rrecido com

Jark � Álvaro O. Pett'. esta.- "as inverdades publicadas...

Seidel· nega
de Corupá

'\

Mais dois postos de saúde
serão construídos este ano no

município ,nos mesmos moldes
do. existente . na Vila Lenzi,
segundo anunciou o prefeito
Durval Vasel, Um se localiza
rá na Vila Lalau, proximida
des da ponte pênsil que dá
'acesso à Ilha da Figueira, pos
sibilitando, assim; que a po
pulação dos dois bairros seja
atendida e outro, em local
ainda não definido. O prefeito
informou que a Secretaria de
Obras. 'está executando o a

largamento da serrinha próxima
a Santa LU7ia ,assim como a

Estradar Rio da Luz, 'a partir
do final do calçamento até
a Seara Industrial.
Com o bom tempo-as frentes

de calçamento têm conseguido
avançar no cronograma. de
obras e também continuam
as reformas das pontes pên
seis, tendo sido já executados
trabalhos na Maria Grubba,
Jacob Emmedoerfer, Ilha da

Figueira ,e .atualrnenre, na e

xistente, ao lado do Beim
Rio e outra ,ao lado da Na
nete. A seguinte será a lo
calizada nas imediações da

Argi.
Outra informação de Dur=

val Vasel, confirmando de

clarações anteriores, lrel1acíg-
na-se

.

ao apoio aos cinco
blocos carnavalescos, no valer
de Cr$ 500 mil, !It mesma

quantia que receberão as Es
colas de Samba Estrela D'

A�v:a e Unidos da Brasilis,
Haverá dois desfiles, no sá
bado e na terça-feira. Como

novidade .outra escola sairá
às ruas, em formação, da Ac
sepum,

. Acredêsa-se que o.

carnaval de rua deste ano

supere o de anos anteriores,
seja pela movimentação que
está havendo "seja pelo apoio
oficial já definido.
Na área turístioa ,o pri

meiro mandatário do municí

pio disse que ao lado da casa

de enxaímel, nas margens da

BR-280, vai 5efr coIlSltrlÚÍ�'a
outra obra em estilo germâ
nico .constando de banheíros
e pequena íanchonete, Numa

etapa posterior
.

será construí
da a praça e implantada uma

moenda, que se constítulrâ em

ponto de atração àqueles que
nos visitarem, O portal con
tinua nos planos e vai ser

mesmo implantado, ainda es

te ano,

Vasel ',na coletiva a impren
S2 ,esta semana, ratificou a

compra, "pelo podler PÚbl;id>i
municipal, de duas áreas de
terras na Vila Lenzi, além de

outra, na Rua Onélia Horst,
para o novo cemitério muni
cipal, cuja'. infra-estrutura
começa a' ser ímplantada já
em fevereiro .. Os imóveis cus

taram ao erário público Cr$
96 milhões, parcelados, e fo-
ram considerados

.

"excelen
res negócios pelo prefeito
municipal" .

a Construt8ra. Jaraguá
Ltcla iniciar as obras fí
sicas do fundamentO!, �

primeira fase da constru

, ÇãD, para. a qual existem
recursos dispollÍVeis, assi-

nalDU Sens.

Ancianatocomeça em 2 semanas
Serão iniciadas na se...

gund'a quinzena de, feve
reiro ás obras do ancianato
de Jaraguá do Sul na rua

Domingos da Nova ,segon!""
do, informou o engenheiro
Moacyr Sens, presidente da

As�ociação Assistencial pa-
ra IdosOS Lar das FI�res. Moacyr acrescentou que
O ancianato terá 4.340�2 a entidade tem recebido
de área CODstruíd� em dois colaborações expon� e

pavimentos, CGm 60 apar- destacou' !} doação, esta se

tamentos além das demais mana, de. quinben_ sacas

dependências. de dm�nto do Sr. Vale-
Inicialmente será feito o rianG Zangbelini, que ali-

,eSt;lqueamento pela H.Wolf teriormente bavia doado
• CoIisn;utora e IncGrporado- 100 mil tij� para a

.'� Ltda., para, em seguida, "construção do ancianato.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.CORREIO DO POVO PÁGINA 02Jiaraguá do Sul -Semana de 26/01 a 01102 de 1985.

- Embora tardiamente, re-

gistramOs o nascimento de I

sabel l:mtina "GUiettther, 0-

corrido dia 1'1.12.1984, às

20b4Umin , na Maternidade!

Carmela Dutra, em Florianó

pOlJs, pesando 3KgSOO. �ão

pais
.

da pequerrucha o casal

Siegfried (Maria Isabel· Sch"";

neider) Guenthejr e avós AL
fonso (Walmira) Schneider e

GetúUo (persy) Guenther, -que
ao lado dos bisavós, não cabem

de sí de felicidade. Isabel nas-
'

ceu na data do 5'1 aniversá
rio do seu irmão, Paulo Hen

rique, que a acha Unda. Da

,coluna, os cumprimentos pela
chegada da nova integrante
da família.

-x-x-

-x-x--

- Na Matriz S.Sebastião, o

enlace matrimonial, neste sá-

bado, às 17 h, deé Joio TrIn
dade/Maria Cristina dei Paula,
Sérgio C.apraro!AJdse JaaIIlI
e Valmor' da Cruz!AUce Lfdia

Sacht; às 18h, Adalbio Dutra
Arlete Olska e às 20h, Sérgio
Spézia/ Maria Jane Silveira.
Na· Barra, às IR h, Ademiro

Krüger./ Isolete Maria·Vasel.
E na Igreja Evangélica, GD_"
mar Méldola/Margarete Ata-
nmo.

-x-x-

Gente &
Cine Jaraguá programou para
os dias 26, 27, 28, 29, 30 eI
31 (sábado a quinta-feira),
sempre às 20h15, a película
",Christine o Carro Assassino".
É baseado no romance' de

Stepheu King.
- O "Correio do Povo" vem

recebendo muitos cumprimen
tos' pela sua nova fase, agora
com máquinários próprios
para a impressão do jornal.
Os incentivos são muito im-

,

portantes. E quem ganha com

isso é o leitor e a cidade.
-x-x-

- As matrículas para os ca-

louros ap�ovados em Ciências
Contábeis ,na FERJ ,serão dU

4 a 8 de fevereiro. 'Antes, os

mesmos devem pJloVictenciall
a documentação necessária,

. informa fonte! ligadá a insti

tuição. li: isso aí!
-x-x-

Informações
horas e das 15 às 18h30min.
Anote na .agenda,
- Edi GinástÍ<'a íntormando

que as matrículas para aulas

de; ginástica estética e curso

de manequim iniciam..-se dia

04, de fevereiro ,no CoI.égio
São Luís, das 14 às 16 hora9.

A ginástica inicia no dia 11'
de fevereiro, as aulas.

-x-x-

O Posto Cultural do Mo-,
bral de Jaraguá do Sul co

municando que acham-sé a

bertas matrículas àqueles que
não têm o certificado de 4l1-

- De muito bom gosto o gabi
nete do Chefe do Executivo

Municipal, que recebeu rerno-
,

delações, novos móveis, carpet
e cortinado. Agora tem apa
rência de um gabinete prefei
tural, condizente com o nosso

município. Bola Branca!

-x-x-:-

- Aliás, falando em Execu

tiv� a atual admímstração
compteta na próxima sex�

feira, dois anos de mandato.
No período, sem dúvidas, a t

cidade experimentou um pro
gresso acentuado, recebendo
inúmeros benefícios. Parabéns!

-x-x-

- O C.A.Baependi informan
do a seu quadro associativo
que os que desejarem pagar
a semestralidade anrt'eCipada
mente, com desconto, poderão
fazê-lo até 31 de janeiro. Até
lá, a seme!Stl'alidad� custará
Cr$ 105 mil.

'_"";x-x-

_;. B�tante lamentado o del

saparecimento di) Recanto Ga

úcho, da Estrada Itapocu, con
sumido pelo fogo na madru",a
da de quarta-feira. �omente

cinzas restaram. O Recanto
Gaúcho era a antiga Socieda
de Alemanha. Uma pena!

-x-x-

- A professora Terezinha
Gascho V6lpato' .,do Departa
mento de Ciências da Univer
sidade Federal de S3!l1ta Ca
tania lançou' recentemente
o livro "A Pirita. Humana
Os Mineiros de Crieiúma".
Detalhe: ela é de 1araguá do
Sul.

'

-x-x-'

- Coin C:eDsuia 16 anos, o .

..- Nas sedes do Mobral, em

todos os municípios .podeeão
ser feitas inscrições para o

Festival da Canção .para a

Infância Catarinense- Fecic/

85, até, 22' de março, aberto'
a compositores nascidos vou

residentes no Estado.

série e para quem não sabe
Formou-se ontem, dia 25, .;_ O Baependi marcou para '. ler nem escrever. As aulas

Bacharel em Ciências Jurídicas 15/2, às 22h30, o baile car- começam em março, no Al':"
(Direito), pela FURB/BIume- navalesco 'Azul e Branco', com bano Kanzler.
nau, a jovem Denise Menel, Moacir e Seu Conjunto. Pre- -x-x-

fílba do Prof. Dolcídeo (Te- C $ 20 000 O \

ço da mesa r . .'
_ Móacy;l Sens, ft�iden.tereza) Menel, A sessão solene carnaval. infantil será no dia

de colação de grau aconteceu
.

. da Associação Lar das Flores,
19, às 15h, gratuitö para fl- .

informou no Rotary, esta se-�s 20 horas, na Sociedade. .

d
Dramático-Musical Carlos Go-

lhos de aSSOCIa os.
mana, que 'as obras do ancia-

mes ,em Blumenau.' 'Parabéns
-x-x-

nato começam dentro de duas
• d da it - M'oacír e seu ConJ'unto val semanas. Ele também agrade-a nova a voga e mUI o su-

-cesso na carreira que abraçou. anlmar também o carnaval do ceu a colaboração e o apoio
, Beira Rio. No dia 17, 15h, recebido da comunidade.

matinê infantil com concurso -x-x-

de fantasias e às 23h, baile
de carnaval, que será repe
tido no dia IH, no mesmo

horário. Pl'eparem-se I
, ,

-x-x-

- Os vestibulandos vitorosos
comemoraram corri. muito cho-

.

pe, trote e' passeata, a apro
vação no vestiba da Acafe.
Tendo no batuque o comando
do m'estre' Manequinha, os ca

louros festejaram a suada vi
tória no vestibular de forma
multo organizada e pacífioa.
Aos ·aprovados os cumprimen
tos: e aOs não aprovados, um

pouco mais de estudo liJue no

próximo ano será diferente.
"";"x-x-

- A comundade guaramirense
aCOlJÚfanhou contrist:adll\ o

�,últn;ntento. domingo, do

prestativo cidadão José Ata

násio Rosa, desap.arecido aOS

8S � de idade. O extinto
era ex-cartorário e funcio
nano público apose.ntacJ_o, e

sogro do ex-prefeito de Gua

�, Paullno,Jc;»ão de Bem.,
.

--:-x.....,..x-:--

- O emprt'sâ'"b Reiberto

Breithaupt, o Beto, confirmou

para o dia 3 de março, a

inauguração oficial do Autó- - Serão nos dias 4, 5 e 6

dromo de Jaraguá do Sul, jun- de fevereiro as matriculas para
ao Motódromo, em Nereu a Escola de Música da SCAR,
·&ànioS. Com' 2.200m, a .. na Rua Luiz Kienen, n9 253,

,

. piSta 6', uma das para alunos novos e veteranos.
melhores do Estado. Na 1- O horário será das 9 às 12

nauguração será qesenvolvida
uma competição extra-oficial
e é esperada a presença de um

numeroso público.
-x-x-

- Em Corupâ, o pr�ssor
e vereador Hermann Suesen

bach, deverá assumir a dire

cão geraí do Coiégio Estadual

11eatesa RaDlco\!I, o maior do

município. Como diretor de 29

grall, o prof. Luís Carlos
Schulz e a diretora de 19 �rau,
a profl.l. Brigite Adler. Coru

pá sedia dia ·S/2. a assembléia
da Amvali.

-x-x-

- Com o forte calor, está
sendo muito boa a frequência
de associados nas piscinas do

Baependi e do Beira Rio. Ga

tinhas e gatões dão um colorido
e um visual diferente, apro
veitando bem as férias, pois
ninguém, é de ferro.

-x�x-,
- Dentre os inúmeros jarà-
guaEloses aprovados no vesti

bular da Acafe, estão Charles
Br'� e l<labl'idiO Dellafii
ustina Barbosa ,este ú1timo,
filho do Dr. José Alberto.
Foram aprovados em Direito,
na Furb, de BJumenau.

-x-x-

- O ql1erido casal Rubem. e
Seni Arenhart, ecônomos do

Baependi, curtindo umas férias
desde o dia 22 ,até o dia 4

próximo. Para quem se dedica

o ano· todo, é justo e merecido
o descanso. Boas férias para
vocês!

-x.,...-x-

- A Srá. Loni S:Kohlbach, es
posa do 'empresát:io Wilson

Kohlbach� recebeu dia 18 mui

tos cumprimelntoS de seu vas

to círculo de amizades, pela
passagem do seu aniversário.
Um· café concorrido marcou

o acontecimento.
-x-x-

-x'_"";x-
- Anlversaria neste final de

semana, di� 27, Marina 'Gon
çalves, pr(J'fessora no Colégio
Estadual Rolando Gonçalves•.
Os cumprimentos da coluna ep-
lo' aniversário.

\

.-x-x-

SUPER CARNAVAL
PROGRAMAÇÃO

8 5 '

Sexta feira - dia 15 - 22 horas
Abertura do carnavàl - 'Noite Azul e Branca", Baependi..
Sábado - dia 16 - 22 horas

: ..::"�

Concurso Melhor Bloco de Fantasia, no Juventús. PI'ê_::i
miGS: 19 Cr$ 500 mil, 2t? Cr$ 300 mil e 39 Cr$ 200 mil: '

Melhor fantasia individual, Cr$ 200.mil. '

Domingo - dia 17 - 22 horas
Carnaval no Beira Rio Clube de Campo.

Segunda feira - dia 18 - 22 horas

Carnaval no Beira Rio Clube de Campo.

: 0).- ::

Terça feira - dia 19 - 21 horas
Encerramento do carnaval, com

Grêmio Esportivo Juventus.

. ...: ,

6 horas de duração, -no

CARN'AVAL INFANTIL

Bomingo no Beira Rio e terça feira no Baependi
Domingo, segunda e terça feira no Juveritus

.

A ANIMAÇÃO DO SUPER CARNAVAL 85 'É" DE

"Moacir, e Seu Conjunto"

He rçário Maternal

"Bem-Me-Quer"
.

Comunica que atende em novo endereço, na

Rua Pastor Ferdinando Scblüllzen,' n9 194
Fone 72-1304

Atendemos crianças de O a 4 anos, por hora, méió
período ou período integraL.' Ambi�nte aconchegante e

bmiIiar .

-_. ; � .

Venha conversar conosco.
, ,

PARA TODAS AS OCASIõES E TODOS
OS GOSTOS, P�ENl'ES DA -

{.

Relojoari� AVENIDA
Jóias, e Relógios

Márechal Deodoro, 43 t e Getúlio Vargas, 9II

.•... ,.i"!.:

Celina Cabeleirerr�s: O':"_:.'i·

Especialidade eM eortes modernos; . bem
.

:eomci·'.':' �
pintura, reflexos, hidratação, maquilagem é a ma�s', ':,
nova técni.ca para permanentes, limpeza de pele e.

manicure.
Rua Gumercindo da. �ilva, 09 ,119 (ao lado da Cai- ..

.

xa Econ.) f. 72-2165 - JS. (Agora com novo pro(is"
slOlUil cabeleireiro argentino. Novas maquilage�

e cortes).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



i .Ták�á do Sul -Sennma de 26/01 a 01/02 de 1985. CORREIO .00 POVO PAGINA ..

Jaraguá na 207a. posição entre
os mais desenvolvidos do Brasil
A revista Diriaent� MUDiclpal, do Grupo Visão, pelo dé

elmo-primeiro ano consecutivo, publicou a relação, dos qui
nhentos municípios mais desenvolvídos do Brasil .apresentandc

. dados do ano de 1983. Para a pesquisa, a: publicação consi

-derou três, indicadores, o econômíco-ifínaacelro, onde constam
'as' arrecadações municipal e federal, além' do valor adicionado
do Ic'M; o" indicador de infra-estrutura de serviços registra

.

"as ligações elétricas, ligações de água e telefanes e, os indica
.res sociais, consideram os leitos hospitalares; veículos e pro-
físsíonaís liberais. '

'" j "

.
Como em: anos anteriöres, Jaraguá do Sul consta na pu-

'blicação, porém, perdendo posições. Na publíoaçãe de 1982,
f.gurava na 107� posição e na do ano passado na 203ª' coloca

, Çã9, caindo ,este ano, para a 207� posição e: ficando na décima

quinta colocação entre as 37 unidades municipais catarinenses
,

classífícadas entre as maís desenvolvidas do País.

A população geral, em 83, de Jaraguá do Sul, era de 55.

997� dos quais ,37.268 no zona urbana, O índice de crescimento
da população entre 1970 a 1980 foi de 4,85%, uma das mai
ores médias dentre os municípios pesquisados, A revista cita
a existência, naquele ano, de 10.665 veículos (159 lugar entre

'os 500 municípios, proporcionaIrtiente), 190 ,leitos hospitalares,
3.522 telefones, 9.786 ligações elétricas, valor adicionado do
tCM de Cr$ 101.802 milhões, Cr$ 5.056 milhões de arreca

'dação federal e Cr$ 1.638 milhões de arrecadação municipal,
, entre outros' elementos considerados nos indicadores.
.,.»

o município de Jaraguâ do' Sul sempre figurou entre os

mais desenvolvidos do Brasil, tendo já alcançado a 40ª' coloca
. ção. A pesição, �o eintanto, altera-sé a cada ano. Os 37 mu

_ ':nicípios carerínenses classificados ,são estes: Blumenau (379),
Joaçaba (619), Brusque (879), r Conc6rdia (1069), Urussanga
(1129), Criciúma (1309)" Itajaí (1479), Tubarão (1559), Videira

, (1729);, Xanxerê (1799), Xaxim (1899),' Rio do S�l (2009), daQa-
'dor ,(2029), Balneário, Camboriú (2039), Jaraguá do Sul. (207f}),
Gaspar (2439), S.F�cisco do Sul (254Q), JOinville (2589), 1- .

tapíranga (2839), Mafra (3299), Campos Novos (3339), Imbi
tuba (3439), Lages' (3559)" Rio Negrinho (3589), São Joaquim
(3689); Araranguá (3729), S.Bento do Sul (3769), Indaial (3809),

r

Ibirama (3839) São JoSé, (3909), Ch,pecõ (3989), Porto União
. '(4009),> Laguna (4049); Curitibanos (4339), Canoinhas (4359),
São'Migúel do deste (4479) e Maravilha (4959).

'., .0:
.

.

A região Sul do Brasil colocou entre os quíahentos, 186

municípios, dos quais 63 do Par.aná, 37 de Santa Catarina e
.," 86 do Rio Grande do Sul.

CLÍNICA D.E VARIZES
.'

I

,

'Dr. CELSO ORLANDO STO� DA SILVA
"" . Rua Guilherme Weege, n9 34 - 19 andar

Fone 72-2500 - Jaragúá do Sul -SC.

.

SEARA ADMITE
A SEARA INDUSTRIAL S.A. necessita, para ad-

missão imediata:
1 pecIreiro profissional
1 carpinteiro
1 pintor

'. Os interessados devem, comparecer no Departamento
de Pessoal, munidos de, documentos ,na sede da empresa,
na Estrada Rio da Luz, em Jaraguá do SuL

, Osil�erteiros prognósticos em torno de votações'
Oom a recente edeição

do dr. Tancredo de Almei
da Neves pelo Colégio E

leitoral, fizemos uma ava

liação do que escrevemos ao

longos dos dois últimós

,p}:ei,tos . Refierimo-lnos à

eleição direta de 15 de no

vembro de 1982 e a in
direea de 15 de janeiro de
1985.
Nas, duas oportunidades,

não sabemos :

que forças
tenham influenciado, per;..
cebemos com longo espaço
de .tempo o resultado da

,

eleição,
Na de 1982 enxergamos

com quase dois anos de
aneecedência o 'tIue viria
de ocorrer. Uma série de
acontecimentos fizeram ca

minhar uma eleição, fáciJ,
numa derrota fantástica ,

com um partido todo frag
mentado.: sem dilreção e

sem espírito de luta.
Certamente o longo man

.

dato deixou um chefe do
executivo sem molejo para
enfrentar a 'barra' que
começava a pesar sobre os

ombros de quem gostava
fazer ,da truculência a sua

forma habitual de despa-
, char.

Lembramo-nos ao acaso

,
do ano de 1980 e do dia
3 de, setembro .que é quando
embarcava um grande ami
go para a Europa.' Era o

cidadão honorário de Ja

raguá .que assumiria em

Roma a Reitoria da çon;_
gregatio Sacerdotum A, Sa-
,crIO Corde Jesu e, entre

ele � a direção deste se

manário floresceu regular
trooa de correspondência:
Esta corrente epistolar du
rou até o seu retQrno ao

BI1asil.
Por intefJD.édio de longas

cartas o sacerdote tomava
oonhecimeinto do que se

passava na cidade que:a
prendem a gostar 'e amar.

Muitos jaraguaenses o

procuraram em Roma, en
tre eIes os oasais Ademar
Duwe, Valdemar Behling,
o casal Bisoni, Q pranteado
comprade Arthur e a E
deltraut Gumz, D; Afonso,
D.Gregório e D.Honorato.
As càrtas que seguiam para
a Itália, c1aro, tiaziam no

tícias de todo o tipo, in
clusive' as políticas.

Quase no fina'- de ja-

newo/83, recebemos ,ex

tensa carta datada de 13.

Lá ele confirma o nosso

prognóstico:
'O que maís me inte

ressou de modo imediato';
foram as eleições e os des':"
dobramentos que tiveram. '

O resultado apurado em, Ja

raguá nem me surpreendeu
tanto, visto o Sr., em carta

.

anterior, me prevenia: so
.

bre a possibilidade do des
fecho que realmente acon

teceu. Aliás, quando o Sr.
Waldemar Behling e D.

Rosemery me visitaram aqui
em Roma .parece-me que
,foi setembro, eu dizia ao

Waldemar desta sua intui
ção 'profética". O Hum
berto Pradi me enviou a

edição do Cor:reio do Povo
que trazia resultados da

apuração final. Lí também
o nobre telegrama que o

Sr. enviou ao Prefeito e'

leito, o amigo Durval Va�
sel. Um conteúdo denro
de significado' para quem
soubesse ler também as.

entrelinhas. Fiquemos tOr

cendo para que o Durval
Vasel faça um bom go.
vemo ,não obstante tudo,
em favor da nossa querida
Jaraguá, município do qual
me orgulho em ser cidadão
honorário . O Durval é
bom caráter .tem uma "cul
tura geral boa, ama a sua

terra e a sua gente: da'
serem sólidas as nossas es

peranças. Conhecendo pes
soalmente a grandeza de

espírito do meu amigo'A
min, não creio que ele vá
dificultar' as coisas 'paca
Jar:aguá . ,na sua condição
de Governador do'Estado.
Esperamos o melhor!"

PreciSa dizer{ mais?
E o, Durval que agora

completa o seu segundo ano

de governo, deve estar ad....
mirado do que! se dizia dele,
através do Oceano Atlân
tico, dé sua futura admi':""
nistração e do conceito que
era, fruto de uma looga,
observação.

O segundo certeiro prog
�tico � a el�ção �
Tancredo - quase não che
gamos a registrar. Se o foi,
ele seria gerado por Evi
Sinsval, pelo fato de cor

relegionádos ci quererem
intimidar com a per.da do

emprego, caso persistisse

na publicação �. oeorrên- .

, císs acontecidas no passado
· recente, i

Esta perversa maneira dei
fazer calar .a boca foi res-

· pendida com um artigo que
chegava a público com a

edição 3.29J .da semana de
·
9 a 15 de junho de 1984,
pág. 8, sob o título POIi-

·
tiea, Jlotitieos, FoIclOl'e &
Cia. Ainda não haviam sido
escolhidos o," candidatos e

o presidente ' visitava çom
sua caravana a China e o

Japão. Assumindo Aureliano
Chaves a presidênciia.
Dizia Evi Sinsval ao seu

gratuito ameaçador: que ele
estava mais por fora do

.

que arÇlO de barrica com
relação à sucessão e trans

crevia
.

trechos de um belo
trabalho de Tarso de Cas-.
tro ,da Folha de S.Pa�.
Imaginava tarso um diá

logo entre João Figueiredo
e Aureliano Chaves, por
ocasião, do retorno ao Bra
sil. Vale a pena transcrever

· o final do, artigo:
'o 'Presidente determina:
-Vamos para a Granja

do 'Torto imediatamente.
O vice-presidente pigar

reia e se explica:
-Desculpe, João, mas é

melhor VOCê ir pára o Hotel
Nacional.
-E eu posso saber por

que? - explode Figueiredo.
Não posso ir para minha
residência?

.

,

O víoe-presidentéí pigar
reia pela segunda vez'e ar
gumenta:
-Bem, João, pode ser que

o Taucredo esteja dando
uma olhada...

,

-Uma olbada? E pra que
o Tancredo estaria darido
uma olhada?
-Bem ,.... pigai-reia }'tIa

,

terceiI1a . vez Aureliá11O.
- Talv-ez para' ver se de

gosta de sua futura resi
dência.

� prefeito, as coisas mu
daram. Ou não? A c0n

versa cOm o Presidente da
Câmara também já é pas
sado.
E o ArtigO de Tarso deu

na tampa'.
Pois é, certos segmentos

da sociedade local achavam
o Bvi Sinsval um �luco,
um visionário bisonho de
político já ultrapassado.
Curioso, não?

E.V.S. jan/85.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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N ASÇIMEN'Í'OS
Dia 03 de janeiro

,

Suelen Susana, fNha de Sandro
(maine ) Schuenke, Fabrício
filho de Renato (Helena)Lux.

q Dia 10 de janeiro
Alberto Gustavo, filho de Lo-
reno (Ingrit) Marquardt.
Dia 12 de janeiro
Thiago, filho de Lídio (DoirO-

I tí) Markiewicz, Ricardo Luís

f�ho de Luiz (Jane)Schimitt:
Dia 13 de janeiro
Jo�o Daniel, filho de Evaldo
(Salete) Prestini. Príscila Tar
hísa, filha de Edison (Rubia)
Krause. "

Dia 14 de janeiro,
Rodrigo, filho de Cacildo (I
vone) Silva. João Carlos, filho
de Sérgio (Vanilda) Kunkel.
Franciele, filha de João (A-

,

lisete) Lopes.
Dia 15 de janeiro
�i�hele, filha de Rudolfo (De
�) Zapella. Tiago Cerlos
filho de Amandos (Léa) Kla�
bunde, .Geisa, filha de João
(Luzia) Moraes, Fernando, fi
lho de

, Carmelin.o(Vilrna)GiH.
Dia 16 de janeiro

'

Jonas Carl9$, filho de Rosali
no (Rosita) Uller. Diogo, filho
de José (Izolete) Fachi.
Dia 17 de janeiro
EliS'angeÍa , filha de Olindo
(Bertha, ) R:aduenz, Marcelo,
filbo de Waldir (Al�) Kars.
ten.
Dia 19 de Janeiro
,John David, filho de V'aldir
{Roseli) Dalmann.
Dia 20 de janeiro,
André, filho de Osmar (Lklia)
Schwartz.,

,

Dia 21 de janeiro
Eduardo, filho de Waldir (E..!'
dÍ'a) Quost. '

ANIvERSARIANTES

Fazem anos hoje: 26
Sra. Ruth CâmaI13, em Blu-

menau, - Sr. Heniz Zahler, em

S.Paulo, Sr. Osni Müller, Sra.
Denise Maria Reiner Passold
Sra. Vem Ribas de Mellldonça:
t1m Jlle., Sra. Maria C. Spézia,
Sr. Mário Reiser, Osmar Kas
mirski.
Fazem anos domingo: 27

Sra. Elvira Rau Rocha, em

S.�aulo, Sr. Erwald Wielke ,

em S. Francisco do Sul, Sra.

Olga Mees, em Corupá, Sra.

Adele .Janssen (Tante Delle)
Sra. Else Haake (Tante Else).
Srta. Marina Bernardete Gon

çalves (Nina).
Dia 28 de janeiro
Sr. Celso Vasel, Sra. Mônica
'Prodöhl Roennau, em' Campo
Bom - RS., Sra. Osmarina,

esposa de Walmor Soares, em

Florianópolis.
Dia 29 de janeiro
,Sr. Victor Emmendoerfer F?,
Sra. Ida Marquardt Liekfeld.
Dia 30 de janeiro '

Sr. Curt Birkner. Sônia Maria
Krause, Sra. Edeltraud, esposa
do Sr. Valério Kazmierski.
Dia 31 de janeiro
Sr. Guilherme Roland Joenckz
Amauri César Dunker, Iri'a

Satler, Sra. Emília Wanda

Witt, em Ctba., Rosélia Sílvia

Winter, Sr. Marcos Scheuer.
Dia 01 de fevereu-o
Srta. Ana Bárbara Buchmann,
Sfla.Alide Pedri Rocha, SI1a.

Rild,rut Voigt Doster Krause,
'Brunilde Machado, Sr. Sid

ney Tajes da Silva, Sr. Hilário
Chiodini.

FALECIMENTOS

14.01.85 ___,. Ursulina Munhoz
Cubas de Aquino, 91 anos -

Marcia Duwe, 1 hora.
16.01.85 - ,José Tepassé, 80
anos - Oswaldo Ewald, 80
anos - José Afonso Gorges,
59 anos.

20.01.85 - Alfredo Kucken
becker, 78 anos.

Clínica de- Olhos Jaraguá
DR. WALTER CORAL
OFfALMOJ..OGISTA

Atendimento: 21il, 41il e 61il feiras, das 8/12 horas e das
" 14/20 horas. Atende,se, também com hora

marcada.
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Proclamas de - Casamento
Áurea Müller, Grubba, Oficial do Registro Civil do

1 f! D�strito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Cartörío
exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se habilí-
tarem para casar, os seguintes:

'

Edital 14.122 de ,16.01.1985.
Adenor 'Arbeit e Madalene

Zilse - Ele, brasileiro, soltei
ro, operário, natural de Jar:aguá
do Sul .neste Estado, domicíli
ado e residente em Três Rios

.do Norte, neste distrito, filho
de Eduardo Arbeit e de Rosa

Erdmann Arbeit. Ela, bJ'lasi

leíra, solteira, índustriâria, nar
tural de Schroeder, neste Es

tado, domiciliada e residente

em Santa Luzia, neste dís

trito, filha de Albert Zilse e

de Waltrud EIert Zilse.

Edital 14.123 de 17.01.1985.
Adernar K�eufzßeld e Marli,

Kopp - Ele, brasileiro, 801-'
teiro, operário .natural de Jar

raguá do Sul, neste' Estado,
domiciliado e residente em Ja

raguâ-Esquerdo .neste distrito,
filho de Egon Kreutzfeld e

de Elma Mathes Kreutzfeld.
Ela, bra!!ileira, solteira, operá':"
ria, natural de Nova Santa

Rosa, Paraná ,domiciliada e

residente em Jartaguá-Esquer
do ,neste distrito , filha de
Gustavo Ewaldo Kopp e de
Zelma KOpp.
Edital 14.124 de 18.01.1985.
Alcides do Nascimento e lo-

anira Canil.do ___: Ele, bra

sileiro, solt., servente, natural
dei Nova Iguaçú-R. de Janeiro,
domiciliado e residente 'na Rua

F�anciSlOO Hruschkla , nesta

cidade, filho de Antonio Nas

cimento Filho e de Luzia da

Silva. Ela, brasileira, 'solteira,
do IßIl", natural de Jaraguá do

Sul, neiste Estado, domicilila
da e residente na: Rua Fran

cisco Hruschka ,nesta cidade,
filha de José Candido e de

Veronica Candido.
Edital 14.125 de 18.01.19'85.
Gerson Mathias e loaoßda
Daren ,_..:.. Ele ,brasileiro, sol
teiro , operário, nascido em

Pomerode, neste Estado, do-

miciliado e residente na Rua:

João Januário Aytoso, 1763,
n:esta cidade, filho de BeImo

Mathias e Laurinda SeIl Mar
thias. Êla" brasileira,' sol�ira,
operária, natural, de' Jaraguá
do Sul, n�te Es,tado, domi
oiliada e residente na Rua Ri
bflirão Molha ,neste' distrito ,

filha de Eugênio Daren Ie de
Mathilde Liesenberg Daren,
Edit'al 14.126 de 21.01.1985.

Rogério Marques de Paula
Corrêa e Mariil Lúcia Oliveira

Ele, brasileiro, solteiro , ser

vente .natural de Major V1.
eira .neste Estado .domíciliado
e residente em VUa Rau, neste
distrito, filho dei Ernésto 'de
Paula Corrêa e Anastácia Lou':"
renço Corrêa.' Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de São
Francisco do Sul, neste Estado, .

domiciliada e residente em Vi

la Rau .neste Distrito filha de

Sandi de Jesus Oliveira e de

Irma Cereseto Oliveira.
Edital 14.127 de 21.01.1985.

Cópia Recebida do Cartório
de Registro Oivil dei Massa
randuba .neste. Estado.
Milton Kuhn e Mari�a Tere

nnha Greft - Ele, brasileiro,
solteiro, auxiliar de escrit6rio,
natur'al de Massaranduba, neste '

Estado. domiciiiado e residente
em M3JSSI3l'anduba, neste Es.

tado, filho de Valdemiro Kuhn
e de Jandilra Rosa Kuhn., Bla,
brasileira, solteira ,cóstuteil"a,
natuml de Luís' Alves, neste'

Estado, domiciliada e resi

ctente em Jaraguá do Sul, fi
lha de Lindolfo José Greft e

'

de Alsira dos Santos Greft.
Edital ·14.128 dé 21.01.1985.
Adilson LUís Bornhausen e

Ana Cristina ,da Rosa

Ele, brasileiro, solteiro, auxi

liar -de escritório, natUI1ill de"

Jaraguá do Sul .neste Estado,
domiciliado e residente � Rua

Jacob Buck, 122, nesta cidade

filho de Walmor Bornhausen
e de Adelíria Luzia Neckel
Bornhausen. Éla , brasileira,
solteira, do lar, natural de Lar

ges �11iéSfe Bstado ,domiciliada
e residente na -Rua Max Wi"'

lhelm, 236 .nesta cidadet, filha
de Helio Vieira 'da Rosa 'e

de Iris Schweltzer.
Edital 14.129 de 21.01.1985.
Luiz -Bonomini e' Martete' M&.
neghelH � Ele .hrasileiro, sol':"
teíro .operârio, natural de Ja

naguâ do Sul ,neSte' Esta4o,
domícíliado \

e residente �
Santa Luzia .neste distrito, fi..
lho de Angelo Bonomini e de
Ignez Lourenzetti Bo�in.t
Ela, brasile-ira .solteira .dQ lar,
natural de Salete .neste Bslfado;'
domiciliada e residente vem

Santa Luzia .neste distrito, fi
lha de Ardoino Meneghelli- e
de Leonora Meneghelli.
Edital 14.130 de 22.0U985.
CelSo Luiz'Bertoldo e M'fitilete
Bridaroli - Ele ; brasileêôo,
solteiro, operário.' natural de
Ibirama .neste . Estado, doinj
ciliado e residente em Santa

Luzia,' neste 'dist1T'Íto; filho' de
José Luiz Bertoldo e de Ade

Jrna Alcli_ Bei1Ioldo. Era,
brasileira, solteira , operária,
natural d� Jaraguá do Sul ,n*
te Estado, domiciliada e re

sidente em Santa Luzia, neSte

distrito, filha de Mário' Bri
daToU e, de Alice C.mpreger
Bridaroli.

_ E parà que chegue ab co

nhedmentó ' de todos, man
dér passar \ o presente -edital,
que' 'será publicado pela ÍiD

prensa e em cartório� onde
será afiXadl"'dura,nte 15 dias.

(B.M.S.)

ORAÇÃO AO DIVIN� ESI1RITO SANTO

Espírito Santo. V� que me esclarecei ,tudo, que ilu
minais todos os caminhos para que ,eu annja o meu ideM.'
Vós que me dais o dom divino de perdO!íU' e esquecer ,o
mal que me fazem e que todos os instantes de minha vida
estais comigo, eu quero neste ,curto diálogo agradeoer por
tudo e confirma'! mais uma vez que eu' nunoa quero me
separ:ar de Vós, por maior que sej<a a ilusão materia1. :a

gJ'lande a vontade que sinto de' um. dia estar convosco e

todos os meus irmãos -na glória perpétua. Obrigado· 'mais
uma vez.

'

A. pessoa deverá fazer �sta oração 3 diías seguidos
sem dizer o �ido. Dentro de '3 di1lS será alcançada a

graça por mais dificil que seja. Publicar assim que receber
a graça.

Agradeço por graça 'Il!lcançada.
í'

� POUPANCA
GERA"DO SESC'EMPREGO!)

A poupança queconstrói .

,

' ,I

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaragoá do Sol
Secretaria de Administração e Finanças

AVISO REFERENTE A ENTREGA DOS CA� DE IPTU DO EXERCíCIO'
DE 1985.

'

A Secretaria de Administraçâo e Finanças da Prefeitura Municipal de Jara

pilá do Sul -' SC, comunica aos contribuintes do ImpostO' Predial e Territorial Ur
bano (IPTU), que O'S oarnês serão entregues à partir do dia 10de fevereiro de 1985
no setor, de Tributação junto à Prefeitura Municipal, ,

'

O contribuinte que efetuar O' pagamento à vista 'até O' dia 15 de março de
1985' usufruirá do desconto de 20% do valor total does) carnê(s). '

O carnê será composto de 10 parcelas que terão seus vencimentos nas ise-

guintes datas:
]iii parcela - Dia 15 de março de 1985.
2\1 parcela - Dia 16 de abril
3\1 parcela - Dia 15 de maio
4\1 parcela - Dia 14 de junho
5\1 parcela - Dia 16 de julho
6\1 parcela - Dia 15 de agosto
7\1 parcela - Dia 16 de setembro
8\1 parcela - Dia 15 de outubro
9\1 parcela - Dia 1 8 de novembro

1011 parcela - Dia 16 de dezembro

O. ccntribu1�t� poderá efetuar o pagamento do seuts) carnêts) na Tesouraria
da Prefeitura Municipal e nos seguintes bancos autorizados: BANCO DO ESTADO
DE SANTA CATARINA (BESC) - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO NACI
ONAL S.A. -:- UNIBANCO S.A. - BANCO SUL BRASILEIRO S.A. - BANCO
ITAÚ S.A. - BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.Al.. - BANCO BRASILEIRO
DE DESCO��OS S.A. - BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A. FINASA.

O: débitos de exercícios anteriores deverão ser recolhidos diretament à
Tesouraria da Prefeitura Municipal por se tratar de 'DIVIDA ATIVA'.

e

Carta a lllD irmão .

LEMBRAS-TE, MANO?

( V)
Não existia um BNH para atrapalhlll' a nOSSa vida. E

como foi bom! Aos poucos fcimos dando nova feiç�o à casa.

]iodos os domingos tmba:Jhá'Vamos para m�lborar o visual

de 'nossa casa', pois, de 2� a sábado tínhamos que trabalhar.

O sâbado inglês e a conquista de cinco dias de trabalho não!

pi-ssava de um sonho, Horário de d ho.as quem dlrla que era

respeitado. A CLT uão era de 1943? Tudo estava no começo'
e, por incrível que, pareça, uinguém reclamava. E dava tempo

para estudar em. corso noturac, tirar o propedêutico, o conta

dor e, finalmente o Curso' de Economia pela recente FlKuldadei
de Administração e Fin&Dças do' Paraná. Você, no BoIUger
e eu, no Hoffmann & Cia. e depois com') chefe de escritório

, ,do Lupion" na €asa Metal, antes de- me aveaturar 'uma nova

empreitada que me levou onde estou hoje. Devagar, mas sem

pre com' os pés no chão.

Apesar dos tempos duros li mãe gostava tambélp de

al�ia. As festas na casa da mãe iam madrugada' Si dentro,
mrlmadas por uma simples gaita de boca, reunião aquecida por ,

\Im -cafê bem quente para espantar o frio.
.

Foi ali que nos alcançou a Segunda Guerra Mu�:r.;
Pairava sobre' você a possibilidade de vir ,a ser- convoca

do para integrar a força expedióoária. O meu pa!rlotfsmo e

sentimento brasileiro disposto a partir para o campo de batalha,

em virtude dei um acidente sofrido ua casa do Schille, na Se

nador Xavier da Silva, se arrefeceram com o conselho do Co.

mandante da 5� Região Militar.

- TranqÜiliza-te, jovem, pois o Exército também pre

cisa de uma boa re}lsguarda e aí você podeiâ ser a pessoa

indispansável !

Pendurei a minha éhuteira militar, que usei por meia

hora, no prego das batalhas do passado e me mandei na apIi-i
cação dos estudos que! haveriam de me ser úteis no futuro.

Mas a marcai da 'guerra estava sempre próximo de nós.

Pão que era bom, quem dizia que se comia? Com o raclona�

mento do trigo e dd outros ingredientes, como' o' milho, por �
xemplo, pão era artígo de luxo. Partiu a mãe para as 'opções.
O café da manhã consistia de uma xícara de café adocicadO'

e uma tijela de farinha de mandiéca torrada ,também com um

plJ-U(O dei a<.:úcar.
'

Claro que ninguém sc atrevia a rir que era 'farinha por
todo o lado.

Em seguida deseobrâa-se algo melhor, emhob igual
ao anterior. A farinha de mandioca Qra colocada em café fer

vente, formando uma mistura que acelerava o teimpo da ali

mentação! e para não chegar atrasado ao st4niço. Finalmente
o pi�ão era substituído por um virado de feijão frito. E.h pIe
na manhã, na hora do café. E ningu'ém reclamava. Antes agra
decia à Deus por maís uma oportunidade de slKiar a' fome.
Como são dif-erentes os dias de hoje em que a gente adentra

num Supermercado e traz o, que se pode imaginar de bom e

de útil e �)fático.
'

Ao lado da casa, num terreno então baldio, hoje a tua

residência, você, a Marta e eu, corríamos alegremente atr� de

uma bola de pano, onde nós exercitamos no futebol varzeauo,
OS futuros torcedores do Corítíba, Atlético e do Britânia.

./

Lembras-te da. nossa ida à Escola Alemã, depo,is cq.JII-
vertida 0'0 Colégio Progresso, na Praça 19 de Dezembro e -Ba
rão do Cerro Azul? Do novo ,acidente que sofrias,", escapulindo
pelo portão da escola, onde te apanhpu um veículo,? Do Pas
eeío Público próximo de nossa escola,?

Lembras-te, mano, os traquinas que éramos? As uvas, ali

peras e, as pitangas que roubávamos nas chácaras das vizinhan...

ças, \ dos Schaffer,' do KinzelJmauu, do Beir4mgnóUi, �o. QhI�
Dressler e do Gugisch? E os passeios pela saibreira COlD �O$

y,,"tí�;os de m-ica como matéria prima?

'Como eram gostosas as frntas assim obtidas' !,
E tính'i1�ós as mesmas no nosso quintal)!
Bendita miséria que mantinha o grupo familiar unido

e solidário !

Lá passamos os melhores anos de- nossa vida.

Lembras-te da 'enorme Harlev Davldson que nos pregou
uma peça" rteÍX:mdo-nos à pé em Santa. Felicidade? A cami
nhada que fizem� de r�1'ol'no, empurrando' a 'blchinba'-'""
sadoJla?

'
'

. ,�

(prossegu� na próxima ediçio)
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Compre uma Bonda em MO 1'0 SCBROEDER e

economize gasolina e dinheiro. Verifique nossos planos
de pagamentos e a nossa linha de produtos.

Temos também à venda motos usadas.
Marschall

Polimentos
Serviçow de lavação,

polimento, teto,

Jomack (Com. de Máquinas estofamentos e limpeza

em leraLAssistência técnica de máquinas de eseritério em geral,
uquivos, cadeiras giratórias, mimiógrafos, relógios de

ponto e caixa registradora. Rua CeI. Procópio Gomes;

Rua Barão d� Rio Branco, 333 _;:_ Fone 72-1486

----------------�---------------------------------------------------------

IMOBILIÁRIA MORADA DO

SOL LTDA.

Rua Gumercindo da Silva, 72
Tel. 72.1250

CRECI N\I 740 - J - 111! Região

VENDE

a) Um terreno na ma Francisco Zacarias Lenzi com áea de 480 m2,.
b) Um terreno na Rua 290, Loteamento Centenário com área de 420,00 m2.

c) Um terreno na rua Guilherme Lessmann com área de 2.400 m2 com uma casa

de madeira com área de 144,00 m2 e outra com área de 70,00 m2.

d)' Um terreno na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1069, com área de 1.423,00
m2, edificada com uma casa em alvenaria com 165,00 m2..

e) Um terreno na rua 151, Alfonso Bartel, com a área de 420,00 m2 com 'uma
casa de 80,00 m2.

f) Um terreno Cl rua 109, Rua ACre com 744,00 ro2, com uma casa de madeíra
ed 105,00 m2 e outra de 40,00 m2.

.

g) Um terreno na rua Irmão Leandro com área de 1.128 m2, com uma casa

de alvenaria de 56,00 m2.
.

h) Um terr-eno na rua 89, Riohart Piske, com a área 350,00 m2 com uma casa
em Alvenaria de 120,00 ro2.
i) Um terreno lado esquerdo BR:-280 Km 13 com área de 4.500 m2, Guaramitim.

�:������"""""""""...........r

EWALD

Os farniliares enlutados de

NOTA DE AGRADECIMENTO

falecido no dia 16 de janeiro, aos 110 anos de
idade, ainda chocados com a perda sofrida, de público
externam seus melhores agradecimentos aos parentes, a
migos e pessoas de suas relações, aos que enviaram Ho
res ·e coroas, ou acompanharam as cerimônias de enco

mendação e sepultamento no Cemitério Municipal da-
,

quele ente querido. De modo especial agradecem os e&

forços médicos dos Drs. Luiz Bonílauri e Vicente Caro
preso e às orações e palavras confortadonas dos Padres
Arno Miranda 'e João Heidemann.

Jaraguá do Sul, 21 de janeiro de 1985.

..

OSWALDO

Aprovados em C. Contábeis em JS
A Acafe - Associação Ca

tarinense das Fundaçê=s E

ducacionais, divulgou no ini
cio da semana a lista dos 5
hül 130 aprovados no vesti
bular realizado na semana pas
sada .que teve 14 mil e 64
inscritos. O índice de absten

ção chegou a 17,1 por cento,
não comparecendo 2 mil e

400 candidatos . Conseguiram
média para· classificação 11/
mil 633 candidatos, num índi
ce de 82,7 por cenro,
Em Jaràguá do Sul, 'São c0-

nhecidos os candidatos apro
vados ao curso de ciências
contábeis, extensão da Furj, de
Joinville ,a ser ministrado na

Ferj. São eles: Adolar Alberto
Krutzsch , Adr:iana Campos,
Alceu Uber, Alcides Katcha-

.

.

... Noyo.Diplomata.
Categoria é pra quem tem.

-----------------

------------------
------------------

Quem tem Diplomata, sabe o 9u� é ca��goria única, Isto é tão autornânco quanto a

transrrIimo que o Diplomara tem, Aliis. ele tem mais do que isso. Muito mais,
O DiplOmata tem conforto. muito luxo e é proprio das pessoas ':tue gostam de estar à frente.

CDmo voei, E sabe de u� coisa? O Diplomata. alêm domotor 4 cilindros, também tem a nova

o� do niotor de 6 cilindros a álcool, O mais potente do Br2SiL M2S. se e� é possante. também
ê sofistiado, MuilO sofisticado, Por eu:mplo: o banco tr2Seiro vem com apoio para cabeça e
dcscama·bJ'a9>ccnual, Tem luz de leitura de dupki foeo, Sombreira comespelbo iluminado. "Ernmendo"rfer Com, vaC. Ltda.Rc:vestimcnto dos Iiancos em veludo cotelê. Console com extensão, dotado de CUlZelto e acendedor 11pan rompanimento tr2Seiro, lU condicionado e dire� hid1iiulica normal e de linha complementam
��commuitorofÚc?rto,Masistosãoapc:nasaigunsdetalhes. � Av. Mal. Deodoro 557 - Fonf$ 72-0655 72-0060 e 72-0969Omelhormcsrno voei pltClSa ver de�no. Ponanto, reserve wn� M3ül!'liiJ",W .

• •

na sua agenda e venha conhCcer o novo Diplomata. _, - Jaraguá do Sul - SC. I ..

:Você vai ganhar em luxo. confono, potência e muita ca�goria. Miwca devalor· ..:;:,_. .
.

Venha ser O primeiro:

rowskí, Alfredo Hummelgen,
Almir Paulino Stenger, An

gelo da Silva, Angelo Henri

que Rubini, Armin Werning
haus, Célio Daleanale, Charles
Borrineli, Denara Correia, Dir
ley Antoni Tonet, Edson Mei-

. er, Elizete Terezinha SbéI_I«i.e
latti, Francisco Ricardo Ta

ranto,· Gina Marlene Mlaerstri,
Ivan Oldair Pscheidt, Ivo Bet

toni, Jackson da Costa Bastos,
Jair Rogério Steinmacher. Jair
Venturi, José Carlos dos San

tos, José Clênio Oseetto, Ju
célio Alexandre , Léo Pedro
Rech, Lúcio Leite Possamai,
Marcos Antônio Maes, Marcos
Luís Tomazeli, Mário M'lIIT'aIl

goni, Neuza Resende Machado,
Nilton Adolar Ropelato, Or
lando Cwrlos Kanzler, Percy
Norman Joesting; Renilda Fun
ka, Sídnei Garcia Filho, Sí1'
via Sávia Chaves, Tânia Maria

Gielow, Telmo Ditlef Klemz
e Valcír Cm'tardi.

·i

IMPOSTO DE RENDA 85

Os Correios começaram a

encaminhar os formulários da

Declaração do Imposto de
Renda para todos os decle
rantes do ano passado . O�
contribuintes que têm imposto
a pagar ou a ser restituído tem

prazo até o dia 22 de março
para entregar a declaração, Já

�
OS isentos podem fazê-lo atr
o dia 26 de abril, ;

Este ano são obrigados a
declarar todas as pessoas fí
sicas que. tiveram rendimento
tributável superior a Cr$ 3
milhões 900 mil no ano, ou

Cr$ 325 mil mensais, Além .

disso, pessoas cujos bens su

perem a Cr$ 60 milhões bem

como, os proprietários rurais
de 1 mil hectares ou mais.
A partir do dia 15 de feve

reiro Os bancos já começarão
a receber as declarações do
IR, Paralelamente, a Delegacia
da Reçeita Federal está pre
parando 9 serviço de plantãoi
telefônico ,que ·este ano será
através do número 146 . 'O

plantão terá . início no dia 21
de feverwo.
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Relojoaria AVENIDA
As mais finas' sugestões para presentes,

,

jóias,
-

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

RELO.JOARIA ÄVÉNIDA

Na Marechal e .a Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

y

Agora também aquecedores a

eHergia solar.

Rua FelIpe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos fínos para presentes em todas

as O'caSiÕé6.
,

LANZNASTER fiéa Ba MaJ.D�dolO, 364-Pene 72-1267

A moda certa em roupas e calçados' está Da

CINDERELA. Vista-se bem com a

moda Verão da

CJNDERELA

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

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem e' aterros

TUB�S SANTA HELENA
Tlibos de «>ncreto para todas as obras.

COnsult-e-.noS!,

Roa JoinviUé, 1.016 - Telefoae 72-1101

CO,MERCIAL FLORIANJ
Venda e'Assistência Técnica Autorizada ShaqJ e

Oumac, Máquinas <fu ,Escrever OHvetti novas e usadas.
Oficina de MáquiDJaS de Escrever, Spmar, Cale. E-

1etronicas e Relógios de Pon1o Rod-'Bel, A�sórios pl
MáquiD:as em Geral.

'

Rua V:enaricio da',Si1VaI'Porto,� 353 -... Fone' -,72.1492
, --� J

CONFIRA Ä HISTÓRIA ... Barão de ;Jtapocu

Uma netíclna estampada na 2' página «la'
.

A Empresul racionava o fornecimento ed

edição de 11 de maío de 1940, do 'Correio luz e força, sendo acusada de incapaz de inau:
do Povo", .no pedaço que o 'Cascudo' t»Q:- ter esse fator dd progresso e. a concessionária

fregou em nossa redação pouco antes da também recebia as farpas de
.

ineonpetência,
morte de seu sogro Richard Grim� fraziaJ 'pcds de há muito que vem' improvisando
infonnações sobre! a II·Guerra Mundial: medidas. ao invés de solucionar· de v�z O> pr0-
AS NEGOCIAÇöES ITALO-FRANCEZAS - blElma de luz e força'. Em J. de Castilho

Roma (A.N.) - O minisfro italiano Farina- Pinto que explodia a sua revolta por talata
cci publicou, hoje, no 'Regimen FascistaI' incúria 'e para arrematar eleva de muito a

um artigo dedicado às repetidas offertas de taxa de consumo 'elétrico'., No final do ar

negociações, feitas pela França á ltána, � tigo' uma nota expficativa do autor: Retar
ultimamente apoiadas pelo soro Leon Blum. dado 4evido o racionamento. Fattava .luz para
O snr, Farinacci acrescentou que ,actuaJ- passar a limpo o quo ele tinha escrito.
mente a Italia não. está disposta a negociar
COm a França. Em 1935 não foi a.cceito o ...:.. A firma Indústria e Comércio W.Weége
pacto pro,mto pelo Sr. Mussolini, para ga- S.A. pubfieava � sen balanço aunai, encerrado
ranUr a segUránça do .continente. A ItaDa em 31, de de�embro de 1954, que era assi;..

,

não -.oltará a fratar desse assumpto, porque, nado por Wdlfgang: Welege, como diretOr·

para ella não está apenas em jogo o interes- presidente, Heinz Marquardt, como diretor

se mas também a hOnra da palavra dada'. gereute e Francisco F. Fischer, como gUarda
livros. O Conselho Fiscal: Bernardo Grnbba
Jor., Erich BIosfeld e WaIdemar Doubrawa.
Como tudo está dif6ente hoje, Dão é? T.HÍo
cresceu e se desenvolveu nfísses trinta anos!

l

•..HA 45 ANOS

.' ..HÁ 40 ANOS

A Beca que reinava em quasi todo o

território do EStado, estava ameaçando de

um desastre sem precedentes de toda a

produção agriCOEW datarmense. De todia a

parte chega"am noticias aIarnuintes de in--
.

cendios nas plantações já secas devido a falta

� chuvlllS. No VaI� do Itajaí, o prejuízo era

calculado
.

,segundo um jornal de Blumenau,
em vinte milhões de cruzelros, Aqui (em Ja

raguá do Sul) dava uma enchente quel inu..;.
tilizava toda a cultura de mitbo nas margens
do ltapocu. separados apenas por poucOS
quDômetrOs dois fenômenOs diamefralmente

opostos, E n� bem passaram dez anós e

os bJumenauenses sOfreram aS 8I'l1!SadOl'aS
enchentes de 83 e 84. Deus guarde essa boa'
gent� � bestas,do Apocalipse!
- Lntava-se muito entre 29.11 e 12.12.44

por Monte C.telo, para desalojar os ini

migos da montanha com qnasi 1.000 metros
de altura. O Marechal MaScarenhas de Mo

rais comanda�te em chefe da FEB na Itália,
mencionava 38 brasUeirös � denOdo n8

frente de combate' em citações no boletim

de ordem da Força Expedicionária. Méreceu
citação póstum8 o soldado João Peçanha de

Carvalho, de Minas Gerais, qQe' enconfrou
a ,morte no campo de batalba dia 12 'de de
zembro. Sobr,* o soldado Peçanha d�a' a
citação do general:' 'Em duplo sentido - o

de estfinulo e de consagração - era um sim
Ries praça, mas era nm brasileiro acima de
tudo. Pensou menos ,em sÍ próprio do ,que
na glória' de seu país., Mortalmente f�dO
morreu .nos braços de seu coma.n�te gri
tando 80s seus colegas: 'Para a Frente Ca�
maradas! " EIer ,foi, de fato, um !herói. Foi
Um exemplol notável.

•••HÁ 30, ANOS .r ..",:�
,i. -"!,�

...HÁ 20 ANOS
i

- A VARIG já era notícllÍ e�' pOi' isSo,
pode i�teressar hoje aó Alfons ' Sclmeider,
g�rente �eral da �presa em Santa. Catarina. ,

Q' que tinha com a VARIG? 'A atriz Bri
gitte Bardot (de Lima-Peru) pensa� requerer
em juizo uma hidenização -de 1 mDhão de
dólares centra a empresa aérea bràsUeira
VARIG, por ter anunciado que a artista vi
ajava em avião desta empreSa, segundo in
fonnou a secretaria da atriz' ao jornal

"

A
CrOllÜca'. FrIzou o jornal peruano que Bd
g�tte e Bob Zaguii COm nOmes supostos . e

.

que a VARIG utilizou, sem autOrização �

nomes de ambas e por isso pen5�' pedir in
denização de um,'milhão de dó�es".

...HÁ 10 ANOS

Her� Schneider, ,ex-vereador de Jara
,guá -'(Segundo 'o jornal NOVO ERA -, de

Rio do Sul, 'era promowdo em caráter efetivo
de Exator Fedéral classe AF-306-12A, ser
vindo na R�ceita Federal daquela cidade. O

ato era assinado pelo Minisfro Mário Henri
que Simonsen e pubfitado no 'Diário Ofi
ciar, da União ,de 18 de novembro de 1974.

Boa pra ti, amigo! Merecias uma re!cOmpen-
. sa pelo teu' esforço!

'

Farmácia
Deixe o aviamento de !tias receitas nas mãos de quem entelIde do r:amo.

'Paraná
Administrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 'anoS de experrencia,
SGb a clireção d� Neila Maria da Silva - CRF-1402/SC, filha de Jaraguá do Sul.
Aviamento de receitas, mediCámentos, perfumarias e os melhores preÇos da 'praça
estão aqui. Venha conferir! -- Mantemos .convênios com SIndicatos.
Av. MaL Deodoro; nfl 1.77,1 (perto ela ponte do Vailatti), Fone 72·1689 - JS/SC.

\
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ESTA DEU NO DIA DA

ELEIÇÁO DO PRESIDENTE

Rita Caleira , suhstituindo
'o Cacau Menezes que estava
no Rock in Rio Festival, no

dia da eleição do Presidente'

Tancredo, em sua RODA -

VIVA, escreveu os seguintes,
antes mesmo de conhecer, o
resultado:

,

,'A prociSsão 'dos penitentes
'Denodados arenistas do'pas

sado mais remoto, empedei.:..,
nidos pedessístas do passado
recente, praticamente todos os

atuais ocupantes de cargos de
direção d�s órgãos da admí-'
nistraçâo federai em Santa

, Oatarina passam a ser, no pre
sente , intrépidos militantes
do Partido da Frente Liberal.
Alguns há , inclusive , que

, pensam definítivamente em',
virar o cocho' e se aboletar
nos poleiros do PMDB. Caso,

',é clero, sejam aceitos.
Aconteoe que ninguém quer

perder a boca e nesse afã bra
dam juras de amor a Taucredo
Neves, ao liberalísmo político
e à democracia: rediviva .. For.,..
mam uma, procissão de peni
tentes ávida, a prestar tributo
e render vassalagem a qual
quer político com algum trân
sito na área .federal capaz de
recomendar sua permanência
nos cargos que ocupem, à
cuja titularidade vitalícia se

Julgam com direito.
, A:lguns deles fazem qU8Jl
quer negócio para serem man

_

tidos em suas posições. �e for
preciso, ao preço da própria
dignidade'.
E ainda: ..

'Renascimento
O relacionamento do futuro

Presidente- Taneredo Neves
.com Santa Catarina tem sido,
.ao. longo 'dos anos .estríta-. i

mente pessoal . Com Nereu

Ramos -s- formou Ia dupla de
'dardeais ' do PDS, e cultiva
até hoje 'amizade profunda com

Joaquim Ramos e Celso Ra
mos.

Além dos 'Ramos, de quem,
nunca dispensou conselhos,
Tancredo tem outros amigos,
Osmar Cunha, Pedro Ivo Cam

pos e Evilásio Vieira (os três
são ex-pessedistas também ).

Se pesar na balança, Tan
credo acabará provocando o

renascimento da força pesse
dista, ainda mais neste-período
em que a reformulação do

quadro partidário 'torna-� a

cada dia mais irreversível".

As feras atacam

(Pte, fi - Conclusão)
Conto de José Castlho Pinto

Após rodarem muitos quilômetros pela estrad� prin""
cipal, o marginal Onofre e chefe da gangue a certa al

tora disse agora vamos tomar essa variante abandonada,
e logo que nela penetraram, um lugar ênno, as indefesas
Graziela e Michelle foram brutalmente estupradas pelos
quatro bandidos.

As jovens chorando, envergonhadas e maldizendo
sua sorte vol�m aos carros acompanhadas dos margi
nais e prosseguiram vfugem, até que estacionaram num

botequim de beira de estrada onde o quadrilheiro Onofre

comprou dois litros de cachaça que pagou com um ehe

que roubado dei Gr�ela.
Continuaram rodando e entraram num grande Horto

Florestal já conhecido dos bandidos, onde repetiu-se a

cena bd>tial do estupro, numa demonstração de que para
el,es bandidos o ato sexual constituia um meio de agres-

, são e nunca uma prova de .amor' Ou amizade. Mas a

bestialização nã� ficou só nisso, pois o chdfão Onofre

pegou DO Opala OS dois litros de cachaça e apanhou no

Passat doiS cobertores pertencentes às' moças que esten
deu na grama e ordenou à elas que sobre eles sentassem
e sentenciou ameaçador: - Tenho aqui dois litros de ca

chaça e cada uma de vocês vai tomar um litro iJiteirinho,
se não tomarem morrem.

Graziela, desesperada ,declarou que era terrivelmen
te alérgica ao alcool, e que por recomendação médica
não tomava sequer remédio cuja fórmula contivesse
qualquer dozagem alcoó!:ica.

Os margin:o!is sombaram da declaração, abriam os

litros e à força introduziram o gargalo na boca de cada
uma delas que já se tlÇhavam sentadas obrigando-as a

- tomarem o conteúdo. Depois de alguns goles até meio li
tro as duas jovens caíram desmaiadas sobre os cobertores
e quando então o -bandidiio Onofre alvitrou que se devia
ensopá-Ias com o resto da cachaça e atear fogo, pols
elas embriagadas como estavam e incapazes de se defen
derem morreriam carbonizadas', o que seria 'uma queima
de- arquivo".

'E quando discutiam esse plano sinistro, três Guar
das Florestais armados de carabina e dirigindo um jipe
na sua costumeíra ronda pelo Horto, e que de longe' pre
senciaram a esquisita cena das moças, emborcando os li
tros e depois caírem estendidas, aceleraram o veículo �
foram pressentidos pelos bandidos que correndo �mbaI'
caram nOS automóveis Opala e Passat e rapid�mente a

bandonaram o local.
_

Graziela e Michelle. já em estado de côma alcoõlíea
lmedíatemente foram conduzidas pelos Guardas Florestais
ao Hospital mais próximo, e o caso i_ncontinentt comuni
.eado à Del�acia, de Polícia. Graziela, extremamente à-
,lérgica ao alcool� faleceu quando recebia atendimento
m.édico, ao passo que! MicheDe SObreviveu para contar,
esta estória de crueldade, violência e terror.

.

- Não nos pegara... vivos seus milicos, brandaram OS

marginais.
- Tanto meJJhor seus bandidos covardes, responderam
os policiais" e a seguir houve um intenso tiroteio em que
Onofre, Rufino e Deodato log«), tombaram sem

,
vida e

Tibúrcio foi ferido e preso, dessa forma
.

três deles pa
gando com a vida, e um com encarceramento, os seus

hediondos crimes de assaltantes sem alma, nem coração,
, verdadeiras feras humanas.
NOTA DO AUTOR - O tema" para a elaboração deste
conto foi extraido de um fato verídico há anos ocorrido _

no estado do Paraná substituindd-,se, natur�ente. o

nome dos protagonistas do triste episódio.

JARDIM SÃO LUIZ

Conheça os nossos planos de pagamento e compre o seu lo!e no

JARDIM SÃO LUIZ a sua opçao de morar bem.

Empreend. Imobiliários
M'arcatto Lrde,

/

SOCIEDADE SPORT CLUB ESTRELLA

EDITAL . DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente são Convocados os Senhores Associ
ados da SOCIEDADE SPORT CLUB ESTRELLA, em

dia com suas mensalidades, para reunirem-se .em As
sembléia Geral Ordinária, na sede, do clube, no di� 03
de Fevereiro' de 1985 às 9 horas em primeira convoca

'ção com a maioria de seus associados ou hora após,.em
segunda convocação para deliberarem sobre a s.,umte
ordem do dia:

Apreciação e Aprovação do' relatório ref,...
rente Gestão i984.

29) Eleição e posse da, Nova Diretoria.

39) Assuntos ,diversos.

19)

Jaraguá do Sul, 03 de janeiro de 1985.

Sociedade' Sport chib �strella
Gustavo Mathedi - Presidente

Presentes finos para todos os gostos e

para todas as ocasiões, das

melhores procedências, só na

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

comprove.
Rua Reínoldo Rau, 289 Fonê 72-1 823

'

Miro'maq Equipamentos- -PI
, Escritório Ltda.'

Máquinas de escrever Faclt·OHvettl, . Calcp]:ador� Fult,
Sharp e Dismac, Móveis Estil e Imalasà, M6veis de aço
Mojiano e Paildin. Assistência técnica e equipe de ven

dedores. Consulte-nos!
Filial: Rua Preso Epitâcio Pessoa 72� - Fone 72-1398,
em. Jaraguá e Matriz na Av. D. Pedro II, nQ 1�� -

São Bento do Sul - SC.

'Foto Loss
Brindes na revelação de seus fUmes .

Você esc01he:' blusão de nylon, bolsa térmica,
.mâquinas fqtográfieas, luvas .ou pC)s�s!

Só o LO� que, dá p�.seDtes.,
'

Só ,Sport
A nova loja de artigos esportivos, da cidade
Toda linha de' produtos Rainha, Topper, Ad�.as

Le Coq Sportiv e outras marcas famosas, além de tro

féus, taças, apitos, meias e tudo mais para a prática es

portiva.
Verifique as vantagens 'do preço e as

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BONS JOGOS EM RIO DA

r.oz E NEREU
Para os amantes do fute:

bol, .duas importantes partidas
am�t�, acentecerâo na tar

de _déste' dómingo. Em RjU
da Luz, e Cruz de Malta re

cebe a visita do D.Pedro n,
de Corupá, às 16 horas, CDm

preliminar entre aspirantes e,

no mesmo hqrário ,em Nereu

Ram)ol!i:, o Estnllta recebe a

visi.ta da Tupy, de Joinville.
Cruz de Malta e,D . Pedro,
campeões da Primeira Divisão
em ,84 das Ligas Jaraguaen
'se e. 'CDrupaense , dísputarão
este ano o Campeonato Esta
dual Amad.or dia Federação
Catarinense de Fntebel, O, qua
dro ríoluzense jDgará no dia 3

.02.85, em Pomerode, diante
do Vasqumho, na partida prin
cipaJ, d.o festival esportivo. .

I<;str,t:lla ( vice,;..campeãD) e

,Tupy (campeã.o da Liga J.oin

vilense) é DUtr.o bOm atrativ.o
intermunicipal de manbi à
tarde.
JEC ESTrutIA AMANHÃ NO
NACIONAL

, .

O, JÔinviHe Esporte Clube,
hept,acampeão oatarinense, es

tréi,a ,neste domingo na Taça
de Ouro, diante do Corumba
ense e onde centenas de tor

cedores de Jar-aguá do Sul ei

dO"Vale' do Itapocu vão mar

car presenÇ'a. No primeiro
turno' ,fará' �eis jogos em casa

e chico' fora. No 'Ernestão'

jogará ,diil. 2711 com oCorum
baense; 'diá 30/1, Uberlândlia;
dia fOI2; Brasil/Pelotas; dja'
24/2, Bangu; dia 03/3, Pi
nJieir:os--e dia 6l3, com o Bta

�ilia. Fora dos seus díomínios,
dia 0312; com o Letínico/Ita-
'buna� dia· 6/2, Vila Nov:a, no

:Mfnei:rão;' dia 1312, Despor
tiva, em Vitória ; dià 27/2,
Ponté Preta; Campin1as e, dta

10/3, Vila Nova, em Goiânia.
Preços dos ingressos: 00-

deira, 15 mil ; 'arquibancada

coberta, 5 mil; arquibancada
descoberta, 3 mil e geral 2
mil.
ASSALTADO GINÁSIO DE
ESPORTES/CORUPÁ'

O Ginásio. de Esportes Wil

Iy Germano Gessner, de Co

rupá, fnaugurado em julho. do
.ano passado. e que já foi palco
de memo.ráveis competíçêe ..
salonístícas, fDi assaltado' na

madrugada do. dia 3 de janeiro.
Os ladrõe8 , qnebrando. uma

vidraça , consegufram afanar
um televísor preto/branco, a
parelho de som, amplificad.or,
talheres, várias caixas de cer

veja e cigarros, fazend.o pre
juizo. superíor a 1,5 milhã.o.
Nã.o há pis.tas des ladrões. O

!linási.o fDi ll'eaberto. para a

temporada e está sendo utili
zado. para treinos e amistosos.

Competições .oficiais só a par
tir de março, info.rmDu Er
nesto Felipe Blunk. .

FIGUEIRENSE: VARJÃO: S6
PARA VETERANOS
O E.C.Figueirense, da J,Iha

da Figueira ,vai promover este
ano, provavelmente a partir
de mW"ço, um campeonato
varzeano em seu estádio, para
veteIianos, isto é, maiores de
tlrinta anos. O Figueirense foi
o pioneIro na promoção de

campeonlatos de várzeas - o

, Varjão - e pensá agora em re- mais membros da equipe, mui
edítâ-Io, só que para os co- to embora. tenha havido c0-

roas. o' presidente Luís AI- menrários de que outras em

'berto Oeschler, o Beto, reve- presas e mesmo a iniciativa

lou que existe um grande in- ' particular estariam Ioteressadas

teresse para que o certame se em adotá-la . Sílvio recebeu

efetive nos finais-de-semana, propostas de outras cidades, se
no Estádio Antônio Ribeiro, gundo o seu pai; Sílvio Eweld;
ARQUmANCADA PARA O mas, prefere continuar eO<11l

PAVILHÃO A. MÜLLER petindo pOT Jaraguâ do Sul, a

\
. A. Prefeitura Municipal de não ser que não haja acerto

JaragUá do. Sul está executando com relação a patrocínio.
melhorias no. Pavilhão. Artur UNIDOS VENCE FUTEBOL

Müller, do. AgropecuáriD, .ob- SUlÇO EM NEREU

[etivando propiciar melhores A Soe, Spo.rt Club Estrella,
condições aos atletas e assis- de Nereu Ramos , concluiu
têneia, Lá, estão sendo. im- doming.o ,dia 20 ,.o Torneio de

plantadas arquibancadas ,em Futebo] Suíç.o 'GenarD Sarti'.

módulos, no lado direito do Na disputa do .terceir.o lugar,
acesso principal do pavilhão., o Posto. Mathedi saiu-se ven

com capacidade para 120 ,pes- ceder, ao derrotar 0., Pankes,
s.oas sentadas, em madeira, c.om 1 a O, e mesmo 'pacar da fi

três degraus, remo.víveis. E a-
'

'nalíssima ,.onde o Unidos da

lém disso, lâmpadas seeão tro... Barra sagro.u-se campeã dian

eadas, assi.m como repintadas te d'Os Tubarões. ND tempo
as marcações do. piso. n.ormal ,e na pr.orrOgação. o

FUTURO DA EQUIPE CI- placar permaneceu em branco,
CUSTICA INDEFINIDO só sen.do decidido o títulD' nos

O oiclista Sílvio Roberto E- pênaltis. Simãd BeníciD fDi o

wald .regressou esta semana do árbitr.o, com bom trabalho.

Uruguai ,onde participou, co- o Torneiö Genar.o Sarti teve
mo integrante da seleção bra- II participaçã.o de 12 equipes.
sileica ,do 89 Campeonato Pa� Nos seM 64 jogos fo.ram ano

mericano de Ciclismo Júnior. tados 135 gols, send.o artilhei
A equipe Weg, a qual perten- rOll OIírio e Eliseo ,do Duros
eia ,foi desfeita, e não se sabe na Queda, com 6 gD�; Hile

o futuro ,do' atleta e dos de- dD Unidos d.o Mé e ArnaldD

ELETRIFICAÇÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.

- GABINETE DO VICE GOVERNADOR -

A ERUSC ESTÁ TRABALHANDO

NA CONSTRUÇÃO DE 55 LINHAS

DE,ELETRIFICAÇÃO RURAL.

MAIS 1020 PROPRIEDADES RuRAIS

TERÃO ENERGIA ELltTRICA BREVEMENTE.

�
SANTACATARINA

'Proporcionar ao h.omem d.o

campo confortos já
usufruídos pelo homem urbano'

Cartà dos Catarlnenses
.o pequeno primeiro

de Viracopos com 5 gols cada

qual. O go.leiro menos vazado
f.oi Laur] (Os Tubarões) com

1 go.l e Altair' (pankes) com

3 g.ols. A equipe mais disci

plinada fDi a Unides do Santo,
nenhum cartão' e iniciou os

j.ogos sempre 'completa. ,

AABB VAI A JECA EM
CHAPEC6
A cidade de Chapecó se

diará neste ano um dos maís

importantes eventos do esporte
amador de Santa, Catarina: a

16� Jornada Esporfiva Cata

rinense de AABBs . A Jeca

como é conhecida, reunirá
cerca de dois mil atletas nos

dias 4,5 e 6 de abril, repre
sentando 51 das 64 Associa

ções Atléticas de fuucionárâos
do Banco do Brasil exlstentes
no Estado, A AABB die Ja

raguá do Sul vai também par
ticipar do evento, ein várias

modalidades, como futebol de
salão e futebol suíço, classi
ficadas nas eliminatórias, assim
como em domínô, xadrez, ge!
neral, 'tênis de mesa, entre ou
tras, segundo um dirigente és

POTtivo da AA:BB .local.
ATLETISMO CONVIDADO
PARA AMISTOSO
O selecionado de atledsmo de

Jaraguá do. Sul, mercê do. seu

desempenho em competiçóefl
estadnais e nacionais, f.oi c.on
vidado. para participar de um

amistosO n.o Rio de Janeiro,
, no início de junho, junto C.om
as melho.res equipes de São
Paulo e Rio. N.o mesmo perío
do estará ac.ontecendo em Porto

Alegre .o Troféu BrMiJ, .o que

pode ser um fat.or Impeditivo
da participaçã.o jaragnaense ,na

cidade maravilhosa, pois que
os pr.om.otores exigem a par

ticipação de todos os atletas

,para .o amistoso. Se ho.uver

mudança na data do amistoso,
é possível que li seleção vá.
segund.o .o técnico José Augusto
CaeIiOlli.

'

Anáncio do •

.........
inV'l86mllllto

Anunere aqui e u..Iha
retorno garantido

CORREIO DO POVO
Fo.ne ... 72-0091
..._.._ ...... -"
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As Anotacões de Flávio Jose
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As Câmaras de Vereadores, segundo preceito constitu
d'!}na) .íniciam sexta-feira, día H', novo peri(ldo legislativo.
Em Jaraguâ do Sul, a Câmara reúne-se às : 10 horas para
escolher II nova mesa diretora para o biênio 85/37. prevendo...
R� um dim� de discussões em tomo dos nomes, 1[Jri'ncipalmente
(,f,m reh-riio a presidência, cargo bastante 4isputado pelo
"status" que dá.

A Bancada do PMDB, �ajoritária. esbl dividida, e

nara
'.

evitar futuros problemas, o prefeito Durval Vase! vai
reunir seus

.

membros dia 28, buscando o consenso em torno
de um único nome a presidência. Embora diga não ter pre
dilecâo por candidato algum ,há quem afirme que' deseja Lau
ro Siebett na presidência .que é da. sua confiança, Mas vai.
.respeítar ö nome' escolhido.

O Prefeitol de Schroeder e o Presidente da Fécam,
Aldo Passold, «lefensor d� pluripartidarismo. não vê porque
o P��tido da Frente Liberal não possa, ser criado no Vale d�

,

It2pOCU. "As idéias divergem em todos os partidos e 8 saída é
a r-rocura de outra sigla. O PFL poderá crescer e criar ex
pressão na região" ,segundo Aldo, que. no entanto .p�manece
fiel ao governador' Amin.

.

O Posto Regional do Trabalho de Jaragu ádo Sul, que
funciona na Rua Reinoldo Rau .expedíu no ano passado 2.
12 '3 carteiras profissionais e nos primeiros dias de janeiro,
foram 449 as expedidas. Apesar desses números. O Chefe do
Posto, Laéréio Silveira afirma que não há muitas contratações,
pelas empresas .contudo, acredita' que a situação melhore aos

próximos meses: '.,. -

I

Por decisão da juíza Dra, Mana do Roeío Luz SaptaJ
Rita ,da .H Vara', ouvido o relato do promotor José Alberto
Barbosa, foi arquivado na última semana o inquérito pOliciai
que -o ex-vereador José Alberto K1itzke moveu eontra a Pre
feitura Municipal e contra os vereadores José GUberto MeneI.
Alvaro Rosâ e Ademar Winter, alegando irregularidades adi...

, ministrativas 'comletidas.
.__ ,A justiça não. aceitou. os argumentos de Klitzke, con
trários às nomeações de secretários por decreto, sem a. reforma
adminístraríva; centra Rosâ, por. desempenhar ilegalmente, na
época, . o cargo de fiscal geral; centra Menel, por não tomar
as providências cabíveis ;(oassáção de mandato) e.contra Win
ter, por vender material a Prefeitura, sendG vereador. Deu·
coÍn os burros n'ágYa.

Após participarem da 6\1 Feira Catarinense do Artesa
,nato ,em Balneário Camboriú,pos ru1esãós jaraguaenses estão
agora. participando' da Feira de Verão, em Blumenau, iniciada
ontem, sextir-feira. A Prefeitura, via Secretaria de Turismo e

,

a Associação d� Artesãos é que estão coordenando tal par_
ticipação

.
,onde os artesãos vendem seus trabalhos e divulgam

acidooe.
Após a debandada de pessedistas com cargos no governo

do Estado à Frente Liberal,. os organi�adores· do' P!lrtido têm
mantido contatos com pessoas de destaque na sociedade ca�
rinense e quê nunca tiveram militância partidária, tentando
atraí-Ias à nova legenda. Consta que um cO'nhecido �presário
de Jaraguá ,do Sill também recebeu convite para ingressar no
PFL. '

Um novo aumento do pão se avizinha. Será o terceiro
em apenas três meSes, previsto em 20%. O pão de 50 gramas.
hoje custando Cr$ 115, custará entre Cr$ 135 e Cr$ 140, nos
próximos dias. Os reajusteS anteriores aconteceram nos dias
19 de nove,rubro e 16 de dezembro. Desse jEito está '�russO'
�om.er o pão nosso de cada dia. Não há bolSo e orçamento
que aguente isso!

O Tribunal Superio'r do. Tflabalho anunciou a criação
de mais cem Juntas dOo Trabalho., a fim de agiliz�r as decisões
da justiça, A notída diz de perto 'a Jaraguá. que há anos vem
reivindicando a implantação de uma Junta, sem que,. no. entant�
os apelos sejam atendidos. :É hora de voltar à carga, isto. é
promover a mobilização da sociedade e dos políticos para con-

.

seguir o int�nto.
Está tudo em paz no PDS de Corupá. O seu presidente,

Alvim Seidel desmente càtegricamente rachaduras no seu
partido ou formação de grupOs antagôniCOs,' a propósito de
notícias ,divulgada por nm jornal diário da região. Leia deta.
lhes na' priiueira página desta edição.

" S ASS E
café e balas
PRODUTOS - GOSTOSOS-

"

gorra," com o que haverá re.-,

duçâo. no valor dos prêmios
pagos nos seguros. A classe
empresarial .através da A�
dação Comercia] e Indústrial
de Jaraguâ do Sul, t�m�m
engajou-se na campanha de

I-leIolassificação do municlpió
junto ao IRB,

feitura, que doou cimento" 'ih
reia ,tijolos e mão-de-obra, o
Sarnae instalou no ano passa
do dez hidrantes, em locais

demarcados pelo Corpo de

Bombeiros Voluntários, no

perímetro urbano. da cidade e

um em Nereu Ramos, A ins

taãação desses hidranües foli
uma das exigências do Inste
tuto de Resseguros do Brasil,
para que o município se,ha
bilitasse a mudança de cate-

Tabela orienta
na feira'
A feira livre de Jaraguá do

Sul, criada na atual admj
nistraçâo e. implantada em

meados do ano passado, con
tinua a funcionar todas '88

quintas-feiras, nas 13' às 20

horas, no pavilhão de festas
da Paróquia Sã� Sebastião. A
Acaresc e a Prefeitura Munici
pal acompanham os feirantes
e fiscalizam a comercialização
dos produtos junto aos. 14
boxes existentes ,num traba
lho integrado que vem otJ-:
tendo -bons resultados.
De acordo com o sr. Ru

bens Manoel da Silva,
-

fiscal
de serviços públicos da munl
cipalidade ,no final do ano

pa�ado houve .queda no ,vo
lume de vendas, no entanto,
agora a situação está se nor

malizando, com a cidade
voLtando ao normal após as

SamaeaumentQuredeem84

CASA DA CULTURA EM

FEVEREIRO

A Sociedade Cultura Ar

tística de Jaral1uá do Sul a
briu licitação para a contra

tação de mão-de--obra des.
tinada a construção da Casa
da Cultura.' De acordo com

o presidente Rolf Hermann, o
pedido de orçamento foi en

oaminhado esta semana para
quatro empresas locais e nele
consta o início das obras no

dia 15 de fevereiro e términO'
em 15 de novembrol e as

mesmas referem-�e a primeira
etapa do projet,) que prevê a

construção de seis salas dei
aula, sala de e�pera, ,anfitea
tro, banheit:os fi área de 'cir
culação.
O projeto; total tem 1.712,

.

09 m2" de área construída. À
própria SCAR vai admiinis:
trar a obra.
A diretoria da entidade,

reunida eSta semana, estaI»
leceu em Cr$ 30 mil a men

salidade para o primeiro se

mestre ,para a Escola de Mú
sioa. As matrículas para este
ano letivo ,serãQ re!Ü�çlas nos

dias 4, 5 e 6 d� fevereiro.

O Samae conta atualmente
COm 3 3 servidores, nas" di
versas áreas de serviço.

consumidor

festas. Informou Rubens que
desde a última semana, o

consumidor pode. acompanhar
os preços máximos -3. �.,
cobrados pelos feirantes.. a:1lr�";
vés uma tabela implan:fid:a:
em local apropriado e' de fá..;.
eil visualização.
A tabela é 1:Iaseada' em te-'

vantamentos semanais reali;'"
zados- em " supermercados e

mercados de frutas da' Ci�de,.
.'

tujo preço nunca é supet'Wr
"pois assim á feira. livre rião

.

cumpriria o� �eus - objetivos", .

assinala: Ele acrescentou que
a margem de lucro c;tos fêi�
rantes é mínima .,pOi� quf'à

'

feira ,livre atua como �.
ladora do mercado de horti�
granjeiros

.

na· cidade, "e sendo·
reguladora, não pode v�er
maís caro" •

, !

NO,TA DE REDA-ÇÄO
Na edição passada, na matéria. 'Cível, mostl:a

_ �
trabalhos de 84', por um lapso na camposÍção. do. t�� ,

foi esquecido de mencionar que no' período, atuou- com,
.

titular, da 2l!- Vara e Direitor do' Fórum, o Dr., Serg,i�
Luiz Rosa de Bem. Pelo oconido. nossas excusas aQI

Uustre magistrado.

- E DI T kL _;

AUREA MÜLLER GRUBBA; Tabeliã -D�anad�,'
de Notas e Oficial de Protestos de Títulos' da' Com��� : '

de Jaraguá do Sul, Estado de S. Catatiila,' na formi-��i-
lei, etc.

.

.

;,-, ,,-
_

Faz saber a todos quantos este'edital virem .que
se acham neste Cartório para protestos os títulos' contra:
Ademir Volkni�nn, Estrada Garbaldi, so, nesta - CF�
Alberto Vieira, Rua

-

Max Ziemann, '120, nesta ":' ElUos.'.
Confecções Ltda� Schroeder, SC - Elson Koepp,.Ra,cho
Bom, Schroeder - Fátima Manent� Margote. Rua Pres.
Epitácio Pessoa, 111. ap.61, nesta - Irioeu BaclunaIin, nesta
Ivo Helmuth Gerlach, Rua Guilherme Wackerhagen, sn,
nesta - João Olegário Rocha, Rua André Silva, 184, nes-·
ta - Mário Engelmann, Guaramirim - Nelson KIebI,
Garibaldi, nesta - Olinir Maria de Borba,. Rua Exp. (}-.
Iímpio J. Borges, C. 48-37. ttéStà - PedroSiqlJeir:a, nesta
Renato Patopoff, Rua José Teodoro RibeW..., '-277. n�
Schirlei Maas. Rua Luiz G. Ayroso, I�O 4Cn, nesta -
Sebastião Severino da SOva, Rua AltO: 'São Pedro, SR,
Garibaldi, nesta - Silvio Luiz Klimekowske," bà das
Agoas Claras. sn. nesta - Vàlmor Aristides 'O� E$CI'.'
Bananal" do Sul, Guaramirim - W31dir Ristow.,.o <;!....
ro I, nesta - Fridolino Piske, Estr. GaribaldJ, .....,.�; ..
Eliane Modas. Rua Pe. A1be_rtoJacob, sn, ,�... '

"

.

E, como os ditos devedores não fór� ,etloontra9.:çtS
e ou se recusaram a ac�itaF.·a deVida ibtlmaçj.p, .!at'pc.r
intermédio do· presente'- edital para qu� ,.��O$ "conj- "

.

pareçam neste Cartório; na Rua ArtUr ,_�t, .,78, .•
'

prazo da lei a fim de liquidai' o seu débito ou, 'ei!!fS
dar razão por que o não faz, sob pena de serem os i'ef�ri�
dos títulos prO'testados na forma da lei, etc.

.

..

ns/Jaraguá do Sul, 1.7 de janeiro de 1985.
Aurea ,MüU:er Grubba - Tabeliã Des�ada�.4e.Notas"e' '�.Oficial de Protestos de TItulos da Comarea de J.do SUl

Quinhentas e vinte e nove
ligações de água, 7.300 metros
de rede .instalação de hidra
ntes e conclusão das obras
do segundo reservatório, fo
alguns dos trabalhos executa
dos pelo Serviço. Autônomo

Municipal de Água e Esgoto
SAMAE ,no ano passado, se
gundo informou ao "Correio
do Povo'" o diretor Waldir
Octavio Rubini. No ano de

1984, foram efetuadas 529
novas ligações de água, bene...
ficiando diretamente 2.645

pesssoas, sendo o mês de maio
o que registrou maior número:
114. No período, também, o

Samae �tend�l a r� �
mais 7.300 metros ,atingindo a

54 ruas, localizadas em di
versas regiões do município,
elevando para 145.944 metros

o total de extensão de adu
tora e rede de distribuição de

água operado pela autarquia
municipal.
Rubíni acrescentou que du"

rante o ano passado, foram
concluídas as

.

obras: de esta

queamento, cortinas' de con
creto ,aterro e terraplenagem nO
Morro do 'Carvão; onde 16-
oaliza-se o reservatório dois.
No 000 anterior (l983), o

Samae investlu Cr$ 4.021.057
e ano passado foram gastos,

_ de acordo com o seu diretor,
e-s 15.817.668, perfazendo
um investimento total de Cr$
19.838.725. E com a conclu
são. dessas obras, aquele re!

servatório ficou livre die pro
blemas futuros. tendo sido au

f,llentado o pátio do local para
a implantação de novo re:
servatório ,dentro das próximas
metas do óJ:'gão.
E em conju!lto com li Pre�
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