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Empresas locais

exportaram Cr$ 1,04
bilhão em 81

Com um crescimento aproximando-se da casa dos sessenta

por cento com relação ao exercício anterior, as empresas jaraqua,
-

enses exportaram no ano passado Cr$ 1.031 A60.033;78 para Cr$

649.038.742,39 em 1980 e e-s 290.873.904,01 em 1979, de acordo

com a' Carteira de Comércio Exterior da Agência do Banco do Bra

sil de Joínville. As principais exportações em 81 estão representa

das em dôlares,. seguindo-se em segundo plano, as exportações em

marco, franco, franco uíço e lira.
. Na região de. angênda da CACEX de Joinville, o maior

exportador é justamente ele detentor do maior parque industriál

do Estado, com Cr$ 6.8 .714.557,54, vindo Ei seguir Jaraguá do

S�, com Cr$ 1 035.460\ 3V8, cujo volume maior de produtos
exportados se concentra êtn duas grandes empresas fabricantes de

motores elétrlcos - Weg e Kohlbach.
Em terceiro lugar na pauta de exportação figúra o-município

de São Bento do Stil com Cr$ 53t):V56.064,19 em 1981, despontan
do os móveis como os produtos exportávels- tm 19801 foram ex

portados Cr$ 340. 762.335,03, �eguindo-se Rio Negrinho também

com móveis liderando a pauta das exportações com c-s
'

.

42.491.859,79 em 1981 e e-s 27.582.421,98'no ano anterlor,
Oanoinhas, dentro da área de abrangência da CACEX, des

ponta em quinto lugar em exportações: Cr$ 36.999'.160,75 em 1981

e Cr$ 22.045 •.102,71 em 1980. O principal ítem das exportações de

Canoinfias fica com os manufaturados de madeira. Corupá, tem nas

exportações de flores secas o .seu meio,' de projeçãg. para o exte

rior. Em 1981, foram exportadas pelo vizinho múnicfpl'ö o equívalen,
. I

te em produtos a Cr$ 21 . 857.491,68 e em' 1980 Cr$ 15. 805 . 893,n.

Também Caçador, que fecha suas exportações através da

CACEX do ·Banco do Brasil d, JoirlVille, quase quadruplicou as ex

portações em 1981· Naquele ano foram Cr$ 55.682.889,11 para Cr$

15.018. 51�,53 em 1980, com as guias de exportação r.egistranó<>t
,

um ítem e�pressivo da produção do município: manufaturados dê'
madeira. FraiblJrgo, que no ano de 80 fechou com 6.913.984,00, (vl;

nhos e frutas), ?no passado nada exportou via CAqex.
Guaramirim, �utro' m�nlçplt .inte�tante da Microrregião do

Vale do Itapocu, clàssificado em nona posição no volume del ex-'
portações em cruzeiros em 1980, com Cr$ 3.902.033,03, dada a'
.'

, .'

implantação de novas indústrias principalmente ligadas ao setor

têxtil teve um crescimento expressivo. Em 1981, exportou Cr$ •.

Hi.129.742,53.
.

As ímportaçõea registradas' pela CACEX, por sua vez, não

apresentaram números expresstvos durante 1981· Naque� �no fo�
ram importadas mercado.rias no valor de Cr$ �.425.116. 732,38 para

Cr$2.776.995.170,39, em 1980·

A� OU'fUBRO

O Secretário da Indústr.ia e Comércio, Nilson Bender, rece

beu 'do Centro de Comércio Exterior de Santa Oatarina e.da CACEX

d@ que mostram qye a partlclpaçâo percentual das exportações

de ta Catarina no total das exportações brasileiras no período
.

de janeiro a outubro de 1981, era de 4,24%. No período as expor

taçttes brasileiras alcançaram 101 milhões, 257 mil e 456 toneladas
no valor de 19 bilhões, 107 milhões e�173 mil dólares, enquanto as

empresas de Santa Catarina exportaram 1 milhão, 249.mil, 267 to

neladas, no' valor de 809 milhões e 33 mil dólares.

SECRETARIO DENUNCIA

O Secretário dos Transportes 'do Estado; Esperidião Amin�
vgltou a denunciar e c,obrar providênCias à SUNAMAM (Superinten
dência f',Iacional dI:!" Marinha Mercante) contra o desvio; por 'via :ro

doviária de produtos, industrializados catarinenses\ para serem ex

portados através do porto de Santos a 700 quilômetros de distância.

Há dois portos no Estado, São Francisco do Sul EI Itajaí, si
tl:!ados a menos de 1001 km dos centros. produtores de Joinville�
Blumenau, Brusque e Jaraguá do Sul, que estão operando com o

éiO$idade· Amin pediu a intervenção da SUNAMAM depois. que foi

alertado por um grupo empresarial do Norte do Estado (Affonso

Meister Metal'grafia, de JOinville) de que vários armadores, usando

nJ(pedien es diversos, estão preSSionando os exportadores catari-:

nenses a utilizar o porto ·de Santos para os, embarques "num pro

. cesso escandaloso e absolutamente contrário à pólítica do Minis

tério dos Transportes"·'

T,elesc coloca últimos
telefones à venda

Ed'lção N0 3.170
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Em tributos federais, o 127°.
'arrecadador do País

En:J 1980, Jar.águá do Sul

foi o 34.0 município mais

dese�volvido d� Brasil, o

cupando, no plano estadual,
a honrosa sequnda colocação
suplantado apenas por Blu

menau (23.0 lugar no Brasil,

naquele ano), e a terceira

na Região Sul, de .ac;ordo
com os dados da pesquisa
"os 500 municípios mais de

s.envolvidos do Brasil", pu

blicados pela Revista "Dlrl

gente Municipal", do Grupo
Visão, através dos indicado

res econômicos-financeiros,
de estrutura de serviços e

sociais. E j� em anos ante

riores, o seu posicionamento
era também muito bom: 185.°
em- 1979. e 88.° em 1.978.

Agora a Secretaria da Re

ita Federal, do Ministério

da Fazenda, está 'divulgando
quadro completo sobre a

..Arrecadação de Tributos

Federais" no exercício
'

de

1980, onde desponta a re

ceita gerada pelo município
de .Jaraguá do Sul, que as

cendeu a Cr$ 593·247·395,32.

Foram, apresentados à Re

ceita , Federal um total de .

25.717 documentos, durante

1980. A receita coloca Jara

guá do Sul em 127.° lugar
no País como maior arreca

dador de tributos federais,
em 14,.° lugar no âmbito da·

9.8 Região. Fiscal( Paraná e

Santa Catarina) e em 3.° lu

gar na Delegacia fia Heceita

Federal, que tem sede em

JOinville, ficando atrás a

penas de Jolnvllle e Biume
nau, . nessa' átea-

Em termos percentuais
JaragLiá do Sul arrecadou

0·0450% da Receita Federal

em 1980; 0,978,% na área da

9.8 Região Fiscal e 0,0637%

na 'âmbito da. DelegaCia da

Receita Federal.

Por outro lado" a divulga
ção informa que em 980 es

tavam cadastradas e sedia

das em nossp Municípo
1 .076 empresas, das quais
851 re.colheram tributos fe

derais. No mesmo período
16.008 -contribuintes (pes
soas físicas) estavam domi

ciliadas em Jaraguá do Sul,

das quais 5,831 recolheram

tributos federais. Somente

para ratificar a imporfricia
-da colocação do nosso muni

cípio no contexto nacional, o
Brasil possui aproximada
mente quatro mil municípios
e a 127.8 colocação em re

colhimento de tributos fede

rais coube a Jaraguá do Sul.
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Capital Sul Amel'lcana •
Chapéu

Impostos estaduais têm
crescimento superior a

cem por cento
A arrecadação orçamentária do munlcfplo de Ja

raguá do Sul, acusou em 1981, um excesso' de Cr$
931 .256.587,25, ou seja, superior a cem por cento so

bre o montante arrecadada em 1980. Foi de CrS .....
1 . 769. 763 . 559,55 no decorrer 40 ano passado para Cr$
,838. 506.972,30 em 80 e CrS 251 .429.258,65 em 1979.

.

. A informação é da Exatoria Estadual de Jaraguá .

do Sul ao divulgar a arrecadação mensal de impostos
estaduais, quando já em julho, havia superávit, ou se

ja, o total recolhido nos ete primeiros 'me.ses do ano,.

ultrapassou ao total dos doze meses de 1981. O quadro
comparativo, mensal, da arrecadação orçamentária dos

gpis últimos anos é este:

1980 1981 .

54.528.095,2'4 132.451.678,85
38.424. 845,35 114-. 123. 797,50
47.764.760,33 94 :754.636,011
58.847.701,21 119'.522.233,75'
61 .678.498,63 153 . 942 . 984,29
56 ..955. 134�89 130.520.023,77
.62.880. 388,16 148.784.618,29
74.113.631,94 123.319.475,24
84. 660. 942104 160.482.725,75
88.708.862,91 175.447.112;21
90.785.657,18 212.455./35,6,56
119.158.454,42 203.958.917,33

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

838.506.972,30 1.769.763.'559,55,

Mês

rj
ie1aio /
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

TOTAL

Habilitação - ula das grandes
cOßguist.a� . ,_e ,1Q8.1

Dentre =. Inúmeros
be-

.

nefícios r e eebldos

por Jaraguá do Sul no ano

que passou, comq pontes,
asfalto, fórum, a expedi
ção de carteiras de hablll
tação consta no rol .das
principais conquistas da
comunidade microrregio
nal, apesar de ter entra- \

do em funcionamento efe
tivo em setembro, isto é,
anteriormente o pslcotéc
nico era realizado em Ja

raguá e' os exames teó
ricos e práticos em. Join
vtlle , A instalação da 19a.

Delegacia Regional de

Polícia, junto ao FÓrum
Desembargador João Tho
maz Marcondes de Mat
tos, 'deu-se a 1.° de agos
to, e paulatinamente ou

tros serviços de sua com

petência forE:l.l11· implanta
dos, como a expedição
das carteiras de habilita-

.

ção, que somaram até' de
zembro 438 novas e 732

revalidadas, livrando os

interessados de uma sé'"
rie de inconvenientes co

os constantes desloca
mentos à Joinville.

De acordo com o Oele-

gado' Regional, Dr. Aé:lhe
mar Grubba, que realizou
um balanço 'das

\

atívlda
des da DRP ao CORREIO
DO POVO, foram expedi
dos, no período de fun
cionamento. junto ao

'

Fó
rum, 45 registros de ar

mas, 36 portes de armas,

173 atestados de condu
ta, 19 atestados de resi

dência, 111 atestados de I

pobreza Je 21 alvarás de
autorização.

\

Na área da
C iretram - Circunscrição
Regional de Trânsito, ati
vada em julho, foram em

placados 2.402 automó
veis particulares, 19 au

tomóveis de aluguél, 4

traillers, 1.116 carnlone
tas particulares e 5 de
aluguél, além de 404 ca

minhões de aluguel, 3
caminhões. da frota oh
cial, 18 reboques e _20
ônibus coletivos,· bem co

mo, 553 motonetas.

Os trabalhos de compe
tência 'da Oélegacia Re
gional, foram iniciados em

janeiro do ano passado"
com a instalação. paulati
na de vários setores, até
sua ativação no mêB de

agosto. Conta com

1uncionários, 'além
legado Regional.
CARTEIRAS DE
IDENTIDADE

Com, a ativação da
, DRP, o Posto de 'Identi
ficação da Secretaria de
Segurançà e Informações
que funcionava junto ao

ex-mercado m ii n i cipal,
passou a funcionar em

dependências próprias da
Deleqacla , Durante o ano
expediu 4"\4,28 carteiras

de identidade,' das quais
4.097 novas e 331 reva

lidadas, para 4.425 em

1980, sendo 3.990 novas

e 436 revalidações.
A expedição desses do

cumentos, 1I"egundo qua

drç estatístico' que de
monstra o movimento
mensal e enumera as re

validações entre parênte
se.s, é este: janeiro 552

(15), fevereiro 1813 (25),
março 522 (29), ab ... I 437

(26), maio 486 (24), ju
nho 347 (36), julho 341

(41), agosto 283 (23), se

tembro 221 (34), outubro
245 (27), novembro 292

(31) e dezembro 185 (20).

Consumidores querem devolução 4as
quantias pagas indevidamente

A.Associação Comerci!'li e In-

I
dListrial tomou conhec:;im�nto

de que requerimentos 'endere
çados pel�s assC:>Ciados' à
CELESe - Centrais Elétricas,

de Santa Catarina, estão sendo

respondidos por cartas que ne

gam a devolução da quantia co

brada' indevidamente .. � Ö pilre�
cer da A'Ssociação Comercial e .

Industrial de ,J�raguá do Sul,

por int�rmédilll do seu Departa
mento Jurídico, de que, apesar
das ·negativas 'da CEÜIi,_SC; o .

.pagamento das taMf majora
das em setembro do ano pas....

do Ifoi indevido, cabendo desta

f0rma aos usuários que efetua

ram o pagamento, a garantia

da ação de' Repetição de In'dé
bito, com o intuito de obter a

devolução das quantias pagas a

maior.

Assim, está convocando to

dos os' seus associados que

obtiverem intel!E!sse em obter a

restituição' dos valores, para

uma reunião na próxima segun

da�feira, dia 18, às 18 horas, na

sede da' entidade, para definir

uma tomada de posição.

mo indevido de seus usuários.

Ocorre que o aumento da tari-

de consumo de energia elé

trica, da ordem de 23%, foi de

fato aprovado por uma R0rtaria
do Departa,mento Nacional de

Águas e Energia Elétrica, publi-
.

cada no "Diário Oficial da u

nião" de 25.OS. 81, mas para

vigorar somente daí em diante;

A CEI,.ESC,· entretanto, fez re

troagir a nova tarifa para, com

base na mesma, cobrar consu

mo de energia de todos o mês

d'e setembro IÍIltimo, çontrarlan
do mais de um acórdão do Tri

auu;1al de Justiça de &nta Ca- ,

tQr.lRa. conf1it;rrie ;ulgamento de
mandados de segurança Impe
trados em 1980,. quando ocor

reu· idêntica irregularidade.

O munlcíplo manteve, em 1981, a posição de
quinto maior arrecadador de impostos do Estado, onde,
o ICM aparece como o de maior destaque, pois é ot

que mais contribui ao tesouro.
'

AS8Umftt o-novo -delegado d�
.

.

Sehroeder
.

j ','

o 3.0 Sargento Abílio
Jaime Schardeng, da Po
lícia Militar, é o novo' De
legado de Políciá e Co
mandante do Des taca
mento de Schroeder. Ele
assumiu o posto dia 06

e, na segunda-feira, dia
11, tomou posse, em ato

prestigiado pelo Capitão'
Luiz Manoet Cardoso, CQ
mandante da 2a. Compà
nhia de Polícia Militar,
sediada em Joinvil'le, tam
bém pelo ßub-Comandan
te Tenente Paterno, Da
legado Regional de Polí
cia Dr � Adhemar, Grubba,
Prefeito Helmuth Gerrna
no Moritz Hertel. Prest
dente do Diretório Muni
cipal do PDS Aldo Romeu
Passold, Presidente da
Câmara de Vereadores
Adernar Piske, Vereado
res e pelo PresideRte do

.

Diretório Municipaf de;)
PDS de Jaraguá do Sul,
Vereador Ennrr Jahssen.
Além de exercer as fun

ções inerentes ao cargo

de delegado de policia, o

Sargento Abílio é tambérr
Comandante do Destaca
mento, que conta com urn

efetivo de dois soldados.
.

Schroeder estava sem de
legado desde meados do
ano passado e com a pos
se, segunda-feira, todos
os municípios da micror
região têm seus respectí
vos titulares 'lotados has
DPs.-

.

MAIS POLICIAIS

Após a Operação Vera
neio, que deve encerrar

se dia nove de,' março,
quatro municípios da mi

crorregião terão aumenta
do o efetivo policial, se

gundo o Dr. Adhemar
Grubba. Schroeder, Mas
saranduba e Corupá rece

berão, cada qual, um sol"
dado, ao passo que para
Jaraguá do Sul virão 12,
que serão destacados
principalmente para ó 'se
tor de trânsito.

Diretório apontará
candidatos no dia 23

O Diretório Municipal do' Partido. Democrático
. Social (PDS) de Jaraguá do Sul tem impor
tante encontro com os seus integrantes no pró�
ximo sábado, dia 23, à$\'9 horas, nas'dependências
do Clube Atlético Baependi. Neste sentido estão
sendo expedidas circulares convocando para

.

o

comparecime(lto à reunião, que terá como assun

to plj.ncipal, além de filiações partidárias. a indi
cação de candidatos para tódos os rrrveis que re-

, ceberão o apoio do partido de sustentação ao go
verno de Jaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OORREIO DO POVO - Járagu6 do sul-se SEMANA DE 16 A 22 DE 'JANEIRO DE 1982

Ilascil'ealas
Dia H de dezembro
charlene, filha de Jóão (Mar_

li) Kniss

Dia 12 de dezembro

Ratael, filha de Nilton (Ruth)

Engelmann
.

Dia 14 de dezembro
Jefersori, filho de" Joel (Mar
ta) da Costa

-Jullana, filha de Francisco

(Carmem) da Silva

Dia 15 de dezembro ,.

Jonathan, filho de Sérgio
(Astã) Kretzer

, I.

Dia 17 de dezémbro
Frank, filho de Guido (Hjlde
gard) Babr
Maurício; filho de ,Ivb (Lucia)
Francener

Claudete, filha de João (Noe
mi) Ribeiro

Dia 18 de dezembro

Giseie, filha de Rubens, (Or
landia) Weller

Fernanda, filha de Renato

(Helena) Lux

Daiar:ty, filha �e José (Julia
na) Plebanl
Monize, filha de Antonio (Ivo_
ne) Spézia
Sandra, fUha de Sandro (He
lena) Dematte

Ivan, filhp de Alirio (Rosely)
Dahlke

'

Dia 19 de dezembro'

\ Maríi, fit,hQ de EWaldo (Eise
ra) Jungton
Fablene, filha de IIdemar

(Ivone) Borchardt
Oarlos, filho de Luiz (Clara)
G'üths

Dia 20 de dezembro
Ricardo, filho de Arduíno
(Selma) Valle
Deis.e, filha de Ademir (Ve
rônica) Forster

Dia 21 de ,dezembro
.

Schirlei, -_filha de. Osmar (Te:
resa) Batista
Rafael, filho de Darci (Tacila)
Steindei
darolina, filba de. Roberto
(Elena) Galfrascoli
Reginaldo,. fllbo 'de Angelo

(Relena) Eissmann
/ Gisl.el, filba de Angellno (A:-

dalgisa) ,Koerlch
I

Dia 22 de dezembro

Reginatdo, filho d� Lourival
.

A�ela) Schuster
Mari1ian, filha, de Valentim
(Marli) Pessatli

Ärcelino, filho de Artur (Ire-
ne) Speis

.

. Dia 23 de' dezembro
Johnis, filho dê Flávio (Nelsi)
Stabelin
Gabriel, filho de Juan (Rosvi
ta) Dinamarca

Dia 24 de dezembro
Márcio, filbo de Osmar (Ade-
lina) Carl /'

Durval, ,filho de Durval (Ma
ria) Vasel
Júlia, filha de Almir, (Tânia)
de Castro '

.

Dia 26 de dezembro
Jefferson, filho de Wolfgang
�Itamir) Eincherberger
Eliane, filha de Osmar (elj)
Baehr

João, filho de Luiz <eID Bor-
10linl

.

Vanderléia, filha de Guilher- '

mino (Rita) Cort

Dia 27 de dezembro
JOlleie, filha de AntónIo (Ma

_
' ria) Mateus

Dia 28 de dezembro
Josmar, filho de Osmar (Neu_
li) Reinen

�andra, filha de Mário (Leo,..
nora) Weiller

Salete, filha de Porfírlo (Ase
nilda) FI'ancener

Nesta esJtação, .

\ vJsta-se bem e conforta
velmente. Compre' cal
çados e confecções na

Cindere(a, onde você
encontra as· melhores
opçõe8./'

.

.
j

'Cinderela

vesté bem. A.mod'a
certa.

A Escola de Samba Unidos da

Brasília, deve iniciar na psõxl
ma semana os ensalos bisema
n..is com vistas ao carnaval de

Aniversariam hoje: 16 rua deste ano, quand,o .8 exem-

Sr. Darcí Buchmann pio de anos anterlores desfila-

Jaqueline Maria: fiJha de An- rá pela Marechal' Deodoro, De

tonlo (Nair) Quadros acordo com o presidente Leo-

Srta. Marlize Martha K'rau�e cádío Osmar Rodrigues" o Fio,

Edgar Schneider Júnior o desfile será nos dias 21' e 23

Dia 17 de janeiro . de fevereiro e, para tanto todos

Sra. Arnazllda dá 'Costa Bas-
.

os detalhes vem sendo ültíma-

tos dos..

Sr. Waldir Araú;o '\, ***. .

�r. Eduardo E· Mann
.

Jaraguá do Sul deverá marcar

Sra Maria de Lour?eS, Rengel presença no X· Acampamento
Bruch Regionàl que a União dos ;Esco-
Sra. Regina Silva teiros do Brasil-Regional de

Dia. 18 de janeiro Santa Catarina realiza de 17 a

Sr. João Carlos Stein 22 deste mês, como hornene-

Sra. Amanda Baumann, em gern aos 75 anos de escotismo

Joinville no mundo. O acampamento se-

rá em Cubatão (Joinville) e vai

reunir cerca de 50á escoteiros

de São Paulo, Paraná, Santa

Catarina e Rio Grande do Sul.

Será aberto às 14 horas do (lia

17, com desfile das delegações,
visitas e início das atividades,

***

, Aliversarilltes

Dia 19 de janeiro
Sra. Laurlta Weillêr Hilbert,
em Garibaldi
Sr· Guilherme Schmidt
sra. Erna ,Braatz
Sr· Freimund Lippinski
Luciana, filha de �demir (Dal
va) Tambosi

-, Hélcio Chiodini

Dia 20 de janeiro
Sra. Terezinha Müller

ching
Sra. Klara Henschel
Gilda Klein
Sra. Dolores, .espcsa de Curt

Birkner
.

·Srta. ClotHde Gonçalves
Sra. Solange. dgs Santos

Mahnke, em Santos-SP
,

Dia 21 de janeiro
Sr· Edson Warhaftig, em Curi

tiba
Sra. Ursula Enke
Sr. Gerhard Braatz, em Join

ville
Arno Lippinski

Dia 22 de janeiro
Sra. Adelaide, el3Posa de Ingo
Lange
Sr. Livinos Spengler, em Cu

ritiba.

Falecimentos'
Dia 27 de dezembro
Erasmo Nunes, 55 anos, nesta

Dia 28 de dezembro

Rolando Lessmann, 34. anos,

Itapocuzinho

Dia 29 de dezembro
Airton Müller 15 anos, Bam,
do Rio' Cerro

Dia 01 de janeiro
Frederico Schlesing,
nos, nesta

Dia 03 de ianeiro
Maria Freibergel' Fodi, 71 a-

93 a-

nos, nesta

Dia 06 de janeiro
Anderson Luís Micheluzzi, 16
dias, em Guaramirim

Dia 10 de janeiro
Romeu·Bastos, 68 anos nesta"

,

Mário José dos Santos, 30 a
nos, Ilha da Figueira

Dia 11 de janeiro
Olindo AloíSio Funk (Ir. Leão)
1J2 anos, nesta·

'

ORAÇAO AO .DIVINO
ESPIRUO SANTO

Espírito Santo, Vós que
escl�recei tudo, que' UUlDinais
todos os caminhos para que
eu a�inja o meu ideal Vós
que me dais o dóm divino de
perdoar e esquecer o mal

que me fazem e. qUe todos os

instan.te8 de minha Vida es

tais comigo, eu quero neste.
curto diálogo agraqecer por
tudo e confirmar mais uma'
vez que eu ,nunca

quo
-'ero me

Iseparar de Vós, por ,maior

que seja a ilusão material,'
não será o mínimo. de vónta
de qUe sinto de um c:Uà estar
convosco e todos os-meus ir_ I

mãos na glória perplêtua -

Obrigado mais uma vez. -
I .'

A pessoa. deverá fazer eda
� oração 3 dias SégUidos, sem

.dizer o pedido. Dentro de 3

dias, �rá alcançada Si graça
por mais difíCil que Seja. Pu�.
bliear assim que receber a

graça. Agradeço graça rece

bida. - (E. A_. B·)

II:rs'

A morte do querido. Irmão

Leão Magno, aos 82 anos, dei

xou uma grande lacuna no seio

da comunidade jaraguaense, on

de permaneceu por máls de u

rna década, na sua velhice.

Entre os amigos, as crianças
que ele tanto amava- Dentre

seus 'iflunos, no longo de sua

vida de educador, nada menos

do que o atual presidente da

.República, João Baptlsta de ou;
velra Figueiredo.

***

A Assoctação Gomercial, e

Industrial de· Pomerode realizou

eleição e posse da nova direto
ria e do conselho deliberativo e

fiscal. O novo presidente da
ACIP é o empresário Augusto
Guilherme Schwanke, os vices

são Udo Boss e Fridolino Anto
nio Mayer.

. A Comissão de Saúde do
Senado Federal aprovou projeto
que institui o Dia Nacional do
Combate ao Fumo, que será

comemorado a 29· de agosto de
cada ano. O Ministério da ,Saú-'
de, promoverá na semana que
anteceder aquela data, uma

campanha de âmbito nacional,
visando alertar a população pa
ra os malefícios advi'ndo� do
uso do fumo. Já não era sem

tempo ...

Comemorou suas Bedas de

Ouro, no dia' 09 passado, o es

timado casal José (Maria Rei
ser) Scheuer, O Padre 'João,
naquele dia, na missa das 19

horas, abençoou o casal de ou

ro, que após recepclonoll fami
liares em jantar íntimo' no Clu
be Atlético. Baependí. Eles ca

saram no distante aho de 1932,
em cerimônia celebrada pelo
Padre Alberto Jacobs e da união

nasceram seis filhos· . Hoje el�s
contam 'também além de genros
e noras, 'com 17 netos e 1

bisneto. O "Correio do Povo'
associa-se aos cumprimentos
ao casal Scheuer pela data ju
bilar.

Veículos com financia
mento em 24 meses, é
na Menegotti Veículos.
Sempre um veículo ro

busto e econômico à sua I'

espera. Fica alí, na Ma:' :.-----------�

r�chal Deodoro.

GENTE
&

INFORMAÇÕES
A Eletromotores Weg encet

.

rou ontem, a sua 17.a Conven

ção Nacional, entre direção, re

presentantes e vendedores de

todo o país. O lema da 17,a

Convenção foi: "Discutindo o

presente, planejando o futuro'"·
***

,
Ainda sobre a Weg, que é a

maior empresa jaraguaense: Em
1982" pretende reconquistar o

mercado estadunidense, o que

possibilitará aumento nas ex

portações, 'na ordem de 5 mi

lhões de dóiares. E de acordo

com o plano de expansão da

empresa, até 1983, serão tnves

tidos em termos globais, Cr$ 4

bilhÕes, nas empresas E1::otro-
I

morores Weg,
.

Weg Má1uinas
)I';eg Aclonamentos, Weg-E .ernlc

c Weg Florestal, que compõe;'!':
;) Grupo Weg·

.

***
Completam hoje os seus 46

dias de existência os garotos
Fernando e Marcelo, filhos de

Luiz Air Ferreira da Silva, cate

tegorizado funcionário do IPESC

e componente do Rotarv Club

Florianópolls-Estrettd� e de sua

esposa Vanesea, O feliz evento

deu-se no dia 1.° dezembro, na

Capital do Estàdo, e o casal é

alvo de renovadas cumprlmen
tos. DàqUi partem, embora tar

diamente, os parabéns ao Luiz

e à Vanessa, com um abraco no

Fernando e Marcelo

***

O Lions Clube .Jaraqua
do iSul-Cidade Industriál
promoveu no final do ano

passado a Campanha Bo
necas Vivas, que rendeu.
Cr$ 465 . 505,53.

\ Deste
t�tal, o clube aplicou par
te na comprá de óculos a

duas crianças carentes,
um calçado ortopédiCO e

vestiu 23 crianças parà
a 1 ..a' comunhão, realizada
no final de novembro. Se
gundo o presidente Décio
Mengarda, o restante se

rá aplicado no decorrer
da gestão :8.1/82, que en

cerra-se em junho.
*.*

,� .

Às 20 horas deste sá
bado, o casamento ele
gante na Igreja Matrjz
São Sebastião, dos Jov�ns
Rosângela' Schmitz e Dar-'
ci Agostini, reunindo a.s·
sociedades' jaraguaense e

auroranoyense. Ros'ânge
Ia é filha de Waldemiro (in
memorian) e Hildegard
Leutprecht Schmitz e Dar
cí, de Venuto Olívio e An
tônia Caga Agostini, que
recepcionarão os convjda
dos ;capós a cerimônia re

ligiosa, nas dependências
do aristocrático Clube A
tlético Baependi.

***

I••alea••ala 'M .Ea•••
, 'Decorações para casamentos - De

corações para Igrejas - Decorações
para clubes - Arranlos para festas -

-Plantas ornamentais e Buquês em G'e-
ral.

.

.'

FLORICULTUM IMPERIAL

RINlI R.lnDlclo Rau, 828 - Jaragu6 do
Sul Sc.

.

A curtição deste final
de-semana é, sem dúvi

das, a 'Inauguração, do

mingo, às 10 horas, do

parque aquático do Clube

Atlético Baependi, que
'conta com uma plscína
olímpica e uma piscina
infantil. Graças' ao arro

jo da dlretorla, comanda
da pelas mãos firmes do

presidente Haroldo Ris"

tow, ganha os associadcis
e Jaraguá do Sul um par

que aquático sem similar
no 'Estado. Parabéns aos

baependianos, a diretoria

principalmente,. por esta

nova etapa.
***'

Encontrar-se responden
do, em substituiÇão, pe
las comarcas de São Ben

to do Sul, Rio Negrinho,
Guaramirim,'Pomerode e

Jaraguá .do Sul, integran
tes da 7a. CircunscriÇ30
Judiciária, o Dr. José Te

místocles de Macedo Ne

to. Ele assumiu dia 02 de

janeiro e deverá respon-
. der pelo cargo até o final
de fevereiro.

...**

Contratram matrimônio,
às '20 horas de ontem, na

Matriz São' Sebastião, os

jovens Julmir José .Rozza

e Ana Maria Weber. Neste
.sábado, dia 16, às 8hSO,
na capelinha, José Pedro
Silveira e Maria Flavínia

Vieira, e, na Matriz, às 17

horas; MárJo Ivo Maiochi
e Terezinha Demarchi', Vi
land Köhler e Elília Ju

raszck, 'José da Costa e

Maria de )Araújo, Renato
Demarchi e 'Sissi Schuh;
18h30, Camilo Vargas e

Natalina Forlin; 20h, Dar
ci Agostini e jlosângela
Schmitz. Na Barra do Rio

Cerro, contraem matrimô
nio, hoje, Luiz Junkes e

Maria Glacf Semask. A to

dos, as nossas felicita'- \

ções.

O Departamento Nacio
nal de Estradas' de Roda
gem realizou no mês de
dezembro' o julgamento
nacional do 'II Concurso
Nacional de Cartazes Es�
colares,. Santa Catarina
conseguiu destaque atra
vés do trabaího ,da aluna
Júlia H. 'Issago, de 10

anos, estudante da ter

ceif'a série da Escola Isã
lada Poço Grande, de
Guaramirim --- \pelo 160
Distrito Rodoviário Fede
ral.

RelógiOS Seilto,
Rieoh, violÕes, crtstais 'e ar

tigos para presentes é com o

LaDznaster
o seu relojoeiro,

Fone '12-1281

Fazemos tudo para Die .,.
vir bem.

..................._.
COMPLEXO TURISTICO

JARITA
Um passeio
inesquecrvel.

Kaffee Haus, Lanchone
te, ,p'onto Turrstico,

Play-Ground e'

-.mplo estacionamento.

Rodovia SC-301 - Km 5
Jaragué do Sul-S.C

'Aproveite a abertural

A Confecções Sueli abriu nova loja na rua Reinoldo Rau, Edif(cio Bér
gamo, Sala 530. É uma nova e elegante opção de compras, artigos de primei
ríssima linha. Visite-a e compare. Só mesmo a Sueli é capaz de fazer tanto

,

Confee öes'. Sueli
Agora com nova loja na rua Relnoldo Rau

por você.

Boas Festas ao "Correio' do Pó
Recebemos � aqradecernos os votos

Boas Festas, por ocasião do Nata" e Ano N

das seguintes pessoas, entidade's e firm?s:
lado Mathias Stein (Roma), ACESC, Sylvla �
Guedes (Londrina), Octavlo M. de Albuque
Neto (P. AI'egre), Adminlstr.! e Func. da Agê
Central do Besc, Ricardo BIosfeld de "O

do" André e Elvira (S. Paulo), Gumz Irmãos

-Ind. e Com, Volanda W. Drie�sen, FERJ,
dre Elemar Scheid (Roma), Dr. Zilá Rodrr
Leite (Itaperuna), Deputado Nélson Morro e F

lia Eliane' Kraemer (Tlmbö), João Reiser Jr.
Fa�íliá, Ayeso Campos e Família (Fpolis), A
Seidel e Família (Corupá), Esperidião Amin H

Filho (Fpolis), Osny Cubas O' Aquino e Farn
lAPAS de Santa Catarina, Frama-Ind.. e Co

.

Ltda (Cacoal-RO), Deputado Pedro Colin, APE

Agêrtcia Gaúcha de Marcas e. Patentes Ltda,
mã Elisabeth (Lages), Sebastião Bonassts de

buquerque (Fpolis), Ir'. Etwino Haas, Sybilla'
Irene Huft (P. Alegre), José Castilho Pinto e

mílla, Paulo Roberto Bauer, Airton Starosky,
cleo do Pronav/LBA de Jaraguá do Sul, Herbe
Rosa Schneider (Rio do Sul), Dep. Pedro

Campos Criancinhas da Creche Constância

zera, M�lhas Forlin, Dep. Gervásio Maciel, I?

Osnildo C. Klann, Clube dos Executivos,. Ma
Alves Carneiro' Júnior (S. Carles-SP),. Dr.
los Moacyr de Faria Souto, Cecília Ersching Ma
ke (Santos), Ralf Gielow e Fa�1ia (S. J. do
Campus), 19a. UCRE, Coromi Conti (RJ)� Juiz
Direito Dr. Marcírio Cardoso Finger, . Clara (

Georg Rosen (Cincinatti-EUA), Maria Isabel e
los Augusto Leal Jourdan, Dep , Sady Marin
Lauro F. Bustamante e Sra. (Fpolis), Pastor
Ghering e Da. Marqarete (S. Paulo), Dep. Ne
Guidi, Osmar Duarte e Farn. (Joinville), Her
dos Prazeres (Fpolls), Dap . Artenir Werner,

•

lo Martins Filho (Fpolis), Marco Antônio F: Pi

. (Blumenau), Leoclides Bigolin (P.M. de S.' O

mingos), Dep. Júlio César, Dr; Laércio Pedro
Luz (Fpolis), Seara Indl. S.A., Lodi Maurino S

dré (Joaçaba), Gert Walter Mayer .(Jlle), Dep. An

gelino Rosa, Dep. Ewaldo Amaral, Dr. Marco
Henrique Buechler, Or. Luiz A. Cerqueira Cintr
Atlântica Boa Vista de Segúros,· Lori Dias (M
naus), Assoc. Cato para Integração do Cego, V
lério Matos SC de Auditoria (Fpolis), Oswald
Canale (Xanxerê), SESC, IBM do Br�sil, Dep. S

turnino Dadam, João Lyra e Família, G. Rodolf
Fischer, Ana Janeta P.edri, Menegotti Veícul
S.A., Antônio Henrique Bulcão Vianna e Famíli
Klaus G. Schossland (Jlle.), Prefeito Municjp
Salim JQsé Dequêch, Seguros Neitzel {Blumenau
Prefeito e Vice Prefeito Municipal de Schroede
Centro de Treinamento do.Senai de Jaraguá d

Sul, Prefeito Municipal Victor Bauér, ALOOA, SO.
Sigmar Raeder (Brasília), Colégio São Luís, Rei

mer & Cia. ,Ltda, Mário Célio .Martins e Faro.

(Jlle), Irene Pedri Guinther (Londrina), CeI. Syl
vio Conti Filhó (RJ), Lauro Caldas Barbosa (Ca�
xias do Sul), Prefeito Municipal Dávio Leu, Con

fecções Sueli Ltda, VARIG, Padre Alvino Borto
Iini (P: Alegre), Cláudio Olinger Vieira e Sra ...

FETAESC, Dep. Victor Fontana, GPNS-Empresa
Jornalística Ltda., Volkswagen do Brasil S. A:,

Hospital e Maternidade São José, Soc. Jornalís
tica Correio do Sudeste S.A. (Criciúma), R�dol
Hirschfeld (S. Paulo), Etsul Transportes Ltda.,
Herbert Schneider (Rio do Sl!I), Marisol S.A. -
Ind. do Vestuário, Câmara de Vereadores de Ja"

raguá do Sul, Dep. Walmor de Luca, Comercia
Floriani, Grêmio Esportivo Cruz de Malta, RAd'

Jaráguá Ltda.
'

Variedades ..•
APROVEITE MELHOR A LUZ
Para ler e escrever é preciso escolher um lu

bem claro. Pouca claridade, ou luz mal, apröveit
prejudicam a visão.

Vamos ver, então, como aproveitar a luz do
e como arranjar a iluminação própria para a noite.

Durante o dia, em locais fechados, como

escola, ou sua casa, é bom você fidar perto das po
e janelas, .por onde entra a luz do sol, Coloque-se
retamente. Se você escrever éom a mão direita a

deverá vir do lado esquerdoc e se, ao contrário, v
escrever com a.mão 'esquerda, a luz deverá vir da
reita. Você pode sentar-se támbém de frente' para
luz.

Agora, durante a noite, se, por acaso, você n

possuir iluminação elétrica, pode usar lampiões
gás ou querosene �, na falta destes, lamparinas oli
las.

Os lampiões a gás devem/ser pendurados no

to ou paredes. Já os de querosene não devem ser p
durados e sim colocados sobre os móveis nos can
da 'sala, procurando, sempre que possível, usar'
de um lampião.

.

,

Agora, se, de todo, você não tiver lampiões,
velas. Para que' a chama da vela não fique trêmula,
ça um protetor, que pode ser um pedaço de lata,'
papel prateado de maço de cigarro. Coloque a vela
gargalo da garrafa e use o protetor atrás da vela.
sim, você terá a luz firme e refletida em uma s6
reção:

INSOLAÇAO' EM' CRIANÇA
, A insolação, que pode ser provocada tanto

a?ão dir�ta dos raios solares quanto pelo ca.lor 'e
SIVO, apresenta como sintomas o calor e a- sec
pele, com febre até de 400C, ,dotes' de cabeça,

.

ras e até desmaios. Nessa situação, o mals 'imp
te é levar a criança Ime.dlatarntn�8i. a.o médico. PI
algumas providências podem I�f.vém ser tomad
fazer com que a criança esteja sempre em lugar
�o; 2) �esapertar-Ihe a roupa; 3) aplicar compressas dde I

agua fria em sua testa; 4) dar pequenas quantidades e

líquido para ela beber, várias vezes ao .dia. ,
.

.

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DE CASAMENTOPROCLAMAS
EDITAL nO. 12.357 de 06-01-1982.
Cópia recebida do Cartório de Santa
Maria·Rio Grande do Sul.
A,nanias Tiarajú, Ineu Saldanha e Olga
Blondina Dubai Ataide.

Ele, brasllelro, solteiro, engenhei
ro mecânico, residente nesta cidade,
filho de José AntOnio Ferreira Salda�
nha 'e de Marina José dos Santos Sal
danha.

Ela, brasileira, solteira, fonoaudió-
, Ioga, domiciliada e residente em Santa
Maria-Rio Grande do Sul, filha .de Air
ton Pinto Ataide e de Zeneida Dubai
Ataide.
EDITAL nO 12.358 de 06-01-1982.

Sergio Ro�rigues e Maria Alice' Malhei
roo --

Eie, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Corupá, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua I,rmão Lean
dro nO 937, nesta cidade, filho de Pedro
Rodrigues e de Zenite Rodrigues.

Ela, brasileira, solteira, costureira,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua João Planinscheck,
nesta cldsde, filha de Valdemar Malhei-

, ro el de Alciera Ziehls(:forff Malheiro.

I
EDITAL no 12;359 de 07-01-1982.
Stanislau Wesolowski e Isolde Rosely
Glowaski. -

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural. de Massaranduba, neste Estado,
domiciliado e residente em Vila Lenzi,
neste distrito, filho de Stanislau We
solowski e de Regina Wesolowski.

Ela, brasileira, solteira, do lar, na

tural de' Ttmbö, 'neste Estado, domici
liada e residente em Vtla Lenzi, neste
distrito, filha de Herbert Glowaski e

de Maria Glowaski.
EDITAL nO 12.360 de 07-G1.-1982.
Adelino Raboch e Ana Eiert

Ele, brasileiro, solteiro, represen
tante, natural de Guaramirim, neste Es
tado, domiciliado e residente na Rua
Padre Aluisio Boeing, nesta cidade,
filho de Jorge Eduardo Raboch e' de EIi
sabeta Stellein Raboch.

Ela, brasileira, solteira, professora,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e, residente na Rua João Bertoli, nesta
cidade, filha de Willy Eiert e de Paula
Bonath Eiert.
EDITAL ri' 12.361 de 07-01-1982.
O'rlando IKanzler e lsolde Müller

Ele, ,brasileiro, solteiro, metalúrgi
co, natural de. Guaramlrim, neste Esta
do, dàtDieiUad&-e resident.e na Rua
Lourenço 'Kanzler, nesta cidade, filho
de Osvaldo Kanzler e de Olga Demarchi
Kanzler. ,

Ela, brasileira, solteira, 'balconista,
natural de Jaráguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Gaspar, nesta cida
de, filha de Ulrico Müller e de Juliana
Stenger Müller.

'

EDITAL nO 12.362 de 08-01-1982.
José Vieira e Gatte Schütze.

Ele, brasileiro, solteiro, operário.
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente em Estrada Garibaldi, 'neste
distrito filho de Luiz Vieira e de Ana
Weinfurther Vieira,.

'

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de
escritório, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua João
Januário Ayroso, nesta cidade, filha de
Eva'ldo Schütze e de Emma IKopsch
Schütze. _

,EDITAL nO 12.363 de 11-01-1982
Harry Heinz Witthöft e Oralda Tecilla

Ele, brasileir_o, solteiro, mecânico,
natural de Jaraguá do Sul,. domiciliado
e residente na Rua 196, nesta cidade,

filho de Hermann Heinrich Ludwig Witt
. höft e de Gertrudes Karsten Witthöft.

Ela, brasileira, solteira, enfermeira,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente em Pedras Brancas neste
-dlstrlto, filha de Vitório, Tecilla' e de
Adelina Girolla Tecilla. /
EDITAL nO 12.364 de 11-01-1982

.

Almir Horongozo e Dorací Seil
Ele, brasileiro, solteiro, fotógrafo,

natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente em Estrada Garibaldi, neste
distrito, filho de Alfredo Horongozo e.
de Isolde Berndt Horongozo.

Ela, brasileira, solteira, industria
ria, natural de Jaraguá do Sul" domicilia
da e residente em Estrada' Garibaldi,
neste distrito, filha de Werner Seil e

de Erica Seil.
EDITAL nO 12.365 de 11-01-1982
Celso Luiz Nagel e Dalva Regina Ers-
ching .

Ele, brasileiro, solteiro, radialista,
natural' de Jataguá do Sul, domiciliado
e residente na Avenida Marechal Deo
doro, nesta cidade, filho 'de Harold Na
gel e de Maria Dematte Nagel;

Ela, brasileira, solteira, do lar,' na
tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Avenida Marechal- Deodo
ro, nesta cidade, filha de Jorge Ers'
ching e de Lydia Schmitt Ersching.
EDITAL 12.366 de 12.01.1982
Rudi Braun e Ruth Koepp

Ele, brasileiro, solteirp, lavrador,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente em Rio Cêrro 1,1, neste diS
trito, filho de Artur Henrique Braun e

de Seli FIOhr Braun.
Ela, brasileira, solteira, operária,'

natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente em Rio Cêrro II, neste dis
trito, filha de Waldemar Koepp e de 11-
se Rux Koepp.
EDITAL 12.367 de 12-01-1982
Nivaldo Bruns e Tânia Sanson

Ele, brasllelro, solteiro, auxiliar de
escritório, natural de Jaraguá do Sul,
domiCiliado e residente na Rua João
Doubrawa, nesta Cidade-filho de Egon
Bruns e de Erika Link Bruns.

Ela, brasllelra.. solteira" operaria,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente ria Rua Victor Rosenberg,
nesta cidade, filha de Umberto Sanson
e de Zélia Marlene Sanson.
EDITAL 12.368 de 12-01-1982
Cópia recebida do cartório de Massaran
duba, neste Estado

'

Inácio Petry e Lucia Sadzinski
Ele, brasileiro, solteiro, mecânico,

natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente em llha da Figueira, neste
distrito, filho de Roberto Nicolau Pe
try e de Maria Junkes Petry.

Ela, brasileira, solteira, operária,
natural de Massaranduba, neste Estado,
domiciliada e residente em Massaran
duba, neste 'Estado, filha de Pedro
Sadzinski e de Helena Bandoch Sadzins-'
kl.
EDITAL 12.369 de 13-01-1982
Selmar Luiz GreHer e Marli Conceição
Kluge

Ele, brasllelro, solteiro, motorista,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente em Barra do Rio Cêrro,' nes
te distrito, filho de Terclllo Gretter e

de Leonyr Dematté Gretter.
Ela, brasileira, solteira, operária,

natural de Pouso Redondo, neste Esta
do, domiciliada e residente em Barra
do Rio Cêrro, néste distrito, filha de
João Kluge e de Noflides Sardo Klu

ge.

I AMIGO BASTOSROMEU
Saudades e TrBteza aos Familiares referida Emissora nas hôras vagas da
e Amigos minha função pública. ,

Você era meu coestadUano pois
. Você desaperece em 10 de janeiro

nasceu em São Mateus do Sul, enquan- de 1982, aos 68 anos de idade, deixan
to que etl ein Rio' I\Iegro, cidades que do saudades e tristeza aos familfares,
ficam no estado do Paraná. 'aos demais parentes e aos amigos que

Você foi um lutador do bom com- são tantos, tão numerosoS que é difí
bate, pOis conheCi os seuS passos des- eil contá-los.
de que' cheguei a Jaraguá do Sul, em Você nos deixá, mas seu desap�-
1949, transferido de Joaçaba no meu recimento é apenas material porquf) seu

cargo público federal no Ministério da espírito continuará vivendo e sua figu
Agricultura. ra de amigo jamais será esquecida por

Você foi .um ótimo espOso, pai a.queJes que tiveram a dádiva de

priv.
ar

Iexemplar e amigo verdadeiro daqueles de sua amizade. ,

� que lhe dedicavam amizade slncera,- Você cumpriu a sua missão terre-
não considerando ninguém como desa� na e foi chamado por Deus Onipotente
�ßto, se é que O.s tinha. para outra missão que desconhecemos,

, Você na sua honesta e pr veitosa mas que nunca poderá sér mais sofr,ida
prôftssão de alfaiate, em temp,ds idos,

'

quanto esta que' nos está reservada'
Vestiu, em Jaraguá do Sul, muitas pes- aqui na terra.

'

soas das classés pobre, média e rica, Você passa, agora, a viver sem

pOis era um profissional de méritos e aquelas atribulações que perseguem o

muito requisitado. ,

ente humano e com a certeza de que
.

Você foi um dos numerosos, dos sua imagem continuará viva e reveren

muitos amigos (entre, uns poucos e eiada por sua estremosa espOsa, Sra ..

fnexpres'sivos inimigos) que consegui' Helga Fiedler Bastos, pelos filhos 11-

fa�r: durante estes '33 anos de feliz son Nolteneo Bastos, Clécio Olavo
resiJ:léncia em terras jaraguaenses. Bastos, Josie Leane ,Bastos, pelas no

lYöcê e .rn,ais eu,. em ép.oca que já ras, netos e todos os demais parentes.
vot e.

tlvem':."I'SliO
de entre- Descan� em paz amigo lIomeu Bas'

,ter à ,de Ja do Sul através tes.
da daragtiâ, ' ê' com àS melo·-
dias extraidas de sua flauta e ,saxofo- ,

ne, eu como locutor e apresentador da
Jaraguá do Sul, 12/01/82.

'

José ,Castilho Pinto

Agora os í,ndices
são definitivos
A Procuraderta Geral da Secretaria da Fazenda.

após o julgamento dos recursos interpostos pelas Pre
feituras Municipais de Itajai e São Joaquim, de do·
cumentos atinentes a declarações do movimento eco·
nOmico apresentadas no ano passado, divulgou os ín-'
dices oficiais de participação dos municípios no ICM,
para 1982. Houve uma queda mínima nos índices di
vulgados anteriormente, ficando os' dos municípios do
Vale, do ltapocu, desta maneira: Barra Velha 0,074078;
Corupá 0,222259; Guaramirim 0,303369; Jaraguá do Sul
2,86961,8; Massaranduba 0,�34203 e Schroeder 0,106591.

EM G,_UARAMIRIM -

Será realizada dia 5 de fevereiro, em Guarami
rim, a primeira .asaernbléla do ano da Associação dós
Municípios do Vale do Itapocu-AMVALI, conforme o
rodízio estabelecido. A pauta do encontro vem sendo'
preparada pela secretaria-executiva da Associação.

. Previdência· estabelece
/

os descontos para
cobrir 85 ,-déficit

'

I Nota deAgradecimento J
A família enlutada do

SR. ROMEU BASTOS

falecido no dia 10 de janeiro, aos 68 anos, agradece
as manifestações de pesar e solidariedade recebidas por
ocasião do seu 'infausto desaparecimento.

,
• I

Agradece, por este intermédio, ao Pastor Lohma"n e

ao pr. Aluísio tsac de Albuquerque, bem como àqueles que
enviaram flores e coroas.e aoompanharàm o extinto até a

Necrópole Municipal. E convida para o culto em Intenção de
sua alma, domingo, dia 17, às a horas, na Igreja Evangélica
Oentro-

segurado &mpregado doméstico
também fica elevada para 8,5%.
o salário, de contribuição é a

soma das Im'portâncias efetiva
mente recebidas a qualquer. títu,
lo, durante o mês, em uma ali

.mals empresas, pelo emprega

do, trabalhador avulso ou tra

balhador temporärto, cujas con

tribuições somente este mês

renderâo mais de Cr$ 8,7 bi

lhões à Previdência..

o lAPAS divulgou a resolução
n.e 116 dispondo sobre as no

vas contribuições para a Previ

dê�cia Social, que deverão ren
der aproximadamente Cr$ 500

bilhões este ano, variando para
o empregado de 8,5; 8,75; 9;
9,5; e 10% de acordo com o sa .

lárlo de contribuição equivalen
te ao salário mínimo regional.
O desconto dos que ganharem
mais de 20 salários míntmos -
a partir de Cr$ 238.561,00 -
será calculado com base no sa- EMPRE8M
Iárlo máximo de contribuição,
ou seja, é de Cr$ 23 � 856,00. As contribuições básicas das
De acordo com a resolução, as empresas. em geral,' inclusive

contribuições dos autônomos dos empregadores domésticos,
foram elevadas de 16 para " elevadas de 8 para 10%

,
da

19,2%, as do empregador rural folha dos salários de contribui-
12 para '20%, passando os .apo- ção dos segurados, renderão a

sentados a contribuir com 3 11 proximadamente CrS 17,6 bí-
5% do valor da respectiva apo- Ihões este mês para o INPS.

sentadoria, para custeio da as-' As para custeio do abono a

sistência médica da Previdên- -nual foram alteradas de 1 para
ela Social· '% o que signlffca um aumen-

O segurado cujo salário-de; to'de 20%. A contribuição da

contríbulção for Igualou inferior empresa incidente sobre .a im

a três vezes p mínimo regional portãncia que, paga ou devida
pagará 8,�% de contrlbulçlio ao mês, exceda o salárlo�aS8
previdenciária; se o selärlo-de; do trabalhador autOnomo cujo
contribuição for' superior a três serviço utilize, foi elevada tarn

e inferior ou igual a cinco vezes
-

bém para 10% , permanecendo
o rnrnímo, o segurado desconta, inalterada as contribuições re

rá 8.75% de contríbulção. Nove lativas ao custeio dos salários

por cento é o que pagará o se- +arnília e maternidade, ao cus

gurado com salário de contrl- telo da Previdência Social rural

buição superior a cinco e lnfe- e das prestações por acidentes

rior ou igual a 10 vezes o míni- de trabalho,
mo reg10nal, passando a 9,5% Os descontos dos trabalha
se o salárlo-de-contribulção for dores autônomos e equíparados,
maior do que 10 e inferior ou dos segurados facultativos (os

igual a 15 vezes o mínimo re-' nlle deixam de trabalhar mas,

gional. continuam mantendo vincule
Ganhando acima de 15 salá- "previdenciário, desde que pas

rios mínimos regionais até 20;
.

sem a contribuir mensalmente

que é o teto de contribuição em dobro para a Pr.evidência) e

previdenciária, o seglllrado pá- dos contribuintes em dobro fo

gará 10%. A contribuição do rarn elevados de 16 para 19,2%·

Em �e tratando de missa, desde o dia 1.°, as missas domlni�
cais têm. no\los horários: 7 e 9h na Matriz, Comunidade Säo
Luiz às 19h, Comunidade São Judas às 8h e Comunidade

São Francisco de Assis, às 9h30min.

COMONI,DADE EVANG�LICA - Dia Ú começa a últi

ma etapá do curso de preparação para professores da Escola

Dominical. Com esta etapa uma turma çonclui seu curso, que
terá seu fécho no dia 24. com culto especial em português,
às 9h30, com a Presença da equipe da Associação de Lideres

para a Educ�ção Cristã (ALEC) e do "P'astor Raul Wagner, a-.
tualmente em Lages, no seu novo campo de trabalho.

Neste final de semana, os cultos serão nos seguintes
horários: sábado, às 19 horas, no Centro, em portuguêS, com
batismos· Domingo, às 8 horas no Centro e Três Rios do
f'lorte e às 9h30 em Santa Luzia e na Ilha da Figueira am

bos em língua portuguesa; assim como o culto informal das
, 19 horas, na Igreja do Centro.

Vacinação contra- pólio
será' em iulho e agosto

O ministro Waldyr Arcoverde,
da Saúde, anunciou os dias na

cionais de vacinação contra a

poliomielite deste ano - 12 de

junho e 21 de agosto - quando
espera alcançar pelo menos

95% das crianças menores de
cinco anos, repetindo, portanto
os 'índices registrados nos dias
de Imunização de 1981. Infor
mou o ministro' que serão im
portadas novamente 80 milhões
de doses de vacinas contra a

paraliSia infantil, não estando
ainda definida qual a origel;l1 das "

vacinas, podendo ser francesa,
belga ou russa.

Segundo Arcoverde, os resul

tados finais da campanha de

vacinação contra a poliomielite
,

. .

de outubro último mostram que-

foram imunizadas 96,3% das

crianças menores de cinco anos;
,que somam, atualmente, pouco
menos de 22 milhões. Para os

dias 12 de ;unho e 21 de agos

to - respectivamente o s�

gundo e o terceiro sábado' des

ses meses - a Coordenadoria

de Comunicação Social já ini

ciou os traba,lhos com relação
às peças' de 'divulgação cujo
slogan ainda não foLdefinido.

J

,
"

Correio. Informativo.
CARTAZ DO CINEMA - O Cine Jaraguá apresenta a

partir deste 'sábado, até quinta-feira, em todos, os 'horários
de exibição, com censura livre, a super comédia do imo
recorde de frequência em todo o Brasil: "QUEM NÃO COR�
RE ... VOA'". O elenco é formado por Burt Reynold, Roger
Moore, Farrah Fawcett e Dean Martin. E a partir do dia 23 _
"A VIRGEM E O e'EMDOTADO ... "

,

COMUNIDADE CATóliCA - A Comunidade São Fran ...

ci!co de Assis, da Rua Jolnvllle, completou dia 13, o seu

segundo ano de existência, e para comemorar o aniversário,
,

a dlretorta programou um churrasco nas dependências da
comunidade, no día 17, domingo. O primeiro cur

so de preparação ao batismo para pais e padrinhos será dia
13 de fevereiro, às 15 horas, nas dépendências do Colégio
São Luís. Por outro lado, as matrículas para a catequese de

primeira comunhão serão feitas em fevereiro, em dois do

mingos consecutivos, que serão divulgados oportunamente,

Já o primeiro curso de preparação ao casamento na Pa

róquia São Sebastião será no dia 14 demarço, com matrícu
las a partir de fevereiro. No dia 20 será comemo
rada a passagem da data do padroeiro da paróquia - São Se_
bastião, Haverá missa às 19 horas dàquele dia.

SCAR ABRE INSCRJÇõES - De 2 a 4 de fevereiro

estarão abertas as matrrculas para a Escola de Música da

�CAR, sendo nos' dias 2 e 3 para os que já estudaram na

escola e, no dia 4, para alunos novos. Poderão ser feitas no

Centro de Infonna� Turfatloae, das 9 às 12, 15 às 18 e(
ou das 19 às 21 horas· Os curSOs (teórico e prático) ser�o
de piano, violão, acordeon, flauta-doce, flautá� transversal.

trompete, ,olarinete, trombone a, também, 'para violino. \,

�KOHLBA�

Nota de ,Agradecimento
Os familiares do saudoso

FRANCISCO -.I.M. TEPASSe
comunicam o seu falecimento ocorrido no dia 09
de janeiro de 1982, em Guaramirim, aos 59 anos,
deixando enlutados a esposa, O. Lillt, 4 filhos, 3
fi,lhas, 2 geAros, 3 netos, mãe, irmãos e cunha-

'

dos.
Por este intermédio, agradecem aos demais

parentes,. vizinhos, amigos e conhecidos, pelo en

vio de flores e acompanhamento ao sofrimento dos
enlutados. Agradecem também aos Drs. Renato e

Omar (Blumenau), DI#- Nélson Eischtaedt (Jaraguá
do Sul), Dr. Jorge l.uiz Inchauste (Guaramirim) e

as enfermeiras do Hospital Santo AntOnio, bem
como ao Padre Lino Mez' ,e ao Sr. Francisco Her
bert Schoock; convidam para a missa de sétimo.
dia, dia 16, hoje, às 19 horas, na Igreja Matriz Se
nhor Bom Jesus, de Guaramirim.

Promoção de assinatura
'em Jaraguã d� Sul

Jomais o ESTADO (FpoIis) e CORREio DO
, ",

,

POY� Alegre). .

, Faça a sua assinatura e pague em até três parcel�s.
Peça pelo telefone 72-0447 (recado). Aproveite, pois a pro-,
moção é por tempo limitado·

...

.1.._ ..elolOarIa Avenida
ETERNIZE OS :BONS MOMENTOS

Presenteie com Jóias e 'as mals finas suge�tões,
da RELOJpARJ� AVENIDA. Marechal

'

Vargas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



FUndado em 10 de málo de 1919

CGCMF N.o 84:436.591/0001-34

Eugênio Victor Schm6ckel

CoIéoracIoree:

Flávio José Brugnago, Yvonne' Alice _SchmlSckel Gonçalves,

Jaime Blank, Prof. Paulo Morettl, SI�lra JOnlor, Rudolf Hirsch

feld, José CastIlho Pinto, Dr. Joe6 Alberto Barb�.
'

Redaçlo, AdmInfalra9lo • PubRcldadtt:

Rua procópio Gomas de Oliveira N.o 290.

8� • JanlCluá do Sul • SC.

CGmpoeIOIo. Imp... llio e Clrculaçlo:

Sociedade Gtéflca Avenida Ltda. ,. Jaraguá do Sul· SC.'

Assinatura anual: Jaraguá do Sul e região CrS 1 .. 500,00

Outras cidades CrS 2.000,00
\

Exemplar avulso
' CrS . 30,00

,

NOmero at!'8s�do .,.................... CrS 40,00

Elite ,ornei nIo .. NSponubRlza por artigo. ....n.do.· e nem

diWOlYe 0'<'IgIIieII.

,

Consfrutora Seria Ltda.
CONSTRlJÇAO CML, ENGENHARIA E

COM.RCIO DE M'ATERIAL
DE CONSTRlJÇAO.

Rua Joio Picolll, 94 - Edlf. Carlos spézia'

_

Telefone: 72-0214
JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO; EXCURSOES.

Ao "Canarinho" preocupa-se com a sua l0-

comoção. colocando à disposiçAo modernlssl

mos Onibus, com pessoal especializado, possi
bilitando uma viagem tranqüila, rápida '8 segW'a.

Programe beml Programe CANARINHO - o

transporte carinhoso.
'

SANTA CATARINA

J�raguá Ltda.
Calhas para todas 88 finalidacfes. Faça-fIOS

uma visita. Estamos em condlç6es de atendl-Ios

eflcientemenle.

Terraplenagem Vorgas
SERVICOS -DE RETROESCAVADEIRAS E TRATO

RES OE ESTEIRA

Tubos . Sta. Helena
TUBOS DE CONCRETO EM GERAL

Rua JoInvllle, 1018 - Fone 72-1101

Imobiliária Santa Maria
COMPRA - VENDE - ADMINISTRA o

SEU IM6VEL
7

R..Wa�Jro"azurechen" 42 _.Fone 72-1342

Pren;sas p/ fa�r. tubos de concret� sern armação desde 0,15 a 0,60m
- Formas, anels de base, êmbolos e lâminas pl reposição em pren

sas de tubos de todas as marcas - Conjuntos vlbrat.órios p/ fabr. <te
tubo. de concreto desde 0.15' a 1.50m Simples e. VRS-1500, nos tipos
pont'i/bolsa'j! macho/fêmea nos padrões Standart. ONER. DER etc.
- EnQeF�taa'oras de ferro - Prensas 'de blocos - Prensas de lajotas

pI. pavi�entàção - GUin�astes tipo portícö, fixo e móvel - Talhas

elétricas d!,! tamb<?T p/ ate 3 tons. - Mesas vibratórias - Fórmas pl
vlias e -prê-moldados eil} geral - Alimentadores de correia pI pren
sas e vibradores - Carrtnhos p/ tubos e pré-moldados - Redutores

de velocidades - Betoneiras reversíveis. basculantes e portáteis.
.

Elêtro-Vlbradores

·ln.cr. Eal, 250661 721 - CGC 113619197/0001.79 - Endl lologr.: "VIBRADORES"

RUII José stuber. " (próximo a M. Wllhelm) • 'Fone (U473) 12-1071

Caixa Poatal Z11 - 89.250 .JARAQU DO SUL· SC - BR4SlL

, SE;MANA DE 16 A 22 DE, JANEIRO DE 1982·

ESTADO' DE SANTA CATARINA

Prefeitura Munidoal de Jmmá do Sul
DEPARTAMENTO DA FAZENDA

, DMslo de C�ntabnldade

BALANCETE RÉFERENTE AO MII!S DE "NOVEMBRO;' DE 1981

r
Até o mh �d.çlo
Anterior no mia

RECEITAS
TITUL().C!

Total

RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária ..

Receita Patrimonial • ',' ••.•... " ..

Transferências Correntes ., .•.•••••.

Receitas, Diversas ••••••••

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de crédito
Transferências, de Capital .•..•....
Outras Receitas de Capital ••.••••.•..•

61.559.054,24 5·898.398,90 67.457.453,14

442.420,91 13.340,00 455.760,91

195.563.386,57 24.685:548,81 220.248·935,38

3.279.734,97 371.529,22 3.651·263,29

10.533.168,00 -,- 10.533·168,OC

33.642.�49,63 10.628.202,16 44·270.751,79

166.887;84 18.767,62 185.655,4€

I RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA

SOM AS....................... Crt 305.187.201,26 41.615.786,71 346.802.987,97

Contas empenhadas a pagar .

Depósitos de div6rsas �rlgens ••••.• .

105.119.981,85 2.036.502,58 107.156.484,43

84.803.304,81 1.209.552,02 86.012.856,83

SOMAS . Crt 189.923.286,66 3.246.054.60 193:169·341,26

SÄLDO 00 MII!S ANTERIÓR

Caixa •• : .

Bancos • dlsponlvel • .. '

Bancos - vinculado •••••.••••••••••.

37.234.844,28 113.996,71 37.348.840,99

99.035.730,00 1.308.658,27 100.344.388;27

86.352.777,59 18.944,669,85 105.297.447,4l!

Crt 717.733·839,79 65.229.166,14 782.963.005,93
SOM AS........................ Ct1 222·623.351,87 20.367.324,83 242.990.676,70

TOTAL GERAL

DESPESAS
TITULOS

Até o mê.

Anterior

D..paa
no.mla Total

76
81
80
80
81
78
78'
79
79
79
76
81
80,
77
81
75
78

DESPESA ORÇAMENTARIA
01PO Câmara de Vereadores •.••••••...

0200 Gabinete do Prefeito •••••.•.••...

0300 Depto. de Admlnlstraçlo •••.•... '.

0400 Depto. Educaçlo, Cultura e Assistên-

cia' Social '.. • ..

-

0500 Depto; da Fazenda ..

0600 Depto. de Obras e Vlaçlo ••.•.•.

0700 Depto. Agropecuário .•••..•.....

0800 Depto. de Turismo ..•.•.•.•.
'

••..

Crédito Especial .• .... ......

5.460.715,51 702.440,00 6.163.155,51

8.819·368,35 658.362,40 9.477.730,75

30.232.5�8,28 3.8801.126,49 34.112.694,77

46.493.753,02 5.989.228,43 52482.981,4E

12.591.018,36 1.125.627,33 13.716.645,69

Q18.133.699.13 22·541.486,54, 240.675.1Àl;,67
19.498.129,91 110.665,35 19.608·795.26'

120·571,�0 14.353,00 134.924,2C

3.664.296,26 -,-' 3.664.296,26

procur ndo
.

um investimento
.

,

'

/

,lue não cai de cotação?
.

S-d � AS ....•.......
��...... Cta' 345.014.120.02 35.022.289,54 380i.036.409,5E

DESPESA EXTAAORÇAMENTARIA

"
15.896.849,52 -,- 15.896.849,5�

60.251.991,34 1.257.936,22 �1.509.927,5�
60.080·701,86 13.994.580,22 74.075.282,oe

S, o MAS •..••.••••.••••••..•. '" CrS 136.229·542,72 15.252.516,44 151.482.059,1€

SALDO PARA o MII!S SEGUINTE

Caixa ..

Bancos • dlsponrvel •••••••••• ; ••••••• ,

Bancos - vinculado �

Restos a pagar .

Despesas de meses anteriores ••••••••••

Depósitos de diversas origens- .••...... ,

37·291.278,51, 527.0i19,51 37.818.298,02

100.019·608;62 5.138.275,99 105.157.884,61

99.179·289,92 9.289.064,66 108.468.354,58

SOM AS........................ crS 236.490.171."05�4.954.360,16 251.444.531;"21

TOTAL GERAL Crt 717.733·839,,79 65.229.166,14 782.963.005,93

rjb/Contadoria da Prefeitura Municipal de. Jaraguá do SUl

em 30 de "�OVEMBRO DE 1981

VICTpR BAUER

Ri'efelto Municipal

RENATO JOS� aORTOLINI

Diretor da Fazenda

TIRSI) GREG6RI0 STAHELIN

CRe SC n. 5.400 - Técnico em Contabilidade

...... \ . I
----------------------------------------�

--------------------------------------------------------------------.....••••••••••••••••••••• *j_ ••

Já

'Elleldirfer COI. de Veículos�, Lida.
Av. Mal. Deodoro (em frente à Igreja Natriz)

F.ones: 72· 60, - 72-0655 - 72-0 969
CHEVROLET

A segurança do melhor negócio.

... HÁ 38 ANOS ,

_ M. T ., que não era Ministério do Tr

balho e sim MáriO Tavares, escrevia longo 8t:"t!g
comentando o Tabelamento e o lucro Extraordl

rlo., "Enorme e inexplicável celeuma prov�c
nas classes interessadas e provavelmente atm

das a medida altamente patriotica, oportuna e n

ces�áriã, a ser posta em prática pelo Governo

República, com o fi!f1 de faz�r fre�te e cçmba
a ameaça de Inflação que dla a dia. se toilna

tente entre nós", iniciava o pronunc'lamento ap

ando o governo na medida anti-inflacionária.
, _ O Engenho Rau' ltda. divulgava nota

imprensa, dizendo: "Da-sé .dinheiro, para part'

oaçäo de bôa indústria, ou mediante hipotéca. M

Ihores informações no Engenho Rau Ltda. - J

raguá do Sul, Caixa Postal, 6."
_ O novo salário mlnlrno para Jaraguâ

Sul de acordo com o decreto-lei federal nO 5.9

de '10-11-43, era de Cr$ 245,00 por mês.

••• HÃ 30 ANO·S
� No dia 9 de janeiro, enquanto se ban

va no rlo da Barra do Rio Cerro, perecia afoga4
o menino Artur Henschel Filho, filho do come

ciante Artur Henschel e de O, Adele Bartel He
chel, muito lamentado na socfedade.local.

- Em Rio Tinto, município de, Mamang'-'!
I pe, na Paraíba, a doméstica Maria �J}arecida Cos

ta, encontrando-se em dificuldades financeiras, iii

fou a si própria, vendendo nada menos de mil 1:)
Ihetes e comprometendo entreqar-se ao feliz pos

suidor cujo bilhete correspondesse ao da loter

do Natal.
- Em São Paulo, um lavrador, desespera

com a seca, cometeu sacrilégio e foi sepultado
vo. Noburo Tusiro amarrou a imagem de No
Senhora no topo de uma cruz, ameaçando-a

destruição si não chovesse em ,3 dlas, o que n�
aconteceu. De espingarda .em punho, atirou co

tra a imagem que se despedaçou. Naquele in

tante foi tragado pela terra, morrendo 5 dlas ap
•.. HÁ 20 ANOS

- A época era de muita insatisfação e

Jaraguá do Sul. A admlnlstração municipal entr

gava-se aos maiores desmandos, gerando recl

mações de todos os quadrantes. Dessa vez o

industriais andavam 'sacudes' com o alcaide, qu
mandava notificar empresas pagàr diferenças 'ima
ginativas do lndústrlas e Profissões, inventada

pela Fazenda Mun'icipal, para extrair dinheiro dos

contribuintes assustados. O prefeito geralment
não estava no gabinete. Tinham que ir ao Engß
nho. lá chegando. dizia que o assunto era com

fiscal e tinha que ir à Prefeitura. De volta ao

ço Municipal, recebia a informação de quefl
estava bom, mas quem decidia era o prefeito.
começava tudo do novo. Só uma manifestação ju'l
dicial punha fim ao abuso 'prefeitural'.

.

.

••• HÃ 10 ANOS
...,.- No dia 12 falecia às 23,30 horas, em

,

Curitiba, o sr. Helmuth SchmOckei, 'em virtude de

complicação pulmonar. Aos 42 anos deixava a

esposa, Da. Zilda e era sepultado no Cemitério

da.Agua Verde. .

- No dia 17 de janeiro o Seminário Sagra
do Coração de Jesus, situado em Corup'á" com

pletava o seu 4()O ano de existência, posto que sua

fundação se dera em 1932. Hoje, completa 50

anos, todo vóltado para a formação de religiosos
para as obras da Igreja Católica e à Ordem do

Sagrado Coração de Jesus. Parabéns aos seus dl

rigentes e aos semlnarlstas, futuros padres a cui

dar do rebanho' de Cristo.

,In�ústrias Reuni�as Jara�uá �.�.
e .

CONPAL- Concentrados para Alimentos

Os despachos dI Dr. Prefeito
Hoje, continuamos a publicar rnals ,um despac

do ex-prefeito de Itaocara, no Rio de Janeiro, conheci
mundialmente petos seus despachos humanos. e q
tanto senslblllzaram a opinião mundial. .

o nosso diretor recebeu do "Doutor Carlinho
�

certificado de mérito itaocarense, em agradecimen
pelos relevantes serviços prestados ao povo e ao

nicfpio de 'Itaocara, amando-o e divulgando-o, cone

rel'ldo para -a proJeção do nome desta terra, através d
ta imensa e poderosa Nação Brasileira. "Seu nome

rá, por justiça, inscrito no grande livro Histórico
Cidade, para conhecimento dos que vivem e dos q
virão a viver até o dia do Juizo' FinalI"

-

,

Naquele dia era o· dia 31 de dezembro de 191.

D.C.; 1689, da Fundação da Cidade de Itaocara;
da República Federativa do Brasil; 8SO da Emancipa
do Município de Itaocara e o 40 do Mérito Itaocaren

Mas ... vamos ao despacho?
"Filhinho Caolho pede auxflio para organiza�

1

bloco. folclór!c�. no carnaval. tndefiro. Lamento, cm
Prefeitura nao Irá, este ano, gastar dinheiro cory
naval. Admito que o Rio assim proceda, e não ffj

I

do que uma inversão lucrativa direta e indiret�
ingressos, traz turistas que rendem ICM e pr
para o Brasil. Mas aqui não há nada dlstõ.
disp'ensar milhares de. contos de reis enfeij�
tes, se o carnaval já está na alma ao �8�
manter a cidade arrumada, limpa. Ilumina
te� i?rrando água, suas chur carIas �
Prlfeltura} funcionando a. con

.

e a�, tR8
de foliões e os clubes cantar '''mãQ de 8óh)
ou sem papel pendurado nos postes. Afinar, se ��rl) 3;
vai é "festa do povo", que assim o seja;" e nãÖ, f�rta
arrumada para o POv.o"! '

�. ;,.,.._> '. <'"
-
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Neste lnlcjó de ano, quando as atividades espor

tivas são escassas, como também o noticiário em ge

rai, uma ótima notícia, O Esporte Clube Figueirense, \

da Ilha da Figueira, um tanto quanto afastado no ano

passado, do noticiário da imprensa
..
Iocal, deve retornar

a promover o Varjão, desta feita o IV Campeonato Var

zeano de FuteQol-Varjão/82, que tanto sucesso fez nos

anos de 1978, 7.9 e 80, de memoráveis jornadas. O al-
. vi�verde daIlha da Figueira, segundo o presidente Luis

Alberto (Beto), Oechsler, espera reeditar o Varjão já a

partir de fevereiro ou. no rnals tardar em março, numa

fórmula rnals simplificada de disputa e, em razão disto,

o Estádio Antônio Ribeiro vern recebendo algumas mo-

, dificaÇões, graças ao trabalho da diretoria e almpatt-
'

zantee do clube.

Em termos de futebol dé' salão tudo é incógnita.
O Presidente Aletone de Simas, da Liga Jaraguaense
de Futebol de Salão, afirmou que no decorrer deste

, mês deverá ser realizada uma reunião, para definir os

planos para a temporada, que prevê inclusive a parti

cipação do selecionado nos Jogos Abertos, em ltajal,
isto, se houver recursos fit;lanceiros. A Liga que con

grega os praticantes do esporte' mais difundido em Ja

raguá do Sul, estará repr�sE!ntada no próximo dia �2
de janeiro, na elelção do novo presidente da Federaçao
Catarinense de Futebo! de Sal!o, cuja assembléia de

verá eleger o atual vlce-presldente Wilson Joel de Sou

za Coelho, substttülndo ä Hans Werner.
-

:
,"

Ainda no terreno do futebol varzeano, em mea

dos de fevereiro óu infciC;) de marÇo, ö Nova:Aliànça da

r{ início ao M Campeonàtó-:Sértanejo, que levará 'o pa

trocínio do conhecido Athayde Machado, o Dadi, aliás,
um dos eventuâls candidatOs 'pelo PDS· a uma cadeira

no Legislativo jaraguaense. Ary Piermann, presidente
do Nova Aliança, vem ultimando os detalhes deste

Campeonato, que a exemplo do Varjão, terá toda a co

bertura eto "Correio do.Povo" •

Cinco novas modal_idades esportivas poderão ser

disputadas por Jaraguá do Sul nos XXIII Jogos Abertos

de Santa Catarina, no mês de outubro, em I,tajaí. O

presidente Fldélls Carlos Hruschka, da Comissão Mu

nlclpa] de Esportes, tem pretensões de levar, além.da

natação M/F, atletismo M/F, ginástiça oHmpica MIF,
bolão MIF e handebol F que foram a Lages ano passa

do, o tiro carabina pressão, bocha, ciclismo, futebol de
salão e wi_ndsurf, esta última a maior novidade e onde

Jaraguã ap'"'llfêce cotn pOSSibilidades de conseguir me

dalhas, aliás, esta é, segundo Fidélls, a filosofia da

CME, de somente levar as modalidades que tenham'

condições de bem representar o Municlpio, para que

consiga manter a honrosa colocação de quarto colocado,

posição mantida nos últimos JASC.
-

. Estas pretensões do Presidente da CME foram

levadas a consideração do Prefeito Victor Bauer, a quem
cabe a última palavra. A CME deverá solicitar tam

bém um reforço de verba, para preparação das equipes
e partlclpação nos Jogos Regionais e Abertos, uma

vez que tem consignados em orçamento, pará 1982,
Cr$ 2 milhões, insuficientes à urna boa representação,
pagamento de técnicos, estadia e alimentação de atle

tas Ei dirigentes. Em termos de técnicos, um novo deve

ser contratado para dirigir a equipe de handebol femi

nino, uma vez que o Calço Thomazzi demitiu-se a, pa-

_

ra a ginástica oUmpica, possivelmente. será contratada

a excelente atleta Maria Elisabeth. Kleine, que dividirá
os trabalhos com DurvaJ Borba· Net-O.

Atletas do selecionado de' atletis�o, que aliá:>

cumpriram excelente performance nos J_ogos Abertos

'1 realizados em, Lages, receberam investidas para se

transferirem a" outros munlclpios. O r�cordista cat,ari
l1ense de salto com, vara, Waldir Gies�, foi convidado,
com .uma série de vantagens, a disputar os Jogos Aber

tos deste ano por Bumenau e Jolnville. Da mesma for

ma Florianópolis e Blumenau, sondaram, Cornélia Hol

zi'nger,., DQris Ronchl e Roslméri do Nal:!cimento. Am

bos deram negatlva'é dev.erio envergar a camiseta ja-
raguaense.

.

o departamento de cultura e -esporte da prefei
tura municipal de Itajar c:;ofltinua recebendo trabalhos
do concurso q� visa escolher o cartaz e srmbolo dos

XXIII, Jogos Abertos de Santa Catarina, marcados para
o mês de oútubro. O autor do cartaz e do símbolo ven

c'edor receberá um prêmiO de Cr$ 30 mil, sendo que o
.

concurso se destina a pessoas -residentes no Estado,

O� trabalhos concorrei1tes deverão ser feitos nas me

didas de 45 por 55 milhnetros. Não é e:;tabelecido o

I)Qmero de cores a serem usadas nos trabalhos.

----�-----------.----------�--,

Colula Holária de (cologia

A morte' do
revestimenta floristico

José Alberto Barbosa
Promotor Público'

I ESTADO DE SANTA CATARINA •

PREFEI:TURA MUNICIPAL, DE JARAGUÁ DO SUL

, .

Rememorando o 'passado vamos encontrar

nasvelhas Ordenações lusas, que castigos tinham

OS destruidores de árvores, se é que aquilo se po

dia reputar castigo: eram degredados para a Afri

ca (os Jnlctados) e para o Brasil (os mais dano

sos), isto é, eram mandados a ... derrubar matas

inteiras,
De fato, assim rezavao Tltulo LXXV das Or

denações: "O que cortar árvores de fruto, em

qualquer parte que estiver, pagará a estimativa

dela a. seu dono em tresdobro. E se o dano que

assi fizer nas árvores fôr valia de quatro mil réis,

será -açoutado e degradado quatro anos para a

África. E se fôr valia de trinta cruzados, e dar

para cima, será degradado para 'sempre para o

Brasil".' .

A África tinha que suportá-los por quatro

anos, mas o Brasil, pobre coitado, tinha qu� re

ceber os derrubadores de mata "para sempre".
Que persequlçâo nos fez a Coroa! Podia ter man

dado esses criminosos para reqlöes peladas e is

to sim seria um castigo.
Seja como fôr, Brasil e Africa estão à mín

guà de matas, porque esses delinquentes, fizeram

escola . Hoje, dois terços das matas nativas da

América Latina sumiram ou foram empobrecidas
pela retirada das espécies mais preciosas. A

África teve quase igual sorte e' perdeu rnetade de

suas florestas. Mas' nos mais continentes a de

vastação da flora, pelos humanos, também vai

firme e segura. Até no distante Himalaia os ho

mens desnudam a natureza. Metade das matas

do mundo foram destruídas ou esgotadas desde

1950 (ou seja, em 32 anos). As perdas ANUAIS

de florestas chegam a 20 milhões de hectares,
menciona o "Newsweek" (24.11.80). Certo ou

não, o fato é que é visível o crime que se pratica
contra a natureza. � incrível que o Brasil (e par
ticularmente Santa Catarina) ainda não apenas

permita exportação demadeíras mas até mesmo

estimule essa forma de comércio, incentivando '0

desmate e roubando o futuro aos próprios filhos,

Nem todo o volume de impostos arrecadados por
Santa Catarina, na remessa de madeiras para o

exterior, serviria para reconstituir .o. revestimento -

l'Iorístico do chão catarinense, sendo o povo espoliado de

seu pulmio natural, em troc,p, do enriquecimento de alguns
poucos Industriais. Contara�me há c:iéz anos. no Extremo

.reste, que os madeireiros catarlnenses e que atuam às

margens do Rio Uruguai, lançam as madeiras no grande, rio
e as amarram em .forma de balsas,' sobre as quais madeirei

"'lS valentes saltam a grande cachoeira, rumo aos palses
platinos naquela forma de transporte gratuito, Triste realida

de! Como triste foi a delapldação de florestas no Extremo

Oeste, por, madeireiros gaúchos, que foram efetuar o respec,

tivo reflorestamento (quando houve) no próprio chão rio

grandense, Hoje, .0 Planalto está nu de suas madeiras, ex

cetuadas algumas áreas heróicas. O pretor Caro, nos tempos
da velha Roma, ameaçou aos embalxadóres de Varano II, de

que desnudaria á Pérsia caso que' aquele não se dobrasse

=os romanos, E prometeu que deixaria ó pais mals despro
vido de árvores que ele próprio .de cabelos.. Quando ia cum

"rir a ameaça, um ralo o matou em J�nelro de 284. Hoje nos

bastartam boas leis e bons fiscais para livrar-nos dos me-

rlernos dtscípulos de Marco Aurélio Caro. Podemos dlspen-
-"Ir os ralos.

.

-

Como efeitos desse desmáté implédoso, a terra enú-
decida desliza para os riachos, para 'ós rios" para o mar, A

,dia perde pm o oceano Cerca de"sels bllh6es.de toneladas
-. solo anualmente; • IlO,BraaII'Como na -India o chão basai-

tico, mais afeto à eroaÍC) (vemos Isto na. região planáltica
catarinense e até aqui onde há presença dessas lavas anti

'laS) ·é.(j mais prejudicàdo em sua camada superior fértil. A
falta de matas favorece as cheias, pois a flora retém muitas

águas; e surgem alterações climáticas, havendo possibilida'
de de que ocorra aumento global da temperatura. acarretan

do degelo polar e, consequentemente. elevação do nlvel dos

oceanos, com submersão dI;! regiões litorâneas, fazendo de

saparecer cidades e civilizações, Isto, coisa pára logo e não

mera especulação para o próximo milênio.·A falta de árvo-

'1
res implica em falta de papel. com prejuízo da cultura -

forçosamente preterida em favor da utilização do papel prio·
tariamente no mundo' econ�mico; e também, como a produ
ção de medicamentos depende em grànde parte (ou maior
- �rte) da flora, a carênclá ae vegetaçAo reduzirá a industria

-
'" remédios· E a mata amaZônica, a maior herança florestal
"'0 mundo, está agora sendo dizimada também tanto oor

órasíleiros quanto pelos mais povos e governos sulamerica-
"

nos que ,t�1!l t�rritórlos amazônIcos.
' .

Em' 1972 reunlú:se �m' EstoeohÍ1ôr (StÍeêía) a Confe
rência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, tomando
se importa.r.tesimedidas e Insti�indo-se o UNEP � Progra
ma .das Naçõ� OoKJas para.ojMeio .Ambiente, destinado a

promov_er çrite�lpso. ecodesenvolvimento, co.m res.pelto ao

meio ambiente, As partes presentes acordarAm que o pla
neta é herança' dê: todds-'e' que é preciso soluções regionais
- olobais, e Importante; o alértä q",e nos dá o renomado e

cologista f'LI,SSO' DFeJf1Jkh!lil Ivanpvlfch BoUf,ti!<O, 1'O,�eu.,·Eco
logie Grobale": -A ftmde.-pr�veplr 1Jl041flcações dos ,proces
sos ecológiCOS planetários desfavoráveis para o homem. é

igualmen� necessário desenvolver uma cOQPeraçio Interna

cional efetl\)a, O sistema: ecológico
-

global é apanágio de to
da a humamdade: este apan�lo deve ser protegido contra

as ações irreSP.Onsáveis capaz�s de causar danos ao melo

ambiente" <in opus clt., ·�ditif:í"s'l dtJ· 'Pi'd9I'ê� 'Moscou,
1980, pgs, 326). Mas enquanto ele fala assim. o governo rus

so prossegue burlando as normas Internacionais de proteção
à natur�za, notadamente no massacre de �aleias.

No caso catarlnense o que nos preocupa é a indiferen

ç.a, e o silêncio.
"

Esta. ctlhina é um' Oferetlltlênto die:

Carroçaric7s ,Argi Ltda
Carroçarias �Iln_d�as, gljísticaS! iii frigoríficas,

abertas., tra'i1�� �Rlercial ft: ��.frrSjW� e montage:m
do 3,° '�ixo.

. v, )ê·
'

Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 72-1077

Jaraguá do sul-se.

---�-�------------�

DEC�ETO N.o 731/81

Suplementa .

e anula dotaç6es do OrÇamento.Vigente.
VICTOR BAUER Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es

tado de Santa Catarina, no us'o e exercíclo de suas atribuições, com base

na Lei Municipal N;O 801/80 de 04 de novembro de 1980;
,

, DECRETA:

Art. 1.o-Fica aberto um crédito suplementar no valor de

Cr$ 258.000,00 (Duzentos e cinqüenta e oito mil cruzelros) para reforço

dos programas e verbas' abaixo discriminadas, constantes do orçamento
vigente, a saber:

ANEXO I - QUADRO A

0201 ,_ GABINETE DO PREFEITO
0201 .03070202. 002 - Manutenção das atividades do Gabi-

nete do Prefeito Cr$ 50.000,00

0301 - DIVISÃO DE PESSOAL
0301.03070212.004 - Manutenção das. atividades da Divi-

são de Pessoal
' Cr$ 10.000,00

0303 - DIVISÃO DE SERVrçOS GERAIS
_ 0303. 03070212 . 01 O - Manutenção das atlvldadas da Divi-

são de Serviços Gerais ..............•....... Cr$ 1 .000,00
0401 .- DIVISA0 DE EDUCAÇÃO
0401 . 084218�2 ,01'2 - Manutenção das atlvldades da rede

, munlclpal de ensino de 1.0 grau �.Cr$ 15.000,00
0402 .- DI,VISÃO DE CULTURA
0402. 08482472 . 021 - Manutenção das atividades da Divisão

de Cultura .. � ..
' Cr$ 1 .000,00

0403 - DIVISÃO DE ASSIST':NCIA SOCIAL
0403.13754282 . 0�3 - Manutenção das atividades da Divisão

de Assistência Socii:d Cr$ 30.000,,00
0502 - D1,VISÃO DE TRH3UTAÇÃO

.

0502 . 03080302 �.031· - Manutenção das atividades da Oivisão·
de Tributação .......•...... � ......•..••. ' .. Cr$ 50.000,00 I

0502.03080302.032 - Convênio com o Sindicato dos Tra-

balhadorea Rurais ......................••.Cr$ 100.000,00

0801 - DIVISÃO DE TURISMO

0801 .11653632.046 - Manutenção das atividades da Divisão

de Turismo ..•........................• " ;- . Cr$
,

i. 000,00

TC"!"AL ' Cr$ . 258.000,00,
ANEXO II - QUADRO A

..

020.1 ., GABINETE DO PRE'FEITO -

0201 .03070202.002 - 3.1 .3.2 - Outros serviços e encar-

gos ...............................••.••.. crS
0301 - DIVISÃO DE PESSOAL
0301 .03070212.004 - 3.1 .3.2 - Outros serviços e encar-

gos
/.- Cr$

0303 - DlVISÃQ DE SERVIIÇOS GERAIS_
0303.0307.0212, . .Q�0 - 3,.� 'l�r� �:�G>lItrqs,serviços e- encar-

, ,gos· .. -, ... . . .. . . .. : .... õ ••••••••••• " .' •••••• crS
0401 ....,- DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401 .08421882.012 - 3. 1 .3. 2 �. Outros serviços,e encar-

gos
-

.............................•........Cr$
0402 - DIVISÃO DE CULTURA
0402. à8482472 . 021 - 3d .3.2 ...:- Outros serviços e encar-

gos .........•................•.•...••.••.Cr$
0403 - DIVISÃO DE ASSIST':NCIA SOCIAL

-

0403.13754282.023 - 3.2.5.5 - Assistência médico-hospi-
talar '.

'

.•..

'

•.•.•...••••.•Cr$
0502 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO ,

.

0502. 03080302 . 031 --3. 1 . 3.2 - Outros serviços e encar-

gos
'

...............•..•.•..Crt
0502.03080302.032 - 3.1 .3.2 - Outros serviços e encar-

,gos .,

'

............•..•.. Cr$
0801 - DI,VISÃO DE TURISMO

0801 . 11653632. 046 - 3. 1 . 3.2 - Outros, servtços e encar-

gos
'

' ........•.........•.••...•..•••..Cr$
-----.,..

TOTAL' ...................•...•.••.•.. Cr$ 258.000,00'
Art. 2.0 - Para fazer face as despesas decorrentes do ar

tigo anterior, fica anulada parcialmente a seguinte dotação do orçamento

vigente, a saber:
. .

, .

ANEXO I - QUADRO A·
0501 - Df,VISÃO DE CONTABILIDADE
0501 .99999992.030 - Reserva orçamentária Cr$ 258.000,00

ANEXO II - QUADRO A
0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501 .99999992.030 - 9. o. O . O .- Reserva de contingên-. .

cia ............................•..........Cr$ 258.000,00
Art. 3.0 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua,

puJ>licação, revogadas as disposições em. contrário.
'

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNI,CIPAL DE JARAGUA 00 .

SUL, aos 30 dias do mês de dezembro de 1981.-
. VICTOR BAUER - Prefeito Municipal

"

�, ,
. _0 presente Decreto foi registrado e publicado nesta Dire- '.

toria de Expediente; Educação e Assistência Social, aos 30 dias do mês

de dezembro de 1981.
.

'.

- . - .

. 50.000;00

10.000,00

;"

1.000,00

.15.000,OC

1.000,00

30.ooQ,00 '

51).000,06
•

-

100.000,00

1.000,00

, \

./,

- '�'ASTRIT K. SCHMAUCH --Oh'etora
: � -.

• I f· .
.
,! 'í:'

•

.,

-, ·•....... ·1

CónliéÇ'ä·" -o Plano
! I: I"

JARD'IrY1' SAO'-'-LtJt2:
I '

250 lotes residenciais; .rea par� lazer,

ra necessária
-

n6ma área co}n mais de Hio,000' m2 na Rua João Januário Ayroso.
.

. I ..

.

.

. Em1)ree�ilUnentos ' linobiliãrlOS
,t

.
_

Marcatto ' Ltda.
Mat. Deodoro, :1.171- Fone 'no1138
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Números e

previsões
da ONU

\

· A população do mun
do, hoje, é de 4,4 bi
lhões de habitantes"
com urna taxa de cres:
cimento anual de ' 1,63
por cento. A essa taxa,

chegará a 6 bilhões no

fim do século.
'

· Até o "crescimento
zero" previsto para . o

ano de 2110, haverá
101,5 bilhões de pes
soas no planeta, 90

por cento delas. con-
-

centradas 'em países
em desenvolvimento.
· Desses 10,5 bilhõeS
de pessoas, nada me

nos do que 5,8 bilhões
viverão na Ásia e áreas

próximas, 2,1 bilhões
na África e 1,2 bilhão
FIa América Latina.
': As taxas de natali
dade estão caindo em

todo o mundo,
'

exceto
na chamada Africa sub
saariana, e o 'declínio
tende, a acelerar-se nos

próximos anos.
, Nos primeiros 25

anos deste século, a

população mundial cres
ceu em ,360 mllhões
de pessoas; no atual
quarto de século, cres
cerá 3,1 bilhões.
· A taxa de mortalida
de infantil calu.à meta
de nos últimos anos,

o que pressiona os nú
meros do cres.cimento.
H'oje, no mundo em

desenvolvimento, 40

por'cento dos habitan
tes têm menos de 15

anos. ,

· Cerca de 450 mi
lhões de pessoas
metade das quais crian

ças de .
menos de 5

anos - vlvem ,hoje.
em estado de desnutri
ção. Há cerca de, dez
milhões de !crianças
em condições críticas.
· No ano 2110, a Ter
ra terá plenas condi""
ções de 'alimentar a

população existente.
Com a tecnologia exis-:
tente hoje, poderia ser

. alimerttada uma popu-
lação quatro vezes à
atual.
· Em muitos países on

d� há hoje altos níveis
'de desnutrição, quase
metade da área çultiva
da é ocupada por pro-

, dutos de exportação
ou destinadas ao con�
sumo das .classes fa
vorecidas, em vez de
alimentos ,básicos.
· 36 dos 40 países
mais pobres do mundo
�xportam .,aUmentos pa
ra a Europa e dQs Es
'tados Unidos. '

• O mundo gasta hoje
80 por cento de suas

verbas de saúde na

cura de doentes, reser
vando apeJ;las 20 Pot,
c�nto para .saneamento
báslpo. .

· Três quartas partes
de todas as doenças
conhecidas poderiam'
ser curadas com melhor
nutrição, redes de: água
potável Ie saneamento
básico, acompanhado'3
do ensino de �gras
de educação sanitária.

I. O número de. analfa
betos, hoje, é de 8'�
milhões e está aumen

tando.' Há cerca de
cem milhões de crian
ças sem escolas e

apenas um quinto da
população completa o

CUrso primário.
,

. A cada ano, 12 mi-'
,

Ihões de crianças é va

éinada contra as doen-
'ças mals comuns da

.

infância: difteria, téta-
no, sarampo, tu"er
'culose, coqueluche' e

poliomielite.
. A expectatlva de vida
nos países industriali
zad{,)s está em torno
dos 70 anos; nas na

ções 'ém {Jes�nvolvi
mento, é de cerca de.
54 I:Ino�.

Obras da
'P.oßte do Agricultor'

.

.

não . serão paralizadas.
A ponte em concreto armado que está sendo cons

truída sobre o Rio Itapocu, que ligará as localidades
.,de Guamlranqa-Bananal, do Sul, denominada "Ponte do
Agricultor", está com seus -trabalhos acelerados, ob
jetivando sua conclusão dentro do cronograma pré-
estabelecido.

.
,

A construção é resultante de convênio celebrado
entre a Prefeitura Municipal.' de Guaramirim e o Gg
vêrno do Estado, através da Secretaria dos Transpor
tes e Obras. Na semana passada, o Prefeito Salim Jo
sé Dequêch manteve entendimentos. com o governa
dor Jorge Bornhausen e cem o secretário Esperidião
Amin Helou Filho, para que a pbra fosse apressada,
recebendo de ambos total apoio e a afirmação de que
não haverá sustação de recursos para que a ponte seja
concluída, conforme O previsto.

A Ponte do Agricultor, assim denominada em fun
<;0 da grande produção agríoola de Guamiranga e .dE;
Bananal do Sul, é uma velha aspiração, não apenas
da região beneficiada, como também da população
guaram'irense, pela importância que representa 'para a

economia do Município.
O convênio, quando assinado, pre,via um custo de

Cr$ 18 milhões para a construção da ponte e de acor
do com levantamento recém-realizado, a preços atuais
está custando cerca de Cr$ 27 milhões, devendo, até

.

,
a sua conclusão, custar Cr$ 32 milhões, aproximada

, mente.

A propósito de comentários surgidos em 'Guara
mirim, qualificados pelo Chefe do Executivo como to

talmente infundados, davam COnta de que a obra se

ria paralizada. O prefeito disse que esta "fofoca" s6
pode ter partido d� oposiÇão, que está "multo preocu
pada" em função das obras já cónstrutdas e de outras

previstas para serem executadas ainda, este ano, em

consonância com o. seu Plano de Govêrrto',' "sendo um

desespero" para os óposicionistas que não têm como

cõntestar o seu trabalho, diante da gama de serviços
que foram e estão sendo, feitos em favor do .povo de
Guatamlrlm, E com isso não sabem o que fazem para
cónfundir a opinião pública - continua o Prefeito -

mas se esquecem de que o povo está atento e saberá
na hora exata responder a altura, como sempre fez,
não dando· importância a comentários mesquinhos que
devem ter partido mesmo de mentes doentlas".

/

ELETRIFICAQAO

No dia 20 de' janeiro próximo, com. início às 10

horas,' nas dependências da $ociedade ,Atiradores Dia
na, será realizada importante reunião, que contará com

a presença do prefeito �alim Dequêch, demais autori
dades mlJnicipais e dó Diretor de Operações da Celesc,
Wilson Pedro Kleinubing.

O principal 'assunto se relacionará com a implan
tação de linhas nas estradas Cristina, Tibagí-Putanga,
Serenata e Rio da Prata. Os interessados residentes
nestas localidades, dada a re.levância dos assuntos,
deverão tomar parte no encontro.

N.OVA ESCOLA

A Escola Isolada Municipal João' Pereira Lima; de
Ribeirão do Salto, dentro em breve contará com novas

, instalações. O prédio que abrigava o _ educandário es

tava em precárias condi'ções de funcionamento, exigin
do providências I por parte da municipalidade, que de
acordo com o Plano de Govêrno 'estava entre as priori
dades. Desta maneira, novo prédiO está 'sendo ergui
do, no estilo padrão, devendo estar pronto nos próxi
mos dias, para entrar em atividade no corrente ano

letivo. i

Oposicionistas do
Nor.te traçam diretrizes

para as - eleições
Ontem à noite, nas dependências do Itaja� ,

ra, estíveram reunidas
_

as lideranças políticas
'oposicionistas do Norte do, Estado, para levanta
mento do trabalho àté aqui realizado e traçar di"

, 'retrizes e planos de ação com vistas as eleições
d� 15 de novembro. Além dé vereadores e mem

pros de, diretórios de vários Municípios, compare
ceraf1'l os deputados federais' Luís Henrique da
Silveira, Pre.feito Municipal de Joinville e Pedro
Ivo Figueiredo Campos, que�ecebeu apoio unâ
nime à sua candidatura ao Governo. do' Estado,
que a convenção estadual do partido d�verá, ho
mologar.

. Em termos cle sucessão' municipal, de
acordo com o Presidente do Diretório do PMDB,
Altevir 'ÄntÔnio Fogaça Jdnior, a oposição que se

rá representada por um único partido, "pois o PP
se incorporará ao PMpB .e isso é' irreversível,
uma, vez qu� há consenso em torno da -incorpora
ção", quatro nomes são cogitados a disputar o

cargo de prefeito municipal: 'o s,eu próprio, além
dos de Durval Vasel, José Gilberto Menel e do
,Líder da Bancada do PMQB na Câmara de Ve
readores, não estando definido se sai candidato
único" ou nio.

,Já para a vereança, existem" catalogados'
em torno de '35 nomes, "dos quais seis ou sete

pertencentes a ex-Arena". Fogaça tem plena con- ,

vicção de' que seu partlClo vencerá majoritaria
mente as eleições de novembro próximo, tanto a

nível, municipal, a micro e macrorregional, a esta
dual.

/ Irmão' Leão desaparece.
aos 82 anos

.' \

Vítima de insuficiência

pulmonar, faleceu segun'da-'
feira, dla 11, às 14 horas,
no Hospltal São José, o clda .

dão Olindo AloíSio Funk (Ir
mão Leão Magno), aos 83 a

nos a completar no final de
abril. Gaúcho de Montenegro
Irmão Leão passou boa parte
de sua vida em Jaraquá do

.

Sul, como professor e, nos

últimos anos, dedicou-se ao

ensino religioso, que minis

trava às crianças que tantö
.

amava, em suas constantes

visitas às escolas do centro

,e da, perlferlá, tendo cola
borado também com o "Cor
reio do Povo", que acolheu
vários de-seus escritos.

Era Licenciado em Geo-
. ,grafia e História pela Pontl-,
Hcla Universidade Católica

'

do Rio Grande do Sul· Teve
uma jornada ae vida como

docente e religiOSO passada
em vários \colégios gaúchos
e catarfnenses e dentre seus

alunos, o atual' Presidente

da República Federátiva do

Brasil, General João Baptis
ta de Oliveira Figueiredo.

Irmão Leão, que -erà o

mals idoso da Província Ma

rista de Santa Catarina e o
.

,

único a não despojar, da ba-

tina, foi diretor do Colégio
,�edianeira de Erexim (RS)
e da Escola de Artes e Ofi

ci6s de Santa Maria <RS) e

légio Santa Cruz de canct

nhas, Exerceu atividades em

Joinville, -no Abrigo de Me

nores em Florianópolis e foi

diretor fundador, da Residên":
cia', Marista em Plnhalzfnho
<SC).

-

A Jaraguá do Sul. veio em

01 de janeiro de 1 J'5� tendo

permanecido até 1.953 como

professor. Foi removido -

a

Uruguaiana ,(RS), regressan
do a nossa cidade em 01 de

[anelro de 1970, para o Co:é
'.

. gio São Luís, onde ficou, até
o derradeiro dla, assumindo
o lema do Padre Marcelino

Champagnat, fundador da

Col1gregação Marista: "Como

.
é bom v!ver e morrer na so

ciedade dé Maria"·

Já ausente das sáias de

aula, dada a .sua idade, após,
o regresso definitiVo a Jara,

guá do Sul, Irmão Leão Mag-
.

no dedicou-se ao ensíno re-'

ligioso às crianças, pois 'era
o seu maior desejo de

-

qua

·a mensagem do evangelho
chegasse a elas. Da família,
tinha uma irmã e dois ir�
mãos, dos quats um Marísta

no Rio Grande do Sul (Ir

trrbano)-

o corpo do Irmão Leão foi

velado na Cripta da lqreja
M a t r i z São Sebas

tião e baixado a sepultura
exerceu o magistério nos na/tarde do dia 12, no Oeml-

Colégios Rosário de Porto tério Municipal,. onde des-

Alegre, ColégiO' Santa' Maria ---cansam também. os .Iestos

e Escola São Luiz de Sanfa mortais dos Irmãos Leandro

Maria (RS), t�mbém no ce- 'e Arlindo.

I ,Exposição agropecuária
integra o calendário
oficial do'Governo

A 14a., ExposiÇão' Agropecuária �m Jaragua do Sul,
dias 24 e 25 de julho, consta no cadendário oficial de
exposições, feiras e certames de ,1982, do Governo do,'
Estado. É que através do decreto nO 15.823 de 08/12/81,
assinado pelo governador Jorge Bornhausen, foi apro
vado o Calendário oficial de Exposições, Feiras e Cer
tames Agropeou�rios para, 1982, e'laborado pela,CIDAS,C
Companllia Integrada de Desenvolvimento Agrícola, em
presa 'vinculada à Secretaria da' Agricultura e do Abas
tecimento.

,

A realização desta ExposiÇão vem sendo protelada
anos ápós anos e a esperança é de que o Executivo

'

promóva o evento, aliás, prqmessa do atual_ mandatá
rio-mor do município quando a sua campanha eleitoral.
E 82 é um ano essencialmente polítiCO...

.

,

, i.
.

,

Parque a,quatlco sera

ina·ugurado às' 10' horas Jarita· patrocina autolDobilislD
\

,

Estará acontecendo neste final�de-semanà,
Co.m uma série de atrações, será inaugurado nes-

'

Camboriú, no Autódromo Rancho Figueira Grande
te 17 de janeiro, às 10 horas, o parque aquátieo do Clu� segunda etapa do Campeonato CatarineJise de Auto
be Atlético Baependi, constituído de uma piscina olím-: bilismo, com a participação de corredores/d� '(árias
pica nas dimensões oficiais de 25x50 metros e uma in- '

. tados brasileiros. Haverá corridas de motos de vár
fantil, que totalizaram investimentos da ordem ,de. . ..

'

cilindradas, além 'de calhanbeques movidos aalcool
Cr$ 9 milhões, aproximadamente." como novidade- para o eSPQrte jaraguaense, a IndúS,

.

A solenidade .constará de alocução destacando o' Têxtil Jarita' estará patrOCinando. um dos veículos
acontecimento, descerramento de placas homenageando categoria Super, cuja corrida dar�e-á dia 17,às 1

aqueles que contribuiram de forma marcante e decisiva' 15min, no referido autódromo.. .

para a· consecução 'desta nova etapa do complexo es- 'A empresa jaraguaense pat�ocina integralment
portivo social do a,zurra, um dos mais completos do Es· um dos veículos,. ficando consequentemente 'taml;>ém
tado. 'nosso município representado.

tgualmente; sob «) comando do treinador Ariovaldo
Xavier dos Santes, recentemente contratado, haverá a

apresentação da primeira turma de nadadores que es

tão em aprendizado e, que praticam este esporte todas
as manhãs. Para -EI inauguração,. é esperado! o compare
cimento de grande número de associados ,e llão asso

ciados, que certamente prestigiarão o ato.

CDL estuda punição a
associada,' ,infratora

o único assunto da primeira reunião mensal do
ano do Clúbe de Diretores Logistas de Jaraguâ do Sul,
\que gerou polêmica, foi com relação ao não cumprimen
to do horário. natalino por uma .empresa associada (Loja
Torres), apesar de haver sido alertada para o fato. O
horário natalino, como ocorre todos os anos, é, firmado
através de acordo entre o CDL, Sindicato dos Empre
gados no Comércio, Sindicato do Comércio Varejista e

Ministério do Trabalho, que não foi cumprido pela asso-.

ciada, que, por livre iniciativa, prorrogou o expediente
afém do estabelecido pelo acordo.

Agora,' o Conselho Diretor do CDL 'irá tomar as

providências cabíveis, para que tal fato não mais ocor
ra no futuro. '

Prlfessares substitutos e
.

desiunadas 'serão reduzidl
o novo projeto que regulamenta a carreira dO

fessores designados e substitutos d� Estado
,

ser apreciado na primeira convocaçao extr,ao.r
da Assembléia Legislativa, marcada p�ra a últl
mana de [anelro . Segundo o Se�retarl� da �du
Antero Nercolini, o profeto devera reduzir o nume

designados de t2 mil pa�� três mil a 4 mil .e pos
mente .entrará em vigor Ja, em março deste ano

..

'Nesse novo projeto, de acordo com Nercolin
professores designados. e sub�tit�tos que se�o
lados por uma só lei - terão prm�lp�lment� tres V

gens: Vão receber vencimentos eqUlpara?�s ?� do
fessor efetivo; após cinco anos de exercicio mIO

to ou 10 anos intercalados éstes professores pa

para o quadro da professores efe1:Lvo�, com todos
reitos e vantagens como aposentadon�, �pesc, e 9U
e de agora em diante o professor poderá ser lotad
mais de uma unidade escolar. . .

Quant� à ú.ltima vantagem ressaltada pelo S
tárlo da Educação, a medida deverá fazer com que
nua em cerca de 40% o número de desi�nados n

tado. Já 'que muitos professores tinham a!gum�s �
como efetivo numa unidade e outras tantas como

,signado em outra unidade. Nercolini afirmou que a,

ca vantagem que o projeto "não dá a estes profes
é o trlêmlo, com um adicional de 6%" isso porque

.'

ria acontecer de os designados e substitutos desis
de' fazer .concurso e ficar esperando os cinco anos

efetivar-se.: ' .'
.

Nercolini afirmou que o novo projeto.fo! elab
a partir da promessa do Goverl7lador do Estad? d
solver o problema dos designados. A Secretaria

ducaçäo com uma equipe de professores, técnlc
adrnlnlstradores levou seis meses' para elaborar a
lei. Após um estudo preliminar o projeto-de-Iei foi
do ao Governador que entregou à uma comissão
xame formada pelo Secretário da' Adrntnlstraçã

. Fazenda, Procurador Geral. Consultor Geral do Es
e seus assesores. Quatro dias depois o projeto foi
vamente entregue ao Governador com o pedido de
convocasse extraordtnanlamente a Assembléia La
lativa a partir do dia 25 de janeiro, para aprectaçãõ,

Economia ·catarin.ns
cresceu 3,040/0 em 198
O setor primário foi o res

ponsável pelo desempenho po

sitivo da economia do Estado
de Santa catartna em 1981, cujo
Produto Interno Bruto reai subiu
apenas 3,04%, índ4ce que não

se registrava desde 1970. O p�..,

ríodo de 1970 a, 1980 apresentou
elevadas taxas de cre�cimento,
com uma média superior a 12

por êento' ao ano e apenas em

1977 e 1979 ocorreram taxas

inferiores a 10 por cento �',

7,45 e 9,80 por cento respecti-,'
vamente·

Os dados foram divulgados
esta semana pela. Fundação Ins

tituto Técnico de Economia .

e

,Planejamento - lTEP. no do

'cumento "Comportamento d�
economia catarinense". ·.os téc
ßicos do órgão consideram que

I) desempenho do Estado em

relação ao\ contexto da econo

mia brasileira, pode ser consi

derado bom· Explicam que as

últimaS estimativas de evolu-.

ção do PIB brasileiro, tanto ofI

ciais como de entidades priva-

das, variam entre o cresci'
to nulo e um decréscimo

ordem de 2% , chegando
apontar taxas' setortete n

vas da .ordem de 8%, com
caso da indústria. � a pri
vez que isso ocorre desd

II Guerra Mundial, períod
partir do qual a economia bra

leira cresceu, em médi�,
ao ano. Isso vem 'corrobora�

te�e de q4e a economia cat

nense, dadas as suas .dim
saes e a sua conflguraçã_o e

versidade, caracteriza um s

espaço integrado ao sistema

cional mas parci,almente imu

às grandes crises q�e ating
;, país. A economi,!l estadual

. ;ressente dos problemas a

sentados a !'lível nacional,
to é que apresentouseu 'm
desempenho desde 1970 no

de 1981, mas o fenômeno o

Te em SC· de forma atenua

A renda "per capita" do

tarinense medida em ,dóla
"era de U'S$ 2 mil em 1979

,passou para US$ 2.225 em 1

AUREA MOLLER' GRUBBÃ
TABELIA DESIGNADA E OFICIAL DO REGISTRO
DE PRQTESTQS

Pelo presente edital de citação pedimos aos

senhores abaixo relacionados que compareçam
em nosso Cartório para tratarem de assuntos de
seus interesses: ADEMIR A. FILLIPI - Estrada
do Sul, s/n.o -, GUARAMIRIM - ANTONIO pE
REIRA - Rua Henrique Marquardt, 334 - NESTA
- ALCEU LEIRIAS DE ALMEIDA - Rua' Rio da:
Luz, II, sln .- NESTA -.... FLAVIO LENZI --- Ru
CeI. Proc. Gomes ,de Oliveira, 285 - NESTA
JOÃO M. JUNKES - Ilha da Figueira AlC. Otíl
'Petri - NESTA -- PEDRO KNISS - Rua Abt"
goas, s/no 'NESTA - VALDEMIRO VALDEMAR
tzlELE - Rua Joinville, sAg. � Nt;S;rA.

\'

A. P.· AZEVEDO' _, Oficial Maior
ns/Jaraguá do Sul, 14 de Janeiro de 1987
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