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AAO LXI.I - JARAGUA DO SUL

dro sucessörlo munlcí
pal é o que apresenta,
até o momento, indefi
nições. e poderá apre
sentar surpresas. Nos
bastidores da polttlca,
dois excelentes candi-
.datos à candidato apa
recem em potencial. De
um lado, um ex-prefei
to municipal, que exer

ceu mandato anterior

ao atual. procura .0'

apoio do Diretório em

torno da sua candlda
tura, e, de outro, o atual
v i c e-prefeito disputa
também a preferência e

que, segundo Comenta

se, já teria escolhido o

seu companheiro de
chapa (no caso o seu

vice), um empresário
atuante de uma grande
ernprêsa jaraguaense
que nunca disputou ne

nhum cargo eletiyo.
Tudo ainda é uma in

cógnita e somente após
o encontro da cúpula
diretiva deste sábado
é que se terá algo de'
concreto em torno da
sucessão municipal. E

para a vereança, são
vários os nomes colo
cados à disposição do'
partiQ.o .e .que deverão
ser

. homologados so

mente por ocasião da
convenção, que acon

tecerá possivelmente
.ern março, pois a data
deverá ser marcada na

.

reunião de hoje.
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Uma grande expec
tativa reina nos meios

políticos locais. � que
o Partido Democrático
Soci'al, através do seu

DiretórioMunicipal, tem
movimentado encontro

na manhã deste sába
do. a partir das 9 horas
nas dependências d�
Clube Atlético Baepen
di, quando. novidades
poderão surgir 1)0 to-

. cante a indicação de
nomes que concorrerão

nas eleições de .15
de novembro, prlnclpal
mente' com relação a

disputa da prefeitura,
'o encontro, uma es

pécie de "pré-conven
ção", reunirá 'os irite-

. grantes do' Dlretörlo
(45 membros mais 15

suplentes e .2 deleqa
dos), além de vereado
res e seus suplentes,
para apreciar e decidir

. sobre filiações partidá
rias, eleições gerais
1982, fundo partidário e

. assuntos gerais.

Para o Senado Fede
ral, é líquido e certo o

apoio do PDS de Jara
guá do Sul ao atual go
vernador

�Orge�Ko.
er

60n��hausj:m eI' ...0 '

'overno do "Esta o; ti

chapa integrada por Es
peridião Amin e Victor
Fontana tem o apoio de
todos. Já para a Câma
ra Federal, o PDS· de
verá fechar novamente

com Pedro Paulo Hings
Colín. ao passo que
Octactlío Pedro Ramos,
pela quartä vez: sairá
candidato a Assembléia
Legislativa.

Por seu turno, o qua·

,A maioria dos atuais

vereadores ligados ao

partido governista ten
tarão a reeleição, con

forme adiantou o Pre
sidente do Diretório
Municipal do PDS, ve

reador Enno Janssen,
que declarou a disposi
ção de concorrer nova

mente.

Melhoria na qualidade da água em Barra Velha
I

.

Preocupada com a qua
lidade da água em Barra
Velha, que vinha apresen
tando problemas de cor e

turbidez, a Oompanhla Ca- .

tarinense de Águas e Sa
l neamento (Casan), implan

tou novos sistemas de
. tratam!3nto de água no mUI"

nicípio, que passa a pro
duzir água tratada e de
boa qualidade já neste. fi
,nal de semana.

O presidente da Casan,
Ary Canguçu de Mesquita,

SCHR'OEDE� TAM'BÉM
Na próxima -semana,

o Diretório Municipa:
do PDS de Schroeder,
reúne-se para apontar
seu s candidatos ao

pleito de 82. Também
Schroeder apóia irres
tritamente a chapa en

cabeçada por Jorge K.

Bornhausen para o Se
nado. Esperidião Amin
e Victor Fontana para
o Governo do . Estado.
Pedro Colin e Octací

lto, pelo trabalho qua
vêm realizando, deve
rão ser tndtcados. .

Para o cargo atual"
mente ocupado por Hel-

.

multh fiertei, é possí
vel que seja lançado o

no m e do' ex-prefeito;
atual Presidente do Di
retório e Secretário
Executivo da Amvali,
Aldo Romeu Passold.
CAMARA REUNIDA
A Câmara de Verea

dores de -Jaraquá do
.

Sul reinicia o pertodo
ordinário de sessões às
10 horas do dla 1.° de

· JaIJeilo.. Antes �.PQféa:l5"
aten1:lendo a convoca

ção do prefeito Victor
Bauer, reúne-se em oa

- ráter extraordinário nós
dias 25, 26 e 27 de ja
neiro, para apreciar e

votar projeto-de-ler do
executivo, que solicita

autorização para 'con

trair empréstimo no va

lor até Cr$ 200 milhões,
junto ao Unibanco, para
f�r frente aos fatos
aarninistrativos recla
mados pela população.

,ICM:' Jaraguá é O quinto arrecadador do Estado
A arrecadação do' lrn

posto sobre Circulação de
Mercadorias - ICM em

Santa Catarina no ano de

1981, totalizou, 42 bilhões,
996 mrlhões e 745 mil cru
zeiros contra 22 bilhões,
14 mllhões e 542 mil ar
recadados em 198Ô, num

·

crescimento de quase cem
por cento.
O município de Joinville

Salilae expandirá rede
de distribul�lo

- de -- água
. Dentro do cronograma

de atividades para o cor

rente exercício, o Serviço
Autônomo Municipal de

Água e Esgáto - SAMAE,
tem prévlsto a expansão
da rede de dístrlbuíção de .

·

água em torno de dez qui- ,

lômetros, beneficiando, a

'Barra do Rio Cerro, a par
tir da Marquardt S.A., e ty
das as· suas laterais.
Não existe - .ssqunde o

Administrador Geral do
SAMAE, Francisco Rodri

gues - uma previsão pa
ra início dos trabalhos,
contudo, . acredita que de
va ser a partir de meados
do ano. 'haja vista a neces

sidade de ser feita uma

"tõ'� +tiEf "1Jre'Ç� -para
postefljr compra dos ma

teriais e contratação dos

serviços, através da Fun

dação Serviços de Saúde
Pública.
'o município conta atual

mente em torno de noven

ta quilômetros de rede, a-
,

tendidas por dois reserva

tórios, um localizado na

rua Presidente Epitácio
Pessoa, com capacidade
para armazenar 750 m3 de

água. e atende as regiões
de Vila Lenzl, Água Ver

de, Getúlio Vargas, Epitá
cio Pessoa, Gumercindo

da Silva' e adjacências; 'j�
o reservatório dois, fOI

construído e entrou' em.

operação no final do ano

passado, tem capacldade
de 1.000 m3, está localiza

do no 'Morro do Carvã(),

imediações do Juvenato

Marista e atende as de-
·

mais regiões do município,
inclusive futuramente a

Barra do Rio Cerro.
O volume de novas liga

ções no ano passado, de

acordo com o Administra

dor do SAMAE, girou em

torno de 400,.estando pre
vi,stas para 1982, aproxi
madamente 1.000 novas,

em razão da expansão,da
rede e mesmo porque fo

ram beneficiadas com a

extensão de água, as ruas

Francisco Todt, J:rnesto
Lessmann, João Carlos

Stein, FranCisco Curt Ah

berto Vasel, Major JÚlio

Fer;.reira e rua '236.
·C01.0RAÇAO .

Acerca da coloração da

água, em determinados
dias apresentar-se esbran�

qUiçada, o ,que tem provo
cado reclamações por par
te dos usuç'íribs, Rodrigues

·

explicou que nada mais é

do que com o baixo nivel

do reservatório, o excesso
. de pressão p r o V o c a

.

a formação de bolhas de

ar, fazendo com que apa�'I'rentemente mude a colo

ração no momento em' qpe
o ,liquido sal da tot.nefla,
mas que, -segundos depois, ,

após "descansar", retorna
à normalidade.

Muilos candidalos 'querelD
.

frequentar curso de Economia

Cúpula do. PDS local' lei enconlro nesle sábado,

I

Com um nível de abs
tenção muito baixo, foi

lizado no Colégio São
, desta cidade, o ves

lar para o curso de
Eqonomia, que será intrß'J
d.uZldo a partir destf; ano

Fund�ção Educacional
'onal �araguaense, on-
15 candidatos dispu
as 60 vagas ofere
,25 ,candidatos por
provas foram inj-

egunda e conclui
eira, coordena
quipe da Acafe
no vestibular

c rso e 'Economia é
uma iniciativa da direção
da Fundação EducaCional

diminui-se os gastos de
manutenção, afirmou.

E dentre os 315 candi
datos inscritos, seis não
fizeram as provas no pri
meiro di�. São oriundos,
além de Jaraguá do Sul.
de Guaramirim, Corupá,
Joinville, Blumenau e até
mesmo de �raço do J'lor
re.

disse quarta-feira que os estiver funcionando por

resultados com as' novas completo, poderá produzir
instalações do sistema de 6 milhões e 500 mil Iltros

abastecimento de áqua de por dla, beneficiando uma

Barra Velha são "basten- população de 43 mil habi

te satisfatórios, mesmo. tantes. Já, na próxima se

operando, no momento,' mana o sistema funciona

com apenas metade da rá com a sua capaCidade
capaCidade nor:mal, no que total, pois estamos fazen

diz respeito à produção do os trabalhos em cará

de água, pois isto repre- ter experimental, visando
senta o dobro da capaci- melhorar o atendimentQ·

dade até então existente do usuário de Barra Ve

e atende às necessidades lha" explicou Mesqui
atuais. a�ando o sistema ta.

,

Embora a diferença te- de abril, ·maio, tulha se

nha sido mínima, o qua- tembro outubro e dezerrr

dro estatístico de admis- bro .

.

sões e desligamentos de \

ernpreqados levantado pe-
lo Posto Regional do Tra
balhá, no município de Ja-

,raguá do Sul, no ano de
1981, demonstra que hou
ve 8.150 empregados des
ligados centra 8.059 ad
mitidos, com índice nega·
tivo de 91, diferentemen
te de a nos anterior:es,
'quando o número de pes
soas colocadas no merca

do de .trabàlhc local era'

malor, contudo, à nível de
jurisdição do PRT (Jara
guá do Sul, Schroeder, Co
rupá e Guaramirim), hou
ve a admissão de 9.240

contra 9.011. As empre

sas.. nestes municípios,
em 1980, admitiram 11.185

trabalhadores e dispensa
ram no mesmo período
8.140.

Estatísticas mostram que desligamentos
superaram 'admissões em 81

/

cado de trabalho, seja W>
sorvida por novas ofertas

de emprego".
Adiante, no tocante a

problemas de ordem tra

balhista no decorrer do

Numa 'análise do quadro ano passado, afirmou que

.estatístlco que publicamos foram praticamente iguais

abaixo, o Chefe do Posto aos dos anos anteriores,

Regional do Trabalho de uma vez que "quase • to

Jaraguá do Sul, L::aércio dos os problemas que nos

da Cunha Silveira, .dlsse foram apresentados, tive-·

ao "Correio do Povo" que,
ram solução e com .raras

com relação ao desempre- exceções, em média um

go; se analisado detida- caso por mês foram enca- '

mente, verifica-se que em : minhados a Justiça do

termos, todos os demiti-' Trabalho. Para isso, con

dos foram absorvidos por tamo!;' com o bom senso,

outras empresas. E aores- principalmente por parte

centou: "� de se louvar o dos empregadores. Res-.
alto espírito; empresarial

'

s�ltamos que esses casos

que norteia os dirigentes nao envolvem trab�lh�do
de nossas empresas, pro-

res que possu�m smdlca

curando reguardaJ', com t�s re�resentat�vos nesta
sacrifícios até, o seu cidade, concluIU.

maior patrimônio, que são O quad'ro estatístico é
.

os seus colaboradores. o seguinte, prim�iramente
Urge., no entanto, que en- o conjunto d,os munfçípios

No ano passado, Jara- contremos solução a fim de Jaraguá do Sul, Schr.oe

guá do Sul teve mai�em- de que a massa trabalha- der, Corupá e Gúaramirim

pregados desHgados do dora que anualmente ne- e, abaixo, isoladamente,

aue admitidos nos meses cessita ingressar n'o mer- de Jaraguá do, Sul;

Admitidos Desligados Total' Total Dlf. Diferença
Admit�s Deslig. Mensal Acumulada.

01/81 1.115 941 1.115 941"
�

+ 174 '+ 174,'
02/81 1 . 212 '1 .144 2.327. 2.085 =t' 068 l+ 242

03/81 1 .4. 858 3.749 2.943 '+ 564 H- 806

04/81 765 855 4.514 3.798 090 '+ 71ß
05/81 539 984 5.053 4.782 445 l+ 261'

06/81 {676 583 5.,129 5.365 '+ 093 IT- 364

07/81 739 840 6.468 6.205 1.01 rr \ 263

08/81 814 670 7.282 '6.875, ,+ 144 '+ 407

09/81 578 630 7.860 7.505 052
.

1+ 355

10/81 548 550 8.406 8.055 002 + 353

11/81 605 502 9.013 8.557 .+ 103 '+ 456

12/81
. 227 454. 9.240 9.011

.

227 '+ 229

Números correspondentes somente ao Município de Jaraguá do Sul

01/81 966 833 966 833. H- 133 +
02/�1 1.085 1.045 2.05,1 1.878 '+ 040 t
03/81 1.262 764 3.313 2.642 + 498 +
04/81 719 766 4.032 3.408 047 +'
05181 469 988 .4'.501 4.396 519 1+
06/81 601 506 5.102 4.902 95 +
07/81 6ß4 804 5.756 5�706. 150:+
08/a1 714 609 6.470 6.�16 105 '+
09181 535 535 - 1.005 6.,spQ 000 +
10/81 .éJ06 473 - 7.411 1.3;!3' 06.7 - 1+
11/81 463 424 7.874 7.747 '+ 039':+
12/81 185 40<3 8.059 8.150. 091 +

i arrecadou o mesmo tribu

I to em 81, ou seja, 7 bl

I
lhões e 54 mllhões, o que
corresponde a 16,8 por
cento do total arrecadado.
vindo em seguida Blume-

. nau com 6 bilhões e 601
milhões" contribuindo com

15 por cento da arrecada
ção estadual, enquanto
que Jaraguá do Sul des
ponta como o quinto arre

cadador do Estado, com 1
bilhão e 751 'milhões, par
ticipando com 4,17 dos tri
butos: recolhidos no ano

passado, onde a maior

surpresa fol a queda de
Lages, que passou do ter
cetro para o quarto lugar
entre os municípios maio
res arrecadadores de ICM,
perdendo esta poslçãö pa-
ra Florianópolis.

.

De acordo com dados
fornecidos 'EJl,Jarta-feira à
tarde pela assessoria téc
nica da Secretaria da Fa
zenda, a relação �dos 15
municípios maiores arre

cadadores de I,CM no ano

passado é a seguinte:
Joinville, 7 bilhões e 54

milhões, com uma partiçi
pação de 16,8 por cento:
Blumenau, 6 bilhões e 601
milhões e uma contribui

ção de 15,7 por cento; Flo
.ríenöpoüs, 2 bilhões e 588

lnllhões, com 6 por cento

�
1,32 por cento de contr+

de participação; _ Lages, 2 buição; e .em décimo-quin
bilhões é 410 milhões, to lugar, Caçador, com 501 .

com 5,7 por cento de par- milhões e 1.,19 de partícl-
'

ticipação na arrecadação pação do total arrecadado

estadual; JARAGUÁ DO Cóm relação ao arrece

SUL, em quinto lugar com dado em 1980, Jaraguá do

·
1 bilhão e 751 milhões, Sul subiu de posição, uma
com 4,17 por cento de con- vez que. naquele ano, com

tribuição. Cr$ 835.679�90S,32 figura-
E .alnda: Orlcíúma; em va na sexta colocação, en

sexto' luqar, com 1 bilhão quanto Criciúma, na quln
� 658 milhões, com 3,9 ta, arrecadou Cr$ .------.--.

por cento de contribuição; 856.961.525,37 .

Chapecó em sétimo, com As' posições agora se

· 1 bilhão e 358 milhões de inverteram, pois nosso mu

cruzelros arrecadados e nicípio agora é o quinto
3,2 por cento de participa- maior arrecadador de I,CM

ção: Itajaí, em oitavo lu- em Santa Catarina, dentre

gar,. com 1 bilhão e '390 . os. 197 municípios.
.

milhões a com 3,3 por cerr , Já o comportamento da

to de participação; :ruba- recelta por região fiscal,

rão em nono lugar, com 1 que corresponde, segundo
bilhão e 206 milhões, com a Secretaria da Fazenda.

2,8 de participação; em a praticamente o mesmo

décimo lugar São Bento número de municípios que

do Sul, com 855 milhões englobam uma micro-re-,

e' 2,09 de contribuição do gião é a seguinte, entre

,bolo estadual; em décimo- as de maior. arrecadação:

primeiro Rio do Sul, com região de Joiriville, 9 bi-

825 milhões e 1,97 de par- Ihões e 193' milhões em

ticipação; em décimo-se- 81 e 4 bilhões e 567 em

gundo Brusque, com 736 80� Blumenau com ,8 bi

milhões e 1,75 por cento Ihões e 24 milhões em 81

·
de contrlbulçâo: décimo- e 4 bilhÕes e 75 mil em

terceiro Joaçaba, com 733 80; Florianópolis, 3 bilhões
milhões e 7,74 de partlcl- e 261 milhões em 81 e 1

pação: Mafra em décimo- bllhão e 506 milhões em

quarto, com 555 ..milhões e - 1980_

da Região de JoinviHe, qua
está desmembrando a fa

culdad� para� Jaraguá do

Sul, atendendo reivindica

·ções dé dezenas .de estu

dantes jaraguaenses. que
se d0slocam até Joinvllle
diariament� para freqüen-

. tá-to.
.

Segundo .a diretora da

Furj, Lúcia Japp, o curso

de Economia tem se . es

vaziado a cada ano, tor

nando-se ocioso para a

ful'Jdação que já enfrenta

dltic..uldadés para se man

tef. Com o desmembra-'
mênto (tem 180 va. 's
ce(ltru. 8C)}, amanlza-se a,

ociosi'cfade, uma ve?: que
será ministrado por prc
fessores de Joinville, e_

� possível que já na se-

· 9und� ou terça-feira saia
· a relação dós candidatos
aprovados e no' final da
próximg, se...,ana, a Acafe
deve divulqä't a nomlnata
dos que lograram aprQva
ção. No'vestibular da.,Aca
fe, dos 406 inscritos' na
Ferj, houve 41 abstenções.

COMPARATIVO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COLUNA ROTÁRIA
...

. .�

o Rotary Club de ,Jaraguá do Sul mantêm
reumoes semanais, às terças-feiras: No dla 12
passado, partlêlparam como convidados o Dr. Luiz
Augustó 'da Costa, engenlTeiro da Weg à convite
do Oomp.. Januário, o prof ., Ariovaldo Xavier dos
Santos do Comp .. Rolf e o Dr. Carlos Teófilo de
Souza e Mello, convidado do .Oornp. Mário (é seu

genro), atual Presidente da.Companhia de Metrô
do Rio de Janeiro e um dos que maiores esforços
empreendeu para trazer a -Jaraquá do Sul, na dé-
cada de 60, o SAMAE, tendo sido também gran'de
batalhador para que a li.gação asfáltica daraguá do
Sul à BR-101, aatual SC-301, se tornasse reallda-

. de. O Dr. Carlos fez, na ocasião, um amplo rela
to do que é o metrô carioca.

Na reunião desta terça-feira, visitaram o
,

Rotary, os Camp. EJ.lgênio Victor Schmöckel, do
RC. Florianópolis-Leste e Herbert J. Schlindwein,
do RC. de Brusque.

O RC, de Jaraguá do Sul, através da Co
missão encabeçada pelo Camp. Lourival, estä
acertando entendimentos pára a campanha "In
tercâmbio Nacional de Jovens através de Rotary",
que consiste na participação de jovens entre 14

·

e 1 a anos de ambos os sexos. Os jovens j�ra
guaenses, em torno de dez, passarão quinze dias,
nas férias de julho, em Caxias do Sul, Novo Ham
burgo e Porto Alegre, ao passo que idêntico nú
mero de jovens gaúchos virão a Jaragu.á do Sul,
ficando hospedados na residência de companhei
ros que já se propuseram a participar desse in-
tercâmbio.

'

O Camp. Mario comentou a carta mensal
do Governador do Distrito 465, Remaclo Fischer,
onde o dirigente rotário elogiou a atuação do clu
be, que figurou na "Galeria de Honra", uma vez
que obteve 92,35% de freqüência no mês de de
zembro passado.

Também o Governador Remaclo Fischer,
em' expedtente ao Presidente Bruno Breithaupt,
transcreve trecho de carta recebida do Gabinete

· do Presidente de Rotary International Stanley'
'Mc Caffrey, em que é elogiado o trabalho do
Camp. José Alberto Barbosa sobre a "Herança
de Kemal Atatürk", recebendo o reconhecimento
oflclal: "O companheiro certamente se alegrará,
ao saber que a sua carta de 26 de setembro e
anexo foram recebidos pelo Presidente Stan,
ainda antes da sua partida para Nice, na França,
onde participou da CQnferência da Boa Vontade•

- do Presidente para os países' da região do Me
diterrâneo. As suas notícias foram especiamelnte,

bem vindas, porque um considerável número. de
rotarianos' turcos participaram dessa conferência
e para os quals foi motivo 'de grande satisfação
saber que o Presidente tinha conhecimento do es

forço do rotariano José Alberto Barbosa. Perml-
· ta-me, em nome do Presidente Stan, agradecer-

· lhe pela sua atenção em compartilhar com ele
esse trabalho sobre Kemal Atatürk e transmitir a

· você- e Jurema os votos, dele e da Beth, de feli
cidade e de um contínuo sucesso na segunda me
tade do seu ano".

e

Construtora A JAS Ltde.
Construção �ivil, Cálculos, ProJetos e

Orçamentos.

Variedades •.•
Alimentação: O· Poderoso Limão

Pouco se conhece a
-

respeito das origens do
limão. Sabe-se, porém,
que ele nasce em. 'qual
quer época do :ano, prefe
re os litorais pouco chu
vosos e se reproduz em

galhos. \

No Brasil, não existe
grande variedade deste

.

fruto.. As diferenças são
notadas p e I o târn'anho,
quant.idade de sumo ou ti
po de casca. Seu sabor é
quase sempre o mesmo:
ácido. .

Possuindo (poucas caia
rias, o limão oferece ao
organismo, além de vita-

• mina C, sais minerais, co
rno cálcio, potássio e fós
foro, muito importantes
para a saúde.

_

_

·

E veja, agora, algumas
das mil e uma utilidades
deste fruto:

O arroz pode ficar sol
tinho e mais gostoso, pin
gando-se

_

algumas gdtáS
de limão durante o·coil: .

mento.
Para clarear as roupas

,

brancas, ferva-as, colocan-
do, na água, suco de li··
mão.

Na gripe, o nariz e a

garganta podem ser ali-'
viados, bebendo, suco de
limão misturado a um

dente de alho amassado.
O gosto é· terrível, mas
que efeito, faz!
Também para curar res

friados, podem-se ferver,
em um pouco.de água, al�
gumas rodelas de limão e

canela em casca. Antes de
beber, colocar ,um pouqui
nho de açúcar.
Tomar suco de limão,

misturado ao suco de uma

cenoura Crua, serve, com

certeza, de reforço para
'um organismo enfraque-
cido.

/

.'

Finalmente, aí vai um

truque para você: se o li
mão estiver seco, corri
pouco caldo, coloque-o em

uma panela com .água fer
vente. Deixe ficar por uns
cinco minutos e \ depois
esprema. O resultado é
excelente!

Promoção de assinátoras' �.
em laragal do' Sul

ESTADO (Fpoli�) e CORREIO DO
POVO (Porto Alegre)

Faça a suá a sinatura e pague em até três
parcelas. Peça pelo telefone 72-0447 (recado).
Aproveite, pois a promoção é por tempo limitado

!

Muitas reclamações dos
'veranistas que demandam
aó litoral catarinense a,
cobertura de piche em vá
rios trechos de nossas

praias. Ao veranista não
resta outra alternativa se

não o consolo de exercer

o, direito de esbravejar,
uma vez que o prolliema
se apresenta em varias

praias, onde aparecem
largos espaços cobertos·
pela substância oleosa.

GENTE & INFORMACÖES
A inauguração do par

aquátlco do Clube Atléti
co Baependi, constituiu-se
no principal acontecimen
to social e esportivo des
te lníclo de temporada.
Foi no domingo passado,
com a participação de as

sociados e não-associa
dos, que prestigiaram a

inauguração do p\irque a-

quático, que conta com

uma piscina olímpica (50x
25m) e uma piscina infan
til, já em uso em horários
pré-determinados pela di-
reção do clube. _

Segundo o presidente
\

aroldo Hlstow; até a

auguração, o custo do
empreendimento estava
em CrS 9.352 mil: dos
quals o governo do Esta
do auxiliou com Cr$ 1 ml
Ihão e os restantes com'
recursos próprios. O par
que aquático se construl-
do fosse hoje, custaria em

torno de CrS 15 milhões,
isto sem considerar que
boa parta do material em

pregado na construção fo
ra adquirido há dois_anos _

atrás, pelo menos, quando
o preço era mals acessí
vel.
Hlstow considerou co

mo uma "vitória" dos as

sociados a conclusão do
. parque aquático, o primei-

.

ro de um clube social \ do
_

Estado, nessas dimensões.
F, o r a m homenageados;
com a inclusão de seus

nomes em placa descer
rada durante a inaugura
ção, 'o governador Jorge
Konder Bornhausen e o

secretário de Cultura, Es
porte e Turismo, Júlio Cé
sar, pelo repasse, de Cr$
1 milhão como auxílio na

construção do parque a

quático, também o prefei
to Victor Bauer pela ces

são de maquinário, além
do deputado Octaclllo Pe
dro Ramos, presidente
Haroldo Ristow e dr. Mu� Irillo Barreto de Azevedo.

I
do departamento de nata

ção do Baependi.
Embora inaugurado, al

gumas obras complemerr
_

tares serão realizadas, coo,

mo por' exemplo, a cons-
_

trução da 'decantação. Já
foi iniciadoa a escavação e

Identro de dois meses a
. o b r a estará concluíde,
quando então será c a

da água do Rio I,tapocu e

posteriormente tratada a

través de processo quími
co, para que possa ser

",tilizada nas piscinas. De
ve custar em torno de CrS
500 mil.
Também deverá funcio

nar ,na próxima tempora
da (novembro), o bar ofi
ciai para os associados,
exclusivamente para as

piscinas. A previsão de
custo é de Cr$ 1 miihão.
Por outro lado, continua

a eniissão de novas caro

teiras para os associados,
bastando que levem fo'
tografias suas e de seus

dependentes. Isto tudo
visando disciplinar o uso

das dependências, haia
vista que alguns ex�sócios
ainda mantinham em pO-,
der as suas carteiras, as-

sim como vários filhos de
associados encontram - se

com a idade "estourada",
ou seja, completaram a

maioridade e c o n stam
, ainda como dependentes.

O Grêmio .Esportivo,
Juventus, que pretende
no decorrer do ano agili'

zar o setor esportivo e

social, programou para o

dia 12 de fevereiro o' tra

dicional churrasco e bin

go, o primeiro do ano,

nas dependências da sua

sede social.

A música popular ,bra'
sileira perdeu na terça�
feira uma de suas mato

res intérpretes, Elis Regi
na falecida aos 36 anos,

co� uma carreira ponti-
\ lhada de grandes suces

sos.

laseilelias
Dia,21 de dezembro

Anderson Juarez, filho
de Juarez (Marli) Rosa.

Dia 24 de dezembro
Edemar, filho de Ivo

(Edwiges) Klabunde,
Dia 26 de dezembro
João Paulo, filho de Ân�

gelo (Marli) Piazera.

Dia 27 .de dezembro
.

Marcos Rogério, filho de
Vilmar (Maria). Rengel.
Vivian, filha de Renal

do (Leonora) Marquardt.

Dia 28 de dezembro
Cleiton Luís, filho de

Olívio (Dalsy) Ploszal.
Horáclo Luís, filho de

Mário (Tacile) Pradl,

Dia 29 de dezembro
Mariluci, filha de Olde

mar (Maria) de pouza.
Carlos Alexandra, filho

de Nilo (Marta) Stenger.

Dia 30 de dezembro
Simone, filha de Ezeli'

no (Enalde) Bassani.
_

Douglas, filho de Deo
baldo (Maria) Farias.

Alexandra, filha de Vil
son (Adelaide) Guse.
'Sidnei, filho de Fellsmi

. no (Janete) Rô?:8..
Daniel, filho de·Almiro

(Mafalda)
_

Gratz.

Contraem matrimônio
neste sábado, na Igreja
Matriz São Sebastião, às

18 horas, José Antônio
de Souza e Celina Noriles

e, às 18h30, Paulo César

Komgenski e I, van i I �a
Knetski. Na Barra do RIO

Cerro, às 18 horas, Mar

cos Junkes e Roseli Gaed
ke.

Conforme este jornal
já havla anteCipado, o pa�
tido do governo da mr'

crorregião do Vale do Ita

pocu, apóia a chapas-, [an
çada no início do ano, pe
las bancadas federal e es

tadual, 'com Bornhausen,
Esperldlãe e Fontana .

Com vistas a futuro ma

trimônio, noivaram dla 16

passado, no balneária de

Piçarras, os jovens Sérgio
Paulo Krause e Miriam

Marchl, filhos de José u

no (Oraceli Inês) Krause
e de José Hermelo (Hll
degard) Marchi, famíllas

iriteqrantes da sociedade
jarag"uaense. Uma come

moração marcou o acon

tecimento e da coluna, os

cumprimentos.

Quem' trocará idade se

gunda-feira, . dia 25, é a

Sra. Brunhilde Mahnke
Schmõckel, esposa do
nosso Diretor, a quem· �1n

tecipadamente cumprimen
ramos. Na mesma data
rasga folhinha, com !JS

-n o s s os \cumprimentos
também, a Sra. Margot
Adélia Grubba Lemann

(Gôga) .

sempre. lembra co

inesquecível em �
Já o Padre EIerna
recebeu varias e

res dos jornais d
de, devorou-os co

pia, para se intei
últimos acontecim
matar saudades.

Desfrutando as

da copacabana C
se. o nosso B
Camboriú, _ o geren
agência do BESC

guá do Sul, Augus
celll Júnior, acom

da esposa Wilde
lha Morgana.

O Tenente - C
Bráulio Pereira O
nior, Comandante
Batalhão de Infant
Joinville, passa o

do dla 1° de fever
xlrno para;o Tenen
rilo Bettâmio Gui

Dia 31 de dezembro
Nelsita, filha de Nélson

(Amélia) Goltz.
Débora, filha de Marcos

(Salete) Wodzinsky.
_

Jackson, filho. de João
(Salete) Dias.

.

Aliversariantes
Aniversariam hoje: 23 '

_

Sra. Edit� espôsa de
Livinos Spengler (Curiti
ba).
Sra. llla, .esposa de Vic

tor Viergutz.
Sra. Leonida Gramkow

Franzner,
,Sra. Gertudes, espôsa
de Alfredo Fiedler.
Srta. Noêmia Costa.

Aniversariam domingo

Sr. Paulo Doninl
Sr. Willy Mahnke
Sra. Helga Henschel

Nardt, em Guararnlrlm.
Dr. Paulo Menezes de

Mendonça, em Florianópo
lis.
Dia 25 de janeiro

Sra. Brunhilde Mahnke
Schrnöckel, .

Sra. Nve: Clara Pedroni,
Curitiba.
Sr. Heinz Edgar Raeder.
Alexandre, filho do Dr.

Mário (Carim) Boehm, em

Joimnille.
Sra. Leonilda Enke Tarn- ,

bosi.
Srta. l.eonllza Enke.
Sra. �liana Silva Lopes.
Sra. Margot Adélla Grub-

ba Lemânn.

Contando maravilhas da
Europa, onde percorreu
oito países, dentre es

quais a Itália, o advogado
Humberto Pradi. Esteve
em \Roma com o Padre
Elemar e teve o privilégio
de assistir a "Missa do
Galo" no dia de Nata\' na

Basílica de São Pedro,
bem proxlmo do Papa
João Paulo II, que foi o

oficiante e p a r t icipou
também da costumeira au

diência das quartas-feiras
que o Papa costuma con

ceder. Pradi conta que
João de. Deus, como ficou
entre nós oonhecido, tem
verdadeira adoração pelo
Brasil, onde esteve em

meados de 1980 e que

Será no dia 13
tembro, em B a

'Camboriú, a Con
Nacional dos- Clube
retores Lojistas, qu
verá reunir mais d
mil corwenclonals di
o País.

Esteve de ani
dia 22 último, a S

ria Teresa Vieira,
nárlo do Tribunal d
tas do Estado à di
ção da Exatoria Es
de Jaraguâ- do Sul.
é a esposa do
Cláudio Olinger Viei
no dia 19', com

rnals um ano de 'vid
graciosa Cibelle, fil
casal amigo Ar'
(Marlene) Panstein.

Primeiro
Se o caso porventura
se

. Mais que um' caso

e se o efeito
de efeito' não passasse
talvez num átomo

quimera se tornasse.

!=: inebriante
profundo e infinito
em amor se transforma
SEGUNDO SO,NHO

Quisera ter nos lábio

palavra
nas m�os o carinhg o

to

que
mim.
Quisera ser fada bru
ou coisa assim
capaz de transformar
sentimentos.
criar sabores climas a

res,
entre nós.
Quisera ter você
única e simplesmente
ra mim.
(I;stes trabalhos são

autoria de' Ana Janet�
dri) .

Nesta eSltação,
vista-se bem e conforta
\Ellmente. Compre cal
çados ,e confecções na

Cinderela, onde você
encontra as melhores
opções.

Cinderela
}

\leiste bem. A mod:a
certa.

Dia 01 de janeiro
Juliana, filha de Cirilo

(Natália) Kazrnlerskl.

Dia .02 de ,janeiro
Jorge Luís, filho de Luiz

(Ivanilda) Hillesheim.
ClatJdete Terezinha, fr

lha de Adernar {Lizetel
Junkes.

.

Venilton, filho de Vénil
ton (Iongrid) de Carvalho.

Rosângela, filha de Au
gustinho (Ana) Pellens.
Tânia Regina, filha de

Wi:lldemar (Ana) Greuel.

Dia 03 de janeiro
Ivan Adir, filho de Val

dir (lIga) HorongosQ. ,

Dia 05 de janeiro
Jeferson Luís, filho de'

Adalberto (Alzira) Jacobi.
!=:verton, filho de Fidélis

(Norma) Demarchi.

Falecimentos

RelógiOS Seilto,

Agora com nova loja na rua Reinoldo Rau

Completou 80 anos de
idade dia 20 passado,
nosso estimado leitor de
longos anos, Sr. Dalma

- Ubel', a quem cumprimen
tamos efusivamente.

ORAÇAO AO DIVINO

Espml'.ro SANTO

Espirito Santo, Vós que
esclarecei tudo, que iluminais
todos os c.a.minhos para que
eu atinja o meu ideal. Vós

que me dais o dom divino de

perdoar e esquecer o mal

que e fazem e qUe todos os

instantes, de minha Vida es

tais comigo, .eu quero neste

curto' d.ogo agradecer por
tudo e confirmar mais lima

vez.
que e_

u nunca queto

me.1separar de Vós, por maior

que seja a ilusão material,
não será o mfnimo de vonta..
de qUe· sipto de um dota esflàr
convosco e todos os meus ir
mãos na glória perpétua -
Obrigado mais uma vez. -

A pessoa deverá fazer esta

oração 3 dias seguidos, sem

dizer o pedido. Dentro de 3

dias será alcançada � graça

POr mais difícil que seja. Pu
blicar assim que receber a

graça, Agradeço graça rece-

bida. - (A. P.) I

Dia 26 de. .�aneiro
Sra. Vva. Ruth Câmara,

em Blumenau.
Sr. Heinz Zahler, em

São Paulo.
Sr. Osni Müller
Sra. Denise Maria Rei-

ner. "

Sra. Vera Ribas -de �n
dança, em Joinville.
Sra. Maria C. Spézia.

Dia 27 de janeiro

Sra. Elvira Rau Rocha
Sr. Erwald Wielke, em

S. Francisco.
Sra. Olga Mees, em Co-

rupá.
'

Srta. Marina Gonçalves
Sra. _ Adele Janssen

(Tarite Dele). _

Sra. Else Haake (Tante
Eise).

Dia 28 de janeiro

Sr. Celso Vasel
Sra. Mônica Henriet'-:l

Prodöhl Roenau, em' Cam
po Bom-RS.

Dia 29 de janeiro.

Sra. Alronà Raht Bartel
Sr. Victor Emmendoer·

fe'r Filho (Vitinho).
Sra. -Ida Marguardt Lick

feld ..

Dia 09 de janeiro
Felix' Lidums, .81 anos,

nesta.
Dia 11 de janeiro
Lino Lorrenzzetti, 64 a

nos, Santa Luzia.
Dia 14 de janeiro
Albrecllt Schwartz, 63

anos, em Três Rios do
Norte.
Dia 15 de janeiro
Hildegard l;iufenuessler,

. 83 anos, nesta.
-

Dia 16 de janeiro...:
Arthur Germano José

Lenz, 75 anos, Ribeirão
Alice.

_
_ .•

PaLilina de Souzfl Zim
mermann, 90 anos, 1,Iha
da Figueira.

Rieoh, violões, cristais e

tigos para presentes é

tlRllastl
o seu reloJoeiro.

Fone 72-128'1

Fazemos 'tudo para lhe

vir bem.

Aproveite a abertura!

A Confecções Sueli abriu nova loja na rua Reinoldo Rau,
g5mo, Sala 530; !=: uma nova e elegante opção de compras, artigos de prime
rissima linha. Visite-a e compare. Só mesmo a Sueli é capaz
por você. ,

.

Eonlecçães Sueli

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREtO DO POVO - Jaragui cio sul-se

Quem terá
saudades
de 811

\
o Brasil viveu, em 81, o pior

momento de sua crise .econö,
mica mais séria dos últimos 30

, anos- A inflação atingiu índices
nunca registrados anteriormen
te, a dívida externa cresceu de
maneira acentuada, a produção
industrial caiu 8,6% em rela
çao a

..

80 � o desempreqn em

consequência disso, aumentou
assustadamente.
A política econômica do go

verno, claramente recessiva,
causou grande impacto no setor
social. Tivemos um ano de a

perto' monetário, com a expan
são dos meios de pagamento
abaixo da inflação e com o di
nheiro custando cada vez mais
caro. Os juros subiram a pata
mares elevadíssimos, sobretu
do por causa da política econö
mtca adotada por países desen
volvidos, notadamente os EUA
e da especulação do setor finan�
ceiro no mercado' interno.
Não foi só. O país assistiu a

uma queda no consumo' nunca

antes registrada. E a classe mé,
.dla passou por maus momen

tos, vendo seu sálario corroído
por uma inflação devoradora.

C.laro, não foi tudo tão negro
assrm, Pelo menos a balança
co"!ercial apresentou um supe
rávit e a própria inflação, nos

últimos meses do ano, come

çou a ser contralada. E os ban
queiros internacionais continua-

,
ram reafirmando sua disposição
em investir no. Brasil - sinal de
que o país ainda goza de Cre

dibilidade no exterior.
Entretanto, ao ver 81 chegar

ao fim não há brasileiro qU'e
não diga consigo mesmo õ clás
sico "já vai tarde" Pois esse-h'á
ficar com um dos anos mais·nê;"
gros de 'nossa história eool1õ
mica. (Júlio César Gonçalvês''_
Plana).

"

r.

ORAÇA.O AO DIVINO .,

ESpmUO SANTO "

Espirito Santo, Vós . que,

esclareçei tudo, que iluminais
todos os caminhos para qUe'
eu atinja o meu Ideal.' V�'

tais comigo, eu quero' 'neS�
curto diáJ,ogo agradecer PQr�
tudo e confirmar mais·uma

,vez

que,
eu nunca

quero, ,me I,separar de Vós, por maior

que seja a ilusão materia.l,
,

não será o mínimo de vont&-.
de qUe sinto de um dia estar

convoSCo e todos os meus ir

inãos na glória perplétua -,

Obrigado mais uma vez. -:
A pessoa deverá fazer esta '

oração, 3 dias seguidos;" sem.
'

dizer o pedido. DeIitro de 's

,dillB será alcançada a.�
,

Por'mais difícil que seja� Pa

blicar llBSim que receber a

graça. Agradeço graça rece-

bida. A.C.P.
•

Engajada nos esforços gern, que atuam como fil
dos governos federal e tros. AIí são tratados

estadual, no que tange ao mensalmente 50 mil Ii
controle da poluição am- tros de efluentes, a 'um

biental, disposto na Lei custo de CrS 0,50 o litro.
n .

o 5.793, regulamentada 2. Controle da. Poluição
pelo Decreto n.o 14.250, ,Atmosférica - o 'sistema

de junho de 1981, a nível catalítico, Instalado" na es

estadual, a Weg entra no maltação de fios, realiza
combate aos fatores 'que a queima de solventes,
podem prejudicar a saúde. .qerando uma economia

sequrança � bem-estar da de 50 por cento da ener

população, criar condições gia elétrica. Citando exem

adversas às atividades so- pio prático, somente no

• clals e econömtcas ou mês de março de 81, eco-
ainda ocasionar dan�SiWß- nornlzou-se 35 mil KW. (Qu !

levantes. à flora, à fac:ma CrS 85 mil), sendo que du
e 'outros recursos natu- rante 1980 a poluição tna
rals , esmaltação foi reduzidas
Isto é o que, informa o em 65 por cento.

,

"Notícias Weg", de no- Já nas Fundições 1 e II
vembro/dezembrode 1981 foram instaladas cortinas
acrescentando que "o pro- de áqua para as chaminés

grama elaborado pelá nos- reduzindo 'a emlssão de
sa empresa obedece a to- gazes, como o monóxido

das as regulamentações" de carbono e o dióxido de
e que "a Estação de Tra- enxofre, que são absorvi
tarnento de Águas Resi- dos pela água em Cllircüito
duárias teve projeto ela- fechado. A poeira também

��,!_®_'!I�'�:,'::··':bj,i,'·,i.,"'·a�Ü'·",-,'O" .

'

borado em 1980., na
..

prõ- .é, retida, ppts • exj:sf,él'n - ..
'"

IW.""

pria empresa, sob ii erlen- -instalados ciclönrs,Tt,;1:früfe
tação da Seç� J{e, ,Labp- ;>-se reaWza"a,��wa.�o de
ratóríos Físico-e'Quimiop. poeira de::::e&rneris.,;z:� �_ �1IIw.y. n+ .".rw,�;;"...,-,.."!.>- -,

�m::��A.r!���=��� ���%���� :;����M&:;Jt�rçi�;��Jariguá,
Meio Arnbient,-é�prõv:�,O �o- _;'YTF�"'1 "�!'l' �,�, .Me,�"'��J'!r.��"-!il.9'i"'�i,:1qh�O. ,.ß

projeto por:;�i���..;iW'�- �i:P.;:'��..,.i&. :.��.;? �:ii_��-�?d} I;lpr:as,·Res.sana

gralmente os réqúlsftos .maior -empresa- de::.�- Ghessa, Neide' �ibéiro 'ê"'liiUsa'f<i t�kP �113 "A

exigidos dentro das �'Nor- "pio preocupa-se -so�- �IRfii��JiHi��:..:A"""J,i}Jlile pornoqrá-

mas para Apreserrtação ··rmmr COTlTº�""1nen'O CC&IIl-. �b....ail)_�6ii,�R$Uta. �' .,-" ,','... "

de Projetos e Sistemas�de btentae cõm '''0-õe��r -'WJO"- ob lIOf9"_...., OII!I'II!D� ,�"I � r-"""

.Agu�s,J�esic;kHíri&§'�!'Jt-9b ,� s.e����-': I .
COMUNIDADE CATOUCA ��sumiu- dia

ÄIQda ,8e�raõrF�a -4U..qygli'1�-�"�Mr � 13 d1Ãd
zempro��e4ho Paroquial_inte-

publieaçãe,. '&-i.éia,� �o· se,quido
também PO&-_Qr,t- .. ".9�, wm-m��mtér({'·'�"fi�nmtieirter.- Irineu

luiu7'e- htije_t_ i�- 9fr.�8a8l\O'U""""'ez ,"'Sfmtê' i�"B'1>�ff�M'Br'lffíft"ö TeC_!lla: (taS'oo-

���IOS.� os disposotivo�- ���� �),�c�m"��OUl'�oy,"Adalberto
r.ª .. � ,.CQl!���o s��.'�'

e·

Bé'=-4?�li
ecretªrio-r��� t.1ni"'�P�,Zià,· (26 se-,J.hJVI�J"..,�EârI�WP- �v� ii

S.iiI;
m . � �rnfi'@rr�'t\ffoVö 'Cbnselho foi

J!O,r&l-.n;��PNq_, talKis==� .0�a'l���dtf'ee'ntêSimq d,aWeg,;! ê�aÇII.jI: 4,�-, .

.. .11 • !)em e ��i�� féV'éf�lto uma

�,'1j�té �,. I�."e�- �p�,'�eb�s ,tt�éf6f1las;j_dâs" cô'tT'luni-

_�4�1á1�mr
a :. U���d8� .dfG"��arÓqUia.para

o.plaJ1e;�astoral e.
_JMnt,Q,f.'0;,mt �,!g -4i���2' mIlÍiln!b. ''lTIS:TeSlãsT�� àho. EXPEDIENTE

II, compon o-s �Un- - ....��� , _ O "t)l"�'B,J'e��It�6à �e�ri�,rarbqtllal
. quas! Qe.:l(;ec.1jÕ8i�OMpo- -���,

.
a�mMà!,�int�'5éX-tã§"fêir'äS� dgs

�,�e;;ti,,�d,:,��� _c� : 3�3Ä�1d�'�7h3ll.. "Ao� sá-

�,-� ="-h
'!) "II"Il8lllt!mll!111ill ""'rft6 'ilß"lri'lIhlt" sei1do

j?J�i_lf, � gta1tetos-,�� i"
-- e�1

-

dtlflals:fH 'WTIô�fe-riàtfóS"l'1ãÖ há '-ex-

zantesY,,� 'tanque e, - t:r.IiUj�
_ �Ef.R.a i,.," L:!I Ait'liji��� pê1os' .fálecidos,

-=�::��:���� ==��:.:- ha�rMs a'�,�O'·�ia�:·�s�m.-pr���e'.?l)rada às

. _ .�_" ='"'�_ GIIiIft 2Sbsrev zsb� 'ii'!
�f� ��"h8'r�fla rnatrlz Sao Sebás;,

" .. _' _. _ _', _--' _� �_ ........._�_ ,:.n _
_ '«hã�r��,mrll'ff�s ffaÕ'sU�ãds ·Cféve�ãÖ 'anotar o'

11'brfm' ab lf�dtJtrMAef:f-efãfía l>á'rö(jüiàl.·' CASA
MENTO - O p.t!,(p,�Jro CY[S.9 de preparaQãö' ào

.

r.casam,er..!p !:Ia Pifr9'quia�ãó,'\S�bastião de Jaraguá
''(íõrS'ul'sérá (lia 14 déin'äreo,' com-IT1Tdlo'''às 8 ho

'(�ã��·'Nõ�peCorrêr.,do a'ij,o 'in'cTut(f<{ o�do' dia 14 'de

.'[lªfr;,_ó;· K�v�� çihc.o c��sós', de' preparaç�o ao ma

trimonip, d,ias 25 de �lml, 27 de junho,'29 de agos

t9 e id� npv�in6.ro:;,BÄTI;SMO' __; Ö :primelro cúr

f\9 de, prepàração' aQ_ bátis,tno':aööfifécerá dia 13 de

'fevéreiró, destinado 'pärä päls! e, Pâdl"ihhos; O 10-

'cal' do 'cursõ é�ô-'êfõr�gi'6;:_"'Sãd!·r:.tits��·trevendo os

pàrticip,antes ��!ã� ..'QP:18cfl à'§' 'f.lff-Y4�'tilrn para a

rr'atrlc41e.� _ H�'y�!á,é(i(SDs��tlb§:� ffle-ses" 'ho se

gundo sábado.' . � .,' ,"r""'" ,...,.''''��

'!I •• � �·�h·.;.ff. ..�,...eL_"'1'l, �":1i�r.�1� �'t';� t':�e'r.
..

I'.� ..

_.-", .. :� -elJffI�J«)�l�NG�ICJtr:J:'·, Os' retir�s
p_ro�'1i'fR5'ijdF�af'Blge��c:RJ.sd�'fêriâs obede-

, éerãç, óS�W.g!i1ht@}§ (fiM: 'r�p"äfà !:'�iançás de am

bos os sexos; de 6 'i'Tr"arios; em Santa I,sabei,
de 22 a 29 de -�r�r:p'ã'rã 'casais e ou famí-

I ias, eill OI alilado;-eom·· a--eoerde"s"ä8 80-P-aStor

Juck�ch, de 02 a 08 de fevereiroli 3) pwa1 S�l1ho
ràs, em P'Pft(JgUês,� no Larn'Íila el%a, emr8aGl-ßentd
do Sul, da �§ a 19 de �veteirp; e pa�a senhoras,
em alemão, no mesmo 10c:�1, de 19 a 24 de feve"'

reiro. CURSO ALEC - Será encerrada domingo
a última etapa do curso para professores de Es

cola Dominical promovido pela ALEC e Comuni"

dade Evangélica. A conclusão deste surso será

comemorada com culto, às 9h30min, em, língua'
,

portuguesa, oficiado pelo Pastor Raul Wagner" que

,,�vi�,i}a_ � Ç��u�idade." ÇI,lL:r<?S�_' Neste domingo,
- Hla- 4-.4', �ã�rá;'Cul�os em Jars.tguá do Sul às 8 ho

,F::is:'cem;"'afêníi!io"í'é-�s '9Õ3b; 'em·:poffuguês. Em

b
JQãO .Pessoa, às. �h30 e ,às 19 hOIlFlS, ambos em

� �uW8-Irnfo"iif.YI, rêM:JJara1f[i5 oo�Su

Weg p�otege Q
,

" ambiente
meio

Casan abre, q�r;!�tif�m� ���f�ô(o
, .' "'�' _11�""'.'!UIE ZO � .,mMJdmq� � ,oii� 'f' ....

'

.

Através dos editais Ge _e�� 9IIt i;..:.l , �f.t.e1éria -a Casan.

concorrência i n ternaci�- �ª:;Q� _re�rs���,'s
Q .f)eH�rõ.'�;-"�d.?�, à Casafl

nal O�, 02 e 04/82, .a CO,I'l'!- ����ê�jffif'.l�là- *��JW.! Concor··

panhla Catarinense, d� rXella.if,�'�oml!!�o'{,�lli$l-n�s rencia para adquirir ma·

Aguas e Saneamento""CA- - d,é;,J:.il1ilH�ei\W�- wiai"Js sAesM,gªOos� aos

SAN, está promovendo -as co Nacional da Habita.. '-ststemashde:>1!gua dos mu

medidas administrativas :Fund(Jf,de'!'�Uli�t70to -merpllfS" mP1tItorro da Fu

jndispe,nsáveis, com, pra: .'d� .�!.<Rãt'ãl'Jffif!�!fh- '':ft!���f!ft'(JJj.a.�, Rio' do

zos ate os di�S 18, 1�, !) . a.o� ?_Q. coqt�af0 �,I}'�- ��� ;;: .chape�ó; Videirà',
20 de fevereiro próx�mo. .prestIme, fu:mado :com,- ,0 )tajal,. ,J.oinville; Tubarão,
para aquisição de mate- Banco Ijnt-ernac�naJ" -par:a .hages, AOl"isnópolis; Cri

riai� destinados ao siste- Reconstrução e Oesenvol- �híma;-'Xaxim,'Xavantina,

"la de esgotos sanitários vimento, tendó co'mo bê- -Mafr�C e GUARAMI,RIM ......

Seleção de professores no Estado
�

Com a finalidade de (UCREs), no período de

atender as necessloa- 25 a 29 orÓxitnos.

des que serão' levanta- Os candid�tos deve-
das pelas Unidades de rão procurar as sedes

Coordenação Regional,,' de UCREs' munidos dã
de Educação, ainda pa- Cédula de ' identidade,
ra o ano letivo de 1982, carteira de professor
la Secretaria da Educa- para' atuação de 11., à

ç,ão realizará seleção 4a. séries, expedida pe�
professores para a- Ia Secretária da Educa-

ção na área 1 (1.á, ção, comprovante de
ser..es do 10 habilitações, atestado

e pré-escolar � d9 tempo de servigo
�nscrições serão prestado de 1;a ä 4.a

s pelas Onida- iirie- do 1° Grau e pre-

Coordenação �-eolar 'em estabeleci-
de Ec!ucação mento da rede ega"

dual, canteiras de ho
ras de aperfeiçoamento
atestado do tempo de
serviço prestado Minis
terio Público Estadual,
certidão d$-..._casamento
e certidão de nascimen- .

to dos filhos.

A classificação será
de acordo com critérios

est�belecidos por edi·
tal a djsposição de te
dQS nas sedes das
UCRes. A seleção ter�
valjdade para o ano de
·1982.

Agradecimento
A . Família de

.. � .. Bildegard Hufenuessler

pr?funda�énte 'C�:msterna�a c�m o seu falectmerr

.to, «orrl;d«;l -ne dla 1,S( de janeiro p. p., às 9 �oras.

.vern, -por este .rnelo, agradecer'ao
Padre Joao da

.

Paróquia São- Sebastião e ao Pastor Piske da

.f,.-eja<lf{lOgélicli I,..ut�rª-'lª_p�!�
I conforto espiri

tual, à equlpe médica e de assistentes do Hospi

tal São .José.. ao . Corat da Comunidade Evangéli

ca, a 'OASE e a todos que se fizeram presentes,

�traze,do�o seu .ç_�n�Q!9-,Qess� tr�,:!$..e c!ifíeil, OlLen
,\fjaram:. coroas, ijore_�" e _t�l��a�a.�:

• 11. _

._, _1'."" _ ,- ,..� " -

ILtelOlOana Avenida
ETERNIZE QS BONS: _MOMENTOS

" :';

Prlcluas lIe casamello"
Au,.. MGIIW Grubbe, OfIéIaI do Registro C -

vii do 10 Regl8lrO CIvIl do 1° Dlatrfto da Comarca

ite Jaragu6 do Sul, Estado de Sta. Oa'tarina, Brasil.
Faz a8ber que compareceram em cartório,

exibindo' oe documInIo8 exigidos peta lei, a. fim
de se hab........ pera'casar:

EDITAL 12.370 de 13-01-1982
Carlos Pradi e Maria Rosane·Chiodini

. Ele, brasileiro, soltetro, mecânico, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Ja

raquá-Esquerdo, neste distrito, filho de Lino Pradl
e de Eunelia Carvalho Pradi.

'

Ela, brasileira, solteira, escrituraria, natural
,de Jaraguá do, Sul, domiciliada e residente na

Rua Walter Marquardt, nesta cidade, filha de Ade..

Ilno Chiodini e de Hilda Junkes Chiodirii .

EDITAL 12.371 de 13-01-1982
Anlilton da Silva e Dilmar Plebani

.
'

'Ele, brasileiro, solteiro, operário natural.

de Manoel Ramos, neste Estado, donl'iciliado e

residente em Jaraguá-Esquerdo, neste distrito,
filho de José da Silva e de Terezinha Vieira.,

"
Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural

-Te'li'lassaranduba, neste Estado, domiciliada e re

�n!e íAa Rua Guilherme Weege, nesta cidade,

1I� �� !Alfredo Plebani e de Maria Plebanl.

EDIT4L 12.372 de 14-01-1982

Jorge: Novàk e Rita Iracema Rodrigues
Ele, brasileiro, solteiro, operário natural

de São Bento do Sul, neste Estado, d�miciliado
'

e residente na Rua Joinville, nesta cidade, filho
de Mariano Novak' e de lirene Novak.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural

de Guafamlrlrn, neste'Estãdo, domiciliada e resl-

1-.IoU:i:J.U.I:=...tIa. Bua Joinville, nesta cidade, filha de ISi

dio Rodrigues e de Hilária Reinert Rodrigues.

EQJl"t.'i �1�.373 de, 15-01-1982
.

Jo\é 'da 'Costa e Maria Salete Oenning
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural

de Barra Velha, neste Estado, domiciliado e resi

dente na Rüa Onelia Horst, nesta cidade, filho de

Antonio da Costa e de Thereza da Costa.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural

de Manoel Ribas, Paraná, domiciliada e residente '

, I n� Rua José Bauer, nesta cidade, filha de Adolfo

Oenning e de Olinda Ricker Oenning.
EDITAL 12.374 de 18-01-1982

Cópia recebida do cartório de Massaranduba, nes·
'

te Estado
Antonio Bernardo Junkes e Cecilia Detnerski
.--« Ele., brasileiro, solteiro, tecelão, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em I,ta

poclJ.sinhp, neste distrito, filho de Laudelino Jun-
I

.lees e de Anezia Danna Junkes. "

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de

Mas�aranduba, neste Estado, ,domiCiliada e::' resi
dente em ,Massaranduba, neste Estado, filha de
Clemente Detnerski e Appolonia Kammer Detners-
ki.

.

EDITAL 12.375 de 18-01-1982

O-smatino dé Sou2a e Marcia «:Iein
• Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural

�Blumen'au�' neste Estado, domiciliado e resi

dente na Rua Joaquim Francisco cte Paula, nesta

cidaQ8, f.Uho. de Dorval de Souza e de Izabela de
Souza.

'

.

'

Ela, brasileira, solteira, operária, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na 'Rua •

Joaquim Fral)cisco de Pa,ula, nesta cidade, filha
de tinélolpho Klein e de Rosalia Würges Klein.
EDITAL 12.376 de 18-01-1982
Laudir Dalpiaz e Mirian Kopsch,

' ,

E1e; brasileiro, �olteiro, ,industriário, natural
de Rio dos Cedros, neste Estado, domiCiliado ,e

resideAt��!l1 Barra do Rio Cêrro, neste distrito,
filho' de "Germano Dalpiaz e d·e Adele Dalpiaz.

,Ela, brasileira, solteira, industriária, naturai
de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em

Estrada,Garibaldi, neste distrito, filha de Arnoldo
Germano Alfredo Kopsch e de Herta Geoig
'Sapsch.
EDITAL 12.377 de 19-01-1982
Heinzi Maas e'Marlisa Grosskl&.s

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em·

Ribeirão Grl:jnde da Luz, neste distrito, filho de
Erich Maas e de Erica Klabunde Maas.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
I�ssaranduba, neste Estado, domiciliada e resi

dente em Rio da Luz II, neste distrito, filha de,
Bruno Grossklas e de Gertrud Laube Grossklas.
EDITAL 12.378 Ide 19-01-1982
Guilmar Isberner e Eulina Dallabona

, Ele, brasileiro, solteiro, mecânico natu,ral'
de Joinville, neste Estado, domiciliado e r�Siderite
Am Schroeder, neste Estado, filho de GUilherme
Isberner e de Isolde Isberner. .

_. _...Ela, brasileir.a, solteira, operária, ,natural de
;J)raguá do Sul, domiciliada e residente em Santa
Luzia, neste di�trito, filha de Carmelo Dallabona
e de Walida Presti"i Dallabomi.
EDITAL 12.379 de 19-01-1982

Pedri�ho João Volpi é Maelis Vogel
, Ele, brasil�iro, solteiro, operáriO,

de' Lyís Alves, neste Estado, domiciJiado e resi

dente el'!l. Ner�u Ramos, neste distrito, filho' de

Alvino, Volpi e, de LeonidEi Volpi.
, EI�, ,br�.sileira; solteira, lndustriária, natu

rat> Ete Guaramirim, neste Estado' domiciliada e

resid�nte em
..
I,�ap9cusinho; neste distrito. filha

dve' Lel.opoldO Vogel. e de 'Helga �dele Friedemann

oge.

,',

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Eugênio Victor SchmGckel

�

FlAvIo JOI6 �rugnaao. V�n. 'Alice SChinlSckel ,Gonçalves,
Jaime Blank, Prof., Paulo MorettJ. Silveira JOnlor, Rudolf HIrsch

feld. J_ Caatllho Plntoi Dr. JoI6 Alberto Barboea •.
I RecIa* MInI......... Publicidade:
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Construtora Seria Ltda.
CONSTRQÇAO CM� ENGENHARIA ,E

eOM8RCIO DE MATER.A[
,

,

DE CONSTRuÇAO. .

Rua Joio Picam. Q4 - f;dl'.,C�r,los ,$,pézl8; <,'., , .. �

.
" Telefone: 72-02f4'

..
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A uqanarlnho'; pr'e.ocupa�� :cp.1P' '"�;,.,oa·"»-

c<).moçlo. CÓIQc••Q�Q à ��t:lP9sr9.�Ó �"'<t�m!�!:,
m�s, Onfbus. F0"'... j>�S89-al. esp.e.�,,,l�!l��; ]?��S.I:
bllftando u�a, ����em ttan�OIt.J;���91�a J ��I�[.,�

Programe beml Mgrãirfirt, GANARINHC»�
transporte, 'CIIf.ln�o"" t1 �"1<1'i'":' B'� $,�a.!''::''''fr �T::::-

JARA�UA,pJ?: 3JJ�,� -2�",,�ç'�A��tal

ED�ilatiä .:' :�l���g�!,�,��n�
,

'

CalhaS' para ;'todá. '8'=' ftn'alldaàéS> "aça�Ô'.
uina vlslt&��' im êÔndf'�.�_á��lOs
eficlentemenSe.:··'

- ", ' "_,..,,'. -. ""l"c' .,I

•. 'o'
..... �.�

TUBOS DE CONCRETG tEM'GERAL� "',... ,

Rua JoInville, 1018- Fone 72-110r

Imobiliária Santa-'Maria' T

COMPRA - VENDE:""" ADMINIS1:RA o
.

SEUIMóvEL
Rua Wa1clemlro Mazu�h'Jn, 42 - Fone 72-1342

, ,

Prensas pI tabr. tubos de concreto sem armação desde o,is a O,60m
- Fõrmas, anéis de 'base, êmbolos e lâminas p/ reposição em pren
sas de 1ubos de todas as marcas - Coníuntos vibratórios p/labr.. de ,

tubos de concreto desde 0,15 a l,50m simples e VRS-1500, nos tipos
pontalbolsa e machO/fêmea nos· padrões Standart, ONER, DER, etc.'
- Endereitadoras de ferro -'Prensas de blocos - Prensas de lajotas
pl pavimentação - Guindastes tipo portlco, fixo e móvel - Talhas
elétricas de tambor pI até 3 tons. - Mesas vibratórias - Fôrmas p/
vigas e pré-moldados em geral - A.limentadores de correia pl pren
sas e vibradores - Carrinh9s pI tubos e pr.é-moldados - Redutores
de velocidades - Betoneiras reverslvei's, basculantes e portáteis.

Elêtro-Vibradores
.

In",. Eat: 250 66t 721.- CGC 83 6t9 t97/00Q1.79 - End. r"legr.; "VI.BRADORES"
Rua José Stulzer. II (próximo a M. Wllhelm) • Fone' (0473) 72-1'71

Caixa Postal 211 - B9.�50 oIARAQU,4 DO SUL - SC - BRASIL
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SEMANA DE 23 A 29 DE JANEIRO DE 1982

CONFIRA A HISTÓRIA ... Apesar das dificuldades / agropaall8
cat'arinense teve bom desempenho e

\

tomadas pela Associação
fissional das

In(I:tJlftfI
de

tiéínios e Produtos
.

ívad
Santa Catarina, � nifi

preço do transporte do leite
Cr$ 6/litro para o le,ite 90bl
em Cr$ 5/ litro para o I�
cesso. As usinas també�e
guiram o benefício da ;�Il)

ção, em 20% no verão, d�
de leite feita na entressaf�

o crescimento da avicultura
catarinense foi de 23,% em 1981
em relação a 19�0; com um re

banho bovino de 2,6 milhões de
cabeças. abateram-se em 1981 .

264.276 cabeças ou 2,8% a

mais 'que o ano anterior. A pro
dução de leite foi superlor em

2% à de 1980 (414 milhões e

586 mil litros). Apesar dos pro
blemas o rebanho suíno apre
sentou um desempenho de ...

116,7% de taxa de abate.
Os dados constam da publica

ção ..Acompanhamento conjun
tural da agricultura catarinense"
organizado e publicado mensal-,
mente pela CEPA (Co
missão Estadual de Plane;amen-'
to Agrícola), orgão da Secreta

ria da Agricultura. Na edição
que está sendo lançada, os

técnicos da CEPA fazem uma

análise da agropecuária catar+

nense.

AVES

Os .analistas da Cepa dizem

'que o crescimento da avicultu!a
catá'rfnense dê 23"10 em relaçao

.. ii i1980, deu-se em função das

;'cresce�tes exportações e da

. maior .competitividade do. frango
catarlnense no mercado mterno,

Cp,orj!lr •• os preços mais baixos,
"embora' tenham-se elevado os

distos de produção.
As indústrias e os produtores

que ,. apertas se dedicam ao

mercado regional tiveram os

custos totals em ascensão,. o

que 'f6rçou o abandono da ati

vldiidEr 'por parte de muitos a

vfêoltótêS e comprometeu o

ponto de equilíbrio e a margem

de ..comercialização das pe.que-

�nàs, }�ippt:�sas, sendo que algu
más·'fôram forçadas a se retl
"rarem' do mercado temporaria
mimte:";'
'Mesmo com a queda que se

vel1ifi��.· 00 consumo das car

,r,les,
.

a produção estadual. de
.

cafll�,_® frango cresceu 23 Y.
�

e

'repre�entarà 20"j. da produçao
nacional dessa came.

. O ãumento da disponibilidade
. i'merna de carne bovina compri
miu o ,preço final das carnes,

Q1as o mercado da c?rne de a

ves. apresentou crescimento de

\,ido às boas condições d� mer-
, eâdb ei<têrno e aos preços con

�córrentes com a carne bovina

tendo penetrado em aproxima
damente .20,% de seu mercado.

Dessa maneira, permanece
ram as condições básicas tanto

'a nível nacional como a regio
nal, que deram o susbtrato p�
ra ampliação das vendas, nao

.só, pela participação no mer�a
do internacional, mas tambem

pelas condições de oferta da

carne 'bovina a preços mais al

tos.
Os preços proporcionaram

'uma certa rentabilidad!l, a par

tir de outubro de. 1981 porém
sua reação, em termos reais,
esteve condicionada .a uma es

trutura de mercado que ainda

prefere a carne bovina.

BOVINOS
!

Com" um rebanho, estimado
em 2,6 milhões de cabeças, a

bateram-se em 1981, 264.276

cabeças s�perior 2,8% em re

lação ao ano anterior, das quais,
aprOXimadamente, 32,6% foram

importadas dos Estados vizi
nhos.
As condições climáticas, de

uma forma geral, foram, favorá
veis, durante o verão, atenden
do às exigências nlJ1'I'icionais
do rebanho. A partir de maio. o

aumento da fibrosidade dos
pastos, comprometeu o pasto
reio normal do gado.
A quantidade de alimentos

produzidos, crescendo em rela
ção ao ano 'anterior. está mui
to aquém do, necessário para
atender, a deficiência alimentar,
no inverno. Embora tenham-se
prodUZidos 35 mil toneladas de
silagem; plántados 25 mil ha de

pastagens, além de uma p�rte
do que foi cultivada como cq-

bertura verde do solo na en

tressafra agrícola ter sido de�
tinada ao gado, o volume obti

do foi muito baixo.
As restrições creditícias tan

to para custeio como para in

vestimento, foram sentidas e

os poucos recursos ·aplicados
originaram-se dos retornos de

empréstimos anteriormente e-

fetuados. '

O consumo da carne. bovina

e�teve restrito concentrado no

final de semana e mais nitida-

mente ao final da segunda quln- Apesar das dificuldades

zena de cada mês. A. oferta de
.

a atividade vinha apresentan

bols, de carne resfriada ou d.e desde meados de 1980, .näo

cOngelada garantiu o abast�cl- correu .o esperado arrefeci

mento no atual nível de consu- to da oferta de matéria pri

mo, até mesmo na entressafra,
.

que comprometesse tanto a

havendo ainda estoques rema- pacidade instalada
, il�S ind

nescentes da safra passada, trlas quanto o comercro. int
que poderão influir no compor-

.

restadual de suínos. Nos ú

tamento futuro do l;I1ercado. mos meses, a dírnlnulçãc da

A produão eatartnense
.

de ferta de suínos para abate d

carne bovina, em 1 !il81.,fOl de se mais em decorrência da

11 8 kg por habitante ano su- tacionalidadé do que em fun
, pe�ior 2,6% em relaç�o ao an? dos fatores conjunturais, pod
anterior. O consumo per capr- do essa retração ser consi

ta" aparente atingiu 15.7 kg, rada historicamente normal

3,t% inferior quando Gompara- O comportamento do re

do com 1980, não estando inclu- suíno apresentou um dese

ídos os estoques da safra nho de 116,7% de taxa de

80/81. te e desfrute respectiva

A falta de garantia de merca- ficando estabilizado ao r

do para a rna'oraçäo dos pre- dos 3,6 milhões' cabeças. A p

ços recebidos pelos produtores duçâo de '4,2 milhões de ca

demonstra que a evolução des- ças, 3,7% mator do que 19

tes não acômpanhou a curvá in destinou"se aos abates e

flaloárla. Essa Perda degaran- duais e ao oomércio interest

tia real dos preços foi desesu- dual de �uínos.
mulante para a atividade, de-

Na composição dos custos
vendo proporcionar o aumento

produção a alimentação' c
do abate de matrizes na pró-

nuou a representar 70 a 75
xima . safra contribuindo para

dos custos' totais, sendo qu
pressionar os preços para bai-

participação dos preços do m
xo· lho foi das mais significativa

Na bovinocultura de produc;,ão Tendo-se como exemplo
de leite em 1980, o Estado pos-

custos e os preços recebid
suia um rebanho aproximado I
de 2.603,6 mil cabeças distri- pelos suinocultores. evanta

em Santa Catarina, verifica
buídas em '196 mil propriede-

que, ao longo de 1981, es�
, �::ima,.se que 80·� do plantel preços remuneraram apenas �

Ie
custos da alimentação. Co

denominado' "colonial'" é explo-
-

'o produtor raciocina apenas e
rado para. a subsistência da fa-

função da disponibilidade d
mília e que 54% do rebanho,

insumos a atividade não fi
(cerca de 1.400 mil cabeças) desestimulada a ponto de hav
possui alguma aptidão leiteira,
admitindo-se contudo. que a

penas 14% do plantef localiza
se em propriedades que ven�

dem leite. /
�

As principais .bacias leiteiras
focalizam-se no Norte, Vale do
Itajaí, na Grande. Florianópolis,
no Planalto Serrano e· ainda no

Oeste Catarinense e Sul do Es-
tado.

.

Estima-se em 1981, a exis
tência de 721 mil vacas com

uma produção para o co�sumo
humano, de aproximadamente
423 milhões de litros, tendo si
do produzidos, nos três primei
ros trimestres, cerca de 312 mi'
Ihões de litros, enquanto as

usinas estaduais 'receberam
até o mês de outubro 70.332
mil litros.
A produção aparente de 1981

fOI 2% superior à de 1980
(414.586 milhões de litros), em
virtude das boas condições cli
máticas e do estímulo decor
rente dos preços pagos aos

produtores.
Para o ano de 1982,1 apesar

do desestímulo ocorrido no úl
timo trimestre de 1981, causa
da pela redução do preço a 'ní
vel de consumidor, com reper-

, cussão no preço recebido pefo
produtor, a produção deverá
ser seme,lhante à de 1981.
Quanto a ofertaidemanda de .

feite no Estado, em 1981 não
hQuve problema, pOis os aumen

tos de preços provocaram uma

maior produção e uma redução
de consumo de leite in natura
pela população de menor poder
aquisitivo, além da redução na
demanda dos produtos deriva
dos.
A produção que vinha sendo

estimulada co'm a liberação dos
,preços do leite excesso

(07/07/81), foi novamente de
sestimulada com a Port. nO 46
da Sunab. que permitiu redução
dos preços pagos a nível. de
produção. a partir das medidas

SUfNOS

decréscimo na produção.
Com referência às doen

infecto�contagiosas e parasi
rias, suas incidências, pre
lências e frequências preocup
ram os envolvídos nos �éfön
tes processos produtivos, pois
durante o ano, verificaram-:s
focos de peste suína' clãssic

erisipela. colibac�loses, lepto
piroses, pneumonia, etc. No

cante ao estado sanitário d
suínos, de uma maneira gera
o controle não ocorre sistema

ticamente como em outros ti

pos de' exploração pecuãri
criando, assim, dificuldades n

precisão .das informações.

O comércio de produtores to

prejudicado não só pelii perd
de capaCidade de I investiment

próprio da atividade ao Ion

do processo produtivo, com

também pela escassez de recur

sos financeiros, para investi
mentos nos agent�s bancáriO
Esses recursos também fora

escassos até mesmo para crê
dito de custeio, sendo que o

valores aplicados originaram�s
de recursos já emprestados an

.teriormente. e que retornara

aos -bancos .

A retomada do consumo .d
carne suína e de seus deriva
dos no primeiro semestre deu
em função da maior competivi
dade, no varejo já que os p�

ços da carne bovina vinham au

mentando as suas cotações e

níveis superiores aos da carn

suína, Também as baixas tem

peraturas ocorridas de maio a

agosto proporcionaram um au

'i"ento no consumo. tanto de
. gordurosos como de embutidos,
salgados. defumados e miúdc:s,
o que proporcionou a elevaç�o
dos preços 'a nível de atacado e

varejo sem a consequel1te ma

joração a nível de produtor
'pois a oferta de suínos mante'"'
ve-se ,com fo!ga no mercado.

lá

que
v--

__

-

nao

um investimento

Elmendirler COI. de, Veículos Lida.
Av. Mal. Deodoro (em' frente à' Igreja Matriz)

.

Fones: 72.0060 -. 72-0655 .. 72-0 969
.

CHEVROLET
I

A segurança do melhor negóc.io.

procurando
cai ·de

Barão d� ltapocu

'" HA 38 ANOS
Leonidas Cabral Herbster era o Prefeito

MuniCipal de Jaraguá do Sul e fazia publicar edi
tai pelo Tesoureiro :França Vosgerau, tornando
público que na tesouraria da prefeitura e na in
tendência 'de Oorupä, em janeiro de 1944. era co

brado o imposto de licença para a circulação de
automóveis, motocicletas. bicicletas e carroças ;
Como naquele tempo os recursos financeiros não
eram os mais folgados. cobrar imposto sobre bi
cicletas e carroças, era uma fonte de renda muni-
cipal.

'

- Por, um inventário procedido em '15 Cle
fevereiro de 1912, em ,São Francisco do Sul. fi
cou-se sabendo que o atual desenvolvido bairro de
Ilha da Figueira, era conhecido então por :CORO,6;
BONITA. Quem dizia isso era Alexandra Joana
de Borba. em declaração escrita. aos 4 de janeiro
de 1944.

'
,

.
.

- O Conselho Administrativo do, Estado
aprovava' decreto da Prefeitura MuniCipal de Jara
guá, que dispunha sobre a delimitação e regula
mentação das construções na zona urbana 00 mu

nicípio. Tempos de interv�.:.:_.:....�.
.

••• HA 30 AN.OS .. ....
- O prefeito Artur Müller .aquardava a rea

bertura da Câmara MunicipaJ, para dar entrada pO

legl�at.ivo.la.r.a.Q��n$e:'P!Àjeto,..
!If

·1.tl�dOa ttißtturâ <te. cp�õt�®lfl p • n la-
çãO' iii�feft)ne§ll dutdmM'c!bs n i í I .

- Arqueólogos do Vaticano informavam,

de.p,Qi�. ,de. quas�, 1� a!l0\� �,� �sç_a)(a�<.>��,! ��e ficou
Hé'ienti.ftca' é. inquestlOnavelmel'tté"-" <demonstrado
que Q .àntig�' !�rô,i:'!lO��néonll'àtfó a.várlôs"-met,..-qg·::da
superfíCie e" O' do fJi'9f>rro f>rmcip'e�,�If;�óetofgs
=- sãö Pé'tfft,i.

. 'Y,ii I' :' -:, • .,r,-' .-� q.:> 5-'
•
:;� .;=:

., .. -':..2.. :micob A. ErrlrnéhdOé�. lndust�á1ni e,
prestigioso nie'rii'6rb- dÓ" Dir'e'lériC)!'üâ �DN,-.:'àniVer
sariava. E era saudado como ex-diretor do "Cor·
reio doJ?:QyO"-� �::.' _,.,,:: .,...,: J:J, ... :;:: '•. _.\ :.::
.• -, !"".·:"'�.�,",'i:r::, ��, fI�:-20. ,�)I�S; "m;.7'.-:::':: <l.:' .•,' "

_." 'In -;��d�tßdo· !:-a!:lJ1() cCame.i�1? 'fe: ÇR,Y,ql!l
apl!..ev.eitava�' l:,80e&80. tda ç�ml.[!l,· Eº�" pep"utaêes,
em:: arasili�,d)�mt.!;I(I1a :dem�r��.�,-::�sitp, aos -ri)y.lJi-
Gipios dO;.:J\Qr:d�stª �t�rinen�e .. _.,:1.';" �"":,..�' ., '

•. t.
.

'_

.

_''; "õ""'-:Mftil1'u� "de �ol�p§0!7roor,ria � Rip 41i ,�a
neiro, ';()::PJ::(lfe�ªorz,M.�e.u, il1t�pd,l.It�r,<;âo aparelt:}_o,
que tomou º seu: oQme. ,0 .cr.JSldo�A� Abreugrafj,a
fot tl:a$IQcladQ; par�� c�pitªl �and�irant�t onde fQi
dad&::à ß.epultur••

,
.'

. h,
" �".",,,,, ,:: • �

:�- ·3,�.1s: prepotê!',lG,iß ".q�!Qin�va a;:a.9mjnfsträ
çáO: jata9\laef1§�,=� q1U!to�;"conttibui'lt�. já . rjjo i

s,abia8hli: it�""",,�p:el�r;> :r:p.i 9 ,Q4ß�cºn�epeu .��om
um .p,f.opri:atá1jo � Rua..' Pr.es. E�. rRess_oa.

.

�de
quer.n s�, e�ijia a t_axa· 4� caIWl.n;i�J;lto,J,:sem Aque.•.o
mesmo:, tive§.�e início, �m frente ã", suar residencia,.
A,.,le:i:,.VQtadi!,pela q_âlllara'-e_sag�i�näda 'pelo Pre
feitQ'�®�r·:-Grl:lbba., que-- mandava iniciar o

p.agame.,.:tlC 30.;gias .. apó�, Q -irueio .. áa$.�,pbras."era
totalmeot� �gn9ra�� P�Jq,., npv..o "!b�rQqmestre,, o

qu�:em �Y.lUp:la.: Jnstân<:i@J!':�Q�eJ.op..uma .ação ju-
djcia!::.:. ."�. � ,c� " '. ," - " ,�_ . • f'

:"; i�"
. � _ {í,-".j �:;1()'�NQ.S �

.

. �, 2 � ::.Q�poi� ,d� _,4.e��a� .de anos, iniciàva-se '

tr.abalhQ pa:;;Prefei�!-lrr8,para;,e!l1belezar a travessia

cla.,.E�qadJ:l �te,- F,errQ" na,}\v. Mal. Deodoro. Pas
s_eios' fnra.r.n -Cppstruidos. �mÇl mini-praça e florei
fas, O,esde .19-11_,qu8' issQ. 'I1�0 acontecia. Um per
feito entendimento entre ,o Chefe da Estação, sr.

, Ernesto" SUva e o Vice-Prefeito. no exercíCio do
1argo" possibilitou essa melhoria necessária e

longamente sentida., A obra estava pronta e os

elogios, tanto para .,0· sr., Silva como para o sr.,
Schmöckel eram mültos. Mas restou um lado neo

gativo: as flôres das floreiras desapareciam como

qye por encanto. Diversos ,populares; arrancavam
'1S exemplates para replantar e,m suas. proprieda
des·. ,o jeito foi plantar a coroa de cristo. cheia
de espinhos. E a passagem da RFFSA,voltou a

e�tar verde e enfeitada, até hoJe.

In�ú�tria� Ronnitlas Jara�uá S.�:
e

COMPAl - Concentrados para . Alimentos

Os despachos do Dr. Prefeilo
Mais uma vez comparecemos com a coluna, para

divulgar um dos extraordinários despachos do ex-pre
feito' de Itaocara. dr. Carlos Moacyr de Faria Souto. o
"Doutor Carlinhos". para os mais íntimos.

.Nosso diretor, certa vez, vIsitou o munlc(plo éI�
Itaocara. Lá foi recebido com todas as honrarias pela
sua esposa. na ausência do prefeito que se encontrava
no Rio de Janeiro e com quem falou telefonicamente.
No dia segUinte, seus Assessores, receberam o nosso

diretor no
.

Paço' Municipal e ali deixou no Livro Histó
rico da Cidade as suas Impressões. que foram publica"
das no Boletim Oficial Ef seguiu à todos os quadrantes
do nosso mundo cão. z .

E o despacho?
.

Bem. o de$pacho, Como sempre. foi assim:
"Livraria Forense - Processe·se fatura de pa

gamento de livros adquiridos. Todo administrador tem

obrigação de se manter atualizado juridicamente. Res

peito as leis. As, leis e as religiões, mesmo sem enten

der a estas comp.letamente. Já disse que sou católi
co e flamengo. Morrerei católico e flàmengo. Isto não

me tmpede de,· algumas vezes. assistir ,um ou outro

trecho da novela liA viagem'�; de fundo espírita, �
verdade que minha adorada esposa nãQ perde um úni
co capítulo. Como disse não entendo muito de reli
giões, mas já pedi que me chame no dia em que César
encontrar a esposa, mãe do Júnior e do Dudu. Quero
ver como fiCará a Diná!. ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Após um merecido recesso, as atividades espor

tivas aos poucos retornam à normalidade, com os clu

bes e associações traçando planos para o corrente ano,

, muitos dos quais excelentes, acionando ,os departamen
tos competentes. A Associação Recreativa Weg (Ar
weg), por exemplo, que congrega colaboradores do

maior grupo empresarial do município, terá reunião dia

08 de fevereiro, quando tomará conhecimento do valor

da verba que será colocada à sua disposição para rea

lização das promoções e mesmo obras. De acordo com

'o Diretor-Executivo da Arweg, Waldir Bruch, que pas

sou a presidência para Udo Voigt, a partir de então po

derse-á alinhavar as metas prioritárias para 1982, já
que, atualmente, está sendo realizada uma enquete en

tre os colaboradores da Weg, com três proposições:
iluminação do campo de futebol, ampliação da sede so

cial com a construção de um segundo pavimento é,
construção de um novo ginásio de' esportes para aten

der as exlqênclas, muito embora o pavilhão atual tenha

sido inaugurado por ocaslão dos Jogos Abertos de San-

ta Catarina, em outubro de 1980. r:

•

Conhecidos os resultados da enquete, serão le- ,

vados a consideração da diretoria, para viabilizar o

atendimento, conforme o cronograma financeiro. Quan

to a um segundo ginásio de esportes, a idéia inicial é

de que seria também coberto, lógico, só que sem ar

quibancada, somente com banheiros, chuveiros e de

mais equipamentos. A Arweg i
tem também firme pro

pósito de formar sua equipe oficial de tênls de mesa,

a fim de participar do campeonato estadual,' uma vez

que houve boas revelações por ocasião dos Jogos In

ternos "Weg Ano 20", realizados no ano passado.

•

A Sociedade Sport Club Estrella, de Nereu Ra

mos, muda brevemente de diretoria. Amanhã, dia 24,
às 9 horas, reúne associados, conselheiros e diretoria

para prestação de contas, bem como, a marcação de

data para a assembléia e formação de chapa para a di

retoria gestão, 82/83. Atualmente presidida por Renato

Demathe, a Estrella tem também vários planos, entre

eles, a construção de canchas de bolão, de futebol de

salão ou, ainda, a formação de urna forte equlpe para
as, disputas arnadoristlcas, já que possivelmente dEwe
rá ,disp[Jtlif:'1l '1"8Çä'" dos Municípios" juntamente com

equipes do Norte do Estado, além J6 Campeonato da

Primeira Divisão da Liga Jaraguaense de Futebol, do

qual foi campeã, ou melhor, tricampeã nos anos 77, 78

e 79, além de ter conquistado o Torneio Norte Catari

nense, em 1980. A equipe estrelada em razão da falta
de promoçõe.s por parte da entidade mater do desporto
jaraguaense, limitou-se no ano passado, além das dis

putas do Torneio Norte Catarinense, a realizar amisto
sos. A Liga não promoveu o campeonato regional em

80 e 81.
.,

Já a Sociedade de Desportos Acaraí, que cons

trói invejável complexo esportivo-social no Jaraguá Es

querdo não' tem planos definidos para formação de

equipe para as disputas oficiais em 82, segundo Paulo
Papp Júnior. No entanto, deve inaugurar em março,

por' ocasião de mais um aniversário de fundação,da so

ciedade, uma nova etapa do seu complexo, a cancha

de futebol de salão, que deverá até lá receber ilumina

ção e a conclusão dos vestiários e banheiros. O Aca-
- raí já tem concluído a casa do ecônomo, as canchas de

bocha (duas) oficiais com bar e a drenagem do campo
de futebol, que começará a receber grama muito ein
breve.

•

A venda de títulos patrimoniais .do Acaraí está

enContrando boa receptlvldade , l:Jm dos planos, tem

pagamentq à vlsfa no valor de Ort 10 mllou Cr$ 15 mil

em 10 parcelas de Cr$ 1,5 mil, sendo este sócio con

siderado simples, ficando obrigado ao pagamento de

�
mensalidades, já estipuladas' para este ano: de janeiro
a junho -- Cr$ 200 e, de julho a dezembro, Cr$ 300. O

outro plano, para "sócio especial" custa Cr$ 30 mil à

vlsta ou Cr$ 45 mil parcelado em dez meses no valor

de Cr$ 4,5 mil. A vantagem é que não haverá cobran

ça de mensalidade nesta cateqorla de sócio. Há plan
tão diário, das 8 às .11 horas, junto ao complexo espor-
tivo em construção para venda de títulos patrimoniais
aos interessados.

•

Sem dúvida, bastaRte feliZ. a iniciativa do Pre

siden�e Mário Vitório Rassweiler da. Liga Jaraguaense
de Futebol, em reeditar a Taça os Municípios, de me

moráveis embates entre as principais equIpes d� Norte
do Estado: De acordo com o Presider,Ite da LJF, já hou

v� contacto com dirigentes de clubes e ligas de Join

Vtllet Jaraguá do Sul, Guaramirim; Corupá, Rio Negri-'
-nho e São Bento do Sul" que se mostraram interessa

dos em participar da Taça dos Municípios, realizada
co esso anos atrás, em três oportunidades. No fi-
nal ereiro/ou início de março haverá um encontro

�nt�e irigentes para definição dÓ esquema organi-
�clon competição. Ainda da I:.iga Jaraguaense de

bém rem fevereiro, segunda quinzena, deve
assembléia para ßrest-agão' de cöntas e

?ssive ente definição do calendário para 82 qöe pre-

�e_ ?s campeonatos, infantil e júnior e, para agosto, o

mlCIO da Primeirona.

IBGE: dados
.

avançados sobre o Censo

Com a participação do Príncipe Felipe de
Bourbon, filho do Rei Juan Carlos e herdeiro do
trono espanhol, foi realizado sábado, dia 16, no

Palácio dos Congressos e Exposições de Madri o
sorteio para a Copa do Mundo da Espanha. O

Brasil ficou mesmo em Sevi1ha e estréia dia 1'4

de junho, no Estádio Ramon Sanchez Pizjuan, Con
tra a seleção da União Soviética -- uma seleção
que já venceu o time de Telê Santana, em junho
de 80.

Estes são os seis ,grupos da Copa do Mun-

_ do: GRUPO 1, em Vigo e Coruiia -- Itália, Polô

nia, Peru e República dos Camarões; GRUPO 2,
em Gijon Ç. Oviedo-Alemanha Ocidental, Argélia,
Chile é Áustria; GRUPO 3, em Elche e Alicante
-- Argentina, Bélgica, Hungria e EI Salvador;
GRUPO 4, em Bilbao e Valladolid -- Inglaterra,

I
França, TC.hecoslováqula e Kuwait; GRUPO 5, em

Valência e Zaroqoza -- Espanha, Honduras, Iugos
lávia e Irlanda do Norte; e GRUPO 6, em Sevilha

, e Málaga -- BRASIL, União Soviética, Escócia e

Nova Zelândia.
'

O, jogo de abertura, da Copa do Mundo de
1982 será realizado no dia 13 de junho, no Está

dio Nau Camp, em Barcelona, entre a Argentina,
última campeã mundial e a Bélgica.

TABELA DA PRIMEIRA FASE
Esta é a tabela da primeira fase da Copa

do Mundo da Espanha, que será realizada no P6-
ríodo de 13 a \25 de junho. Serão 36 jogos nesta

fase. Eis os grupos e seus jogos:
GRUPO .1 -- Com jogos em Vigo e Ooru

fia. Dia 14, Itália x Polônia; dia 15, Peru- x Ca

marões; dia 18, Itália x Peru; dia 19, Polônia x

Camarões; dia 22, Peru x Polônia e 'dla 23, Itália
x Camarões. ,

GRUPO 11-- Com jogos em Gijon e Oviedo.
Dia 16, Alemanha Ocidental x Argélil:!; dia 17,
Chile x Áustria; dia 20, Alemanha Ocidental x Chi

le; dia 21, Argélia x Áustria; dia 24, Argélia x Chi
le e dia 25, Alemanha Ocidental x Áustria.

GRUPO III -- Com jogos em Barcelona,
Alicante e Elche. Dia 13, Argentina x Bélgica; dia
15, Hungria x EI Salvador; dla 18, Argentina x

, Hungria; dia 19, Bélgica x EI Salvador; dia 22, Bél
gica x Hungria; e dia 23, Argentina x EI Salvador.

GRUPO IV -- Com jogos' em Bilbao e Val
ladolid. Dia 16, Inglaterra x França: dia 17, Tche
coslováquia x Kuwait; dia 20, Inglaterra x Tche

coslováquia; dia 21, França x 'Kuwait; dia 24,
França x Tchecoslováquia; dia 25, lnqlaterra x

Kuwait.
GRUPO V -- Com jogos em Valência e Za

ragoza. Dia 16, Espanha x Honduras; dla ;1.7, Iu

goslávia, x Irlanda; dla 20, Espanha x luqoslávla:
dia 2'1, Honduras x lrlanda: dia 24, Honduras x

Iugoslávia; dia 25, Espanha x Irlanda.
,GRUPO VI � Com jogos em Sevilha e Má

laga. Dia 14, BRASIL x URSS; dia 15, Escócia x

Nova Zelândia; dia 18, BRASIL x Escócia; dia 19,
URSS x Nova Zelândia; dia 22, URSS x Escócia
e dia 23, BRASI,L X· Nova Z,lândia.,

'

Com o patrocínio da Jarita,
a segunda colocação

'visto como ótimo divul

gador de sua marca, a Ja
rita está patrocinando um

veículo no Campeonato
Catarinense de Automobi
llsrno, Trata-se do carro

pertencente ao piloto Ro
berto 'Alexandre Pruner

(Beta) de Balneário Cem
boriú, o qodge "3330"

o

que corre pela categoria
Super e que no último sá

bedo, .nos treinos classl
fícatórios reallzados no

Autódromo Rancho Fi

gueira Grande, em Cam
horlú, obteve o primeiro
It'gar entre mais rle qua
re-nta participantes e na

prova .de domingo, válida

pela seçund i etapa do
,Campeonato Catarinense
ele Automobtl'smo, largou
na "pole poslt.cn" ehe

oande ao térrnlno das 15

voltas do circuito de 3

quilômetros em segundo
lugar, o que lhe garantiu,
até essa etc"p'a, a primei
ra posição 'A terceira e

última etapa do Campeo
nato será dlas 12 e 13 de
fevereiro, também em

Camboriú.

BRASI'- DIA 26

O Selecionado Brasilei
ro de Futebol, que se pre
para para a Copa .do Mun
do na Espanrà e que tam

bém já conhece seus ad
versários da fase classlfí
catória, jogará dia 26, ter
ça-feira, no 'Estádio Cas
telo Branco, em Natal,
contra a Alemanha Orten
tal e, no dia 3 de março,
no Morumbi, diante da
Tchecoslováquia.

Em 1980 atndashavía no

Brasil, 31,6 milhões de

pessoas com idade de cin

co anos e mais que não

Esses números são do sabiam ler nem escrever.

Censo de 1980, divulgado Este é um dos dados re

semana passada pelo Pre-' velados pelo presidente

sidente do I,BGE, no Rio .do IBGE, ;.lessé Montello,

de Janeiro. 'ao divulgar as tabulações
,

Segundo o Censo, a po-
avançadas no censo de

pulação brasileira está mográfico de 80. A taxa

crescendo menos e ftcarr de analfabetismo, entre

do mais velha, ao mesmo. tanto, 'decresceu entre

tempo em que diminUiram 1970 e 1980. Enquanto no

as taxas de fecundidade, começo da década passa

de mortalidade e de pes-
da havia 38,44% de anal

soas brancas e negras,
fabetos na população de

aumentando de pessoas
cinco anos e mais, em

pardas.
1980 essa percentagem

Em setembro de 1980, caiu para 31,28%'.

a população feminina su

perava a masculina, e o

que obServou o censo ,do

IBGE, pots 59 milhões, Na população economr-

600 mil eram mulheres e camente ativa de 43,7 rnl-

59 milhões 100 eram ho- Ihões encontrada pelo
mens. censo havia 35,4 milhões

Os brasileiros separados, de pessoas ganhando por
,

desqultados e divorciados, mês de meio a cinco salá

segundo demonstrou o rios mínimos, sendo 5,1
censo são ao todo um rnt- milhões percebendo até

lhão 900 mil; 43 milhões meio salário mínimo, 8,6

são casados; três. milhões milhões na faixa de mals

são viúvos. 10 IBGE 113-' de meio a um, 12,2 mi

vantou aspectos da migra- Ihões co mais de um até

çäo interna e chegou ao dois, 5, milhões com

seguinte resultado: .!lOS mais de dois até três, e,

últimos 10 anos foram 24
milhões 300 migrantes,
residindo principalmente
em S. 'Paulo, quatro mi
lhões e 500 mil; três mi

lhões no Paraná, 2 mi

lhões e 800 mil em Minas
. Gerais, além de Rio Gran
de do Sul, Bahia, Pernam
buco, Rio de Janeiro e

Goiás. '

Dos 37 milhões 200

mil mulheres de 115 anos

ou mais, o censo do IBGE
revela que 24 milhões 400
mil tiveram filho, dernons-
trando um alto índice de
fertilidade. Com relação
à mão-de-obra, de 88 mi
lhões 100 mil brasileiros,'
61 milhões ,100 trabalham
na área urbana, enquanto
27 milhões 200 mil na

área rural, sendo 13 mi
lhões SOa-mil na faixa atá':
ria de 10 a 14 anos e pou
co mais de 13 milhões es

tão' na faixa de 15 a 19
anos.

O censo demonstrá alle

- 28 milhões 600 mil tão
empregados; 10, milhões
600 mil são autônomos e

um milhão 100 mil empre
gadores, enquanto dois
milhões 200 mil não rece-

biam remuneração até de
zembro.

Dos 119 milhões 70 'mil
865 brasileiros, 241 milhões
800 mil são estudantes de
cinco ou mals anos, dos
quats 703 mil 200 estão
no pré-escolar; quase 20
milhões no primeiro grau;
três milhões 300 mil es- ,

tão no Curso superior,
com 35 mil 800 desse to

tal fazendo mestrado ou

doutorado.

Diminuiu a taxa de
analfabetos

finalmente, 4,4 milhões

com mais de três até cin

co salários mínimos.

ANALFABETISMO

Brasil eslréia na Copa, dI
Mo,ndo conlra a Rússia

Correiodo p'ovo
Novos preços a partir
de janeiro:
Assinatura Anual -:
e-s 1.500,00

, Outras Cidades '

CrS 2.000,00

Preço do exemplar
Cr$ 30,00

SALÁRIO

A distribuição do anal-·
fabetismo por faixas de
idade deu o seguinte re...

sultado: 22,3 milhões de
analfabetos com 10 e mais

19,4 milhões com 15 anos

e mais. Em todas as fai

xas, entretanto, a propor
ção de analfabetos na po

pulação total diminuiu e�
comparação com a situa

ção de 1970. Para os de
10 anos e mais, a taxa

caiu de 32,05% p a r a

25,5% nos 15 anos e 30,11
para 26,08%. Os brasllel
ros estão ficando more

nos. Isso é o que se deduz
dos resultados apurados.
Os brancos e os negros
vêm reduzindo sua parti
cipação no total da popu

lação em favor dos mes

tiços de todos os tipos.

A comparação desses

dados é feita com os do
censo de 1960 porque em

1970 o IBGE retirou do

questionário a pergunta
, sobre a cor da pele.

Juventinos querem boa equipe
para futebol o amador

Afastado do profissionalismo, os dirigentes do
Grêmio Esportivo Juventus partem para a formaçãó de

uma grande equipe de futebol, para as disputas amado

rísticas. A �strutura foi montada no ano passado, com
a formação de uma equipe juvenil e infantil, onde bons

valores se revelaram e, mesclados 'com jogadores ex

perientes como Adi, Moacir, Jair, Gariba e Ivanir, es

pera o Juventus participa dos campeonatos, desde que'

organizados, como o Campeonato Regional (Primeirona)
e TaÇa dos Municípios, que conquisfou em, duas opor
tunidades.

- Da equipe juvenil, despontam Nilton, Hélio, Mau
rício, Nei, Célio, Binda, Gilberto, Marinho e Marquinho�.
O plantel terá entre 15 e 16 atletas, em média, para
que todos tenham oportunidade de Jogar 'e a politica do
clube é nio remunerar nenhum' atleta, ,pois entende o

clube que desta, forma estará trabalhàndo contra sí

·'próprio. \

O Juventus deve jogar ami�tosamente no final
de fevereiro contra a Tupy, em Jolnvllle, com as equi
pes infantil e amadora, joge que a equipe joinvilense
retribuirá em Jaraguá do Sul.

•••1••••
Decorações para casamentos -- De

���7 corações para Igrejas.....; Decorações
" para clubes - Arranjos pára festas ...;..

Plantas ornamentaIs e BuquêS em Gle

ra1.

FLORICULTURA IMPERIAL

RUa Relnoldo Rau. 828 - JaraguA do

Sul Se.'

Ciclistas reiniciam, I·trei amentos pl temporada
Ä equipe de ciclismo adotada no ano pas

sado, pela Associação Recreativa Weg, iniciou esta
-

semana os treinamentos visando os compromisso
desta temporada, como o campeonato estadual e

Jogos Abertos. No ano passado, estreando, foi a

grata revelação, tendo levantado vários primeiros

lugares em provas de resistência', perseguição,
entre outras provas, graças a homogeneidade do

grupo de jovens pedalistas que se dedicaram ftr

me, tanto nos treinos como nas competições. ,

1
Sílvio Ewald, Bruno Geogre Marschall, Jo

ny Cozzarin, Roberto César Nicoluzzi e Wanderlei

Zocatelll já iniciaram os preparativos para 82.

COMUNICADO
A Comunidade Ap6stólo Paulo, de RiÖ da

Luz 11" rnantenedora do cemitério localizado em

terreno da própria Comunidade, alerta -aos faml

liares e ou responsáveis por túmulos de entes

queridos, aqueles em estado de abandono, para

que procedam a regularização (arrumação) até"
30 de junho de/19á2. Findo este prazo, serão to

madas as providências cablvels. como a reutllíza-:

ção dos terrenos para novas sepulturas eximindo

sé a diretoria, então, de qualquer responsabilida
de, em eventual incidente que possa haver.'

A D1RtrrORIA

,

.

Conheça o Plano

JARDIM SAO �LUrZ
250 lotes residenciais, área para lazer, co mércio, e fins instituçlonais. Toda infraestrutu

ra necessária numa árell com mais'de 190.000 1112 na Rua João Januário Ayroso.

, I

ImOhillarlO

Ltda.
Mal. Deodoro, 1.1,.- FM 72-11.

. ,

'
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A senhora nos : pre
gou uma peça inesque
cível! Não imaginou que
iria fazer falta a, tanta

gente; nem que inerte
nessa cama eterna, se

rla coberta por uma

montanha de flores que
'essa multidão de ami-

gos trouxeram' P a r a

lhe render a última !l0-

menagem ao lhe dtzer
Adeus! Todos partem
um dla, é a lei da vida.
Mas nern de todos a

'ausência é tão sentida
C\).10 <1 sua. Porque foi
.ima tleseoa muito im

.portante na vida de
muita gente. Ao lado de
seu' pranteado espo&o
foi a fundadora dessa
empresa e, depois a

continuadora, a orien
tadora, que com mãos
firmes e pulso forte ao

lado de sua querida ta
mílla e de colaborado
res transformaram-na
nes�e belo e importan
te parque industrial que
aí está; dando trabalho
a tanta gente, essa

gente que �aprendeu a

respei'tá-Ia e amá-Ia,
pois sempre foi uma

patroa querida que sa

bia mandar sem exigir,
ensinar sem ofende",
empregar ,sem humí
lhar . Uma pessoa de
coração boníssimo e

generuso. Ajudava a

todos que precisassem
de auxílio. Era uma

'grande mulher, 'mere
cedora de respeito e

amizade de todos; ope
rários desde o mals
humlide até o mais ,al-'
to funcionário, colabo
radores, amigos e vi !!
nhos que hoje pran
teiam tão valip-sa perda.
A Muti; como os an

tigos operanos carl;
nhosamente a chama
vam. foi embora para
,semore. E lá no Céu,
ondá certamente está,
terá um eterno e mere

cido repouso na Paz
do Senhor. E nós aqui.
cont;nuaremos a amá
Ia na Saudade.
Adeus, querida Dona

Hilda;, um dia a gente
se encontra. Até lá.
'csc - Uma Amiga
Jar aguá do SlJl, 1,5

,de janeiro de 1982

Governador assegura
, pagamento. de bolssas
de estudo

Decreto' recentemente
baixado pelo governador
Jorge Bornhausem dispõe
sobre a concessão de bol
sas de estudo de primei
ro e segundo grau é ma

trículas de alunos de pri
meiro grau excedentes da
rede púbUca estadual.

.

O ato estabelece que,
os alunos de segundo grau
matriculados em estabele
cimentos da rede particu
lar integrados no progrr
ma de bolsas dé estudo,
comprovadamente caren
tes de recursos financeI
ros; é assegurada a con
cessão dê bolsas. Já aos
alunos de primeiro grau,
situados na faixa etária
de 7 a 14 anos, compro
vadament� excedentes da
rede pública estadual, é
assegurada a matrícula em
escola da rede particular.

',assumindo o Estado res
ponsabilidade pelo paga
mento 'ntegral das anul
rlades.

,

Procura-se
quarto
Senhor pr9cura alu

'gar ql!arto em: caSd
fa liar de bom am

biente., Telefonar ao

Sr, Robert -' 72-0566.

Cidad�s�qe"p.º�te médio ,avaliaráiIi'
programá de transportes urbanos

Foi reälizado em .Cri-, Cidades de porta médio,'
ciúma, de 13 ;a 15 passa- como 'modificações do'
do o encontro. de técnl- trânsito em Blumenau,
co� em planejamento de terminal urbano e." Brus
transportes

'

urbanos do que, stnaltzação viária de
Estado de Santa Catarina, Chapecó, interseções em

promovido péla Secreta- Criciúma, unificação das
ria dos Transportes e tarifas em ltalal, slnaliza
Obras-STO e Empresa çäo em Jaraguá do Sul,
Brasileira de Planejamerr' ciclofaixa em Joinville,
to de' Transportes.-GEI- transporte coletivo em

POT, com a partlclpação Lages, modificações de
das Prefeituras Munlcl- trânsito em Tubarão.
pais de Blumenau, Brus- Há outras recomenda
que, Ohapecö, Criciúma, ções 'que já estão em fase

I,taj,aí Jaraguá do Sul, de implantação ou em es

Join�iIIe, Lages e Tuba- tudo ,e com conclu�ão
rão, quesão as cidades

I
prevista para 198�, prin,-consideradas de porte cipalmente na area do

médio do Estado. transporte coletivo. No
,

Estiveram participando encontro também foram
do encontro, tarn b é m, discutidos assuntos de re

técnicos de Brasília, Mi- levante interesse, tais co

nas Gerais, Rio Grande, rno: tarifas de transporte
do Sul e Paraná, sendo coletivo, legislação de
convidada especial' e corr trânsito � ciclovias.
ferencista Eleuza Vaz Desse encontro de ava

Cardoso, assessora illn- llação da programação 81

dica do Conselho Nacio- de .laraquâ do Sul, parti-
, nal de Trânsito'. O obje- ciparam Aldo Romeu Pas

tivo da reunião foi o de sold e o engenheiro W31-
.avallar as atividades do dir Klemann. No decorrer

programa de planejamerr do.ano passado !oi rea

to de transportes urba- ,I izado estudo na area cen

nos, em realização nas ci- trai e iniciada a ímplan
dades de porte médio ca- 'tação da sinalização, bem
tarinense. corno.. a clrculação de veí-

Esse programa é res- calos de carqa na área

ponsável por uma série de central, cujos estudos en

melhorias já introduzidas contram-se em andarnerr

nos sistemas viários das to.

---A"!!"L�UNA DE GUARAMIRIMwPREMIADA
EM CONCURS'O NACIONAL

- GUARAMI,RIM'-'='-A-alu- partamento Nacional de

na Julie Hibko Isago, da Estradas �e Rod.a�en:"
3.a série da Escola Isola- com o ApOIO do Mlnlsté

da, de Poço G�,nde, mu- rlo da Educaç�o e Cultura

nlclpio de Guaramirim, e da Secretaria d.a Educa

pertencente à 19a. Unlda- ção, teve a s.e�um!e or

de de Coordenaçãó Re- dem de classtftcação em

gional de Educação, foi Sa�ta C�tarina: 1:a oC�te�
classificada em 3° lugar qoria, ate 9 anos. 1 lu

no concurso Nacional, gar, Janaina Batlstella, d�
promovido em comemora- 3.a série da Escola Ba$l�
ção a Sémana Nacional do ca Santo Palud?, .de Se�
Trânsito. Como prêmio, ra; em 20, Marlle� Somr

Julie recebeu três passa- Nicodem, de I,tapiranga;
gens (doiS acompanhan- 3.° lugar, Elio da Regina
tes), côm hospedagem e Ariatti, ,de Sear!l' 2.a Ca�
alimentação !durante uma tegoria, de 10 a 12 ano�,
semana, a qualquer cida- em primeiro lugar Julie

de do país. , Hibkd Isa�o, eJTI segundo,
O concurso teve duas I Eroni Matla de Souz�" �e

.

etapas. A primeira, a ní- Chapecó, em 30, VitOriO

vel 'estadual e a segund.a, Antônio )t1assolini, de

a nível naciónal. Obede- Concórdia. Pela sua elas

cendo o tema, "A Criança sificação, à nível esta

e a Estrada" o concurso, dual, Julie recebeu um

que fbi instit�ido pelo De- prêmio de Cr$ 10 mil.�

-Corupá apoia. a chapa
,

Jorge e Amin
o Diretório Municipal

do PDS de Corupá, em

reunião realizada dla: 12

passado, resolveu ratifi- I.

car apoio a chapa ,lançada
pelas- bancadas parlernen
tar federal e' estadual,
com Jorge Bornhausen ao

Senado Federal, Esperi
dião Amin e Victor Fon-
'tana para o Governo do
Estado. ABás esta manl

festação já havia sido pra
ticada públlcarnerite em

outras oportunidades; Pe
dro Colin e Octacllio Ra
mos' igualmente serão a

pelados para a reeleição, à
'Câmara Federal e Assem
bléia Legislativa.
Em termos de sucessão

municipal, o médico Sílvio
Lennert, juntamente com

o 'ex-prefeito Otto Erne,8�
to Weber e o vereador
Albano Melchert, já ma

nifestaram interesse pú
bllco em disputar a pre
ferência dos convencio
nais à candldatura, para
substituir a Adelino Hauf
fe, a partir de fevereiro do

próximo ano.'
l
Inclusive

entre Weber e Melchert
existe um acordo: se o

primeiro, na convenção,
for o nome vencedor,'
Melchert será o compa
nheiro de chapa como vi

ce-prefeito e, se Melchert
for dado como o preferi
do, sairá Weber na . cha

pa como vice-prefeito.
Para a' vereança, todos

os atuais integrantes ca.
- bancada pedessista ten

Jtarão a reeleição.
,OUTRAS DE
'CORUPÁ

A Comissão. de Licita-

ção integrada pelos cida
dãos �rnesto Felipe Blunk
Enos IKlug e Alvaro Pett,
analisaram e decidiram
quinta-feira pela proposta
vencedora para o forneci
mento da estrutura rnetá
lica destinada ao ginásiO
de esportes de Oorupá .

Seis empresas se habili
taram. O ginásio de es

portes está sendo cons

truído na Rua Roberto
Seidel, proximidades do
Bar Lippinski e é do Pa"
drão 79 do DAE. A estru

tura de concreto estará
pronta até 30 de junho, es
tando já coacluída a can

cha. No final do ano pas
sado o governo do Esta
do liberou Cr$ 3 milhões,
estando previstos para
1982, a liberação de re

cursos da ordem de Cr$
6 milhões, de acordo com

o cronoqrarna H,sico-finan
ceiro.
Por outro lado, a Câ

mara de Vereedores de

Corupá tem o reinício das
atividades legislativas de
terminado para o dia 1.°
de fevereiro, às 19 horas,
co�' a eleição das comls- .Oposicäo realiza concentrasões técnicas. Em feve-
reiro ou março, segundo I

e indica candidatos
o presidente Ernesto ·Fe-

lípe Blunk, será inaugura
da a galer,ia dos ex-Presi
dentes, em número de

quinze, cujas fotoqraftas
e molduragern estão sen

do provldenciadas-
Também em fevereiro,

d�verá ser inaugurada á
nova escola municipal, em
fase' dE{ acabamento na

rua 25 de Julho. Ela se

rá utilizada já no correu

te ano letivo.

com

Quatro nomes querem concor..,
rer a -prefeitura de Guaramirim

Começa 'em fevereiro.'
Campanha JNacional d

Fraternídade/êã

. 40 anos de jornalismo
Uma 'Bagagem de 7.300 Escrito:;

Por J,OSÉ CASTILHO PINTO

O Diretório Municipal
do Partido· Democrático
S o dai de Guaramirim,'
,contando com a participa
ção da totalidade de seus

membros, esteve reunido
dias atrás, tratando söbre
a indicação de nomes pa
ra o ijJeito de 15 de no

vembro, em todos os ní
veis. O encoliltro foi aber
to pelo vereador Frederi
co Guenther, que também
é o Presidente do Diretó
rio do PDS .e, ,posterior
mente, o prefeito Salim
José Dequêch, discorreu
sobre a situação política
de ISanta Oãtarina, enfa
tizando a necessidade de
ser mantida a unidade
partidária, para que mais
uma vez o partid9 de Sl:JS

tentaçãO ao governo con

siga ampla vitória nas

eleições que se avizinham. Já para a vereança, pe-
Desta forma, deixou a lo menos quinze nomes

livre
. manifestação aos foram catalogados, de in

partidários para que se teressados em disputar
manifestassem, e todos, uma, cadeira no Legislati
em consenso unânime, vo, que atualmente �em
demonstrando coesão, ra� nove edis, sendo -6 do

tificaram a indicação do PDS, 2, do PMDB· e Um

atual governador do Es- sem, partido. Tod�s ,__os no

tado, Dr. Jorge Konder mes foral!', c�nslderad?�,
Bornhausen para (concor- com o Diretório Mumcl

rer a uma cadeira no Se- pai devendo resolver e

nado Federal ,e de Espe- i
defin'ir o quadro por oca

ridião Amin Helou Filho sião da Convenção, que
e Victor Fontana, para será realizada breve,men
Governador e Vice. Como te.

se vê, o PDS de Guara
mirim tambérn apóia a

chapa lança,da no início
do mês pelas bancadas
estadual e federal.
No mesmo. 'encontro,

foram discutidos assun

tos relacionados com a

política local, surgindo
nomes de vários preten- ,

dentes para as eleições
de novembro vindouro.
Para prefeito, manifesta-'
ram interesse o atual vi

ce-prefeito. José de Aguiar
o vereador Victor Kleine,
o empresáriD R o d o Ifo
Jahn Filho e o ex-prefeito
Si Ivestre Mannes. Para

compor uma das chapas a

vice - prefeito, colocaram
seus nomes a disposição
o vereador IzídJo Carlos
Peixer e Lauro Lemke.

AUREA MOLLER GRUBBA
TABELlA DESIGNADA E OFICIAL DO REGISTRO
�E PROTEST9S

EDITAL

Pelo presente edital de citação pedimos
'aos senhores abaixo relaCionados que compare
çam em nosso Cartório para tratarem de assuntos

de seus interesses: Dorivdt Soares - Rua: Joa

quiin Francisco de Paula, 60 - tNesta .- Elisa
bete Rosa - Rua: Onelia Horst, - Nesta - Hf
drocivil Ltda - Nesta - Haroldo Hartmann -

Rodovia 301 KM6 A/C Mecânica Burgues Ltda -

Guaramirim - Ines Pelense Schneider .- Rua:
João Zaco, s/ nO - Guaramirim - Luiz Dana -

Estrada Nova, A/C Lorival Soares - Nesta -

Marli Gonçalves - Av. Mal. Deodoro da Fonse
ca, 215 -:. Nesta - Werner Cristiano' Schaffer ......

Rua: João Planinscheck, 94 A/C Metalurgica' Sio
n:1e - Nesta.

A. P. AZEVEDO - Oficial Maior

ns/Jaraguá do Sul, 21 de _Janeiro de 1982

, Com uma mensagem do Papa João Pi
" através de rede nacional de rádio e televt
e' um discurso de Dom Ivo t.orschelter, prest
te da Conferência Nacional dos Bispos do B

será aberta, no dia 24 de fevereiro, a Campa
da Fraternidade/1982.

, O projeto; segundo o secretário geral
CNBB, Dom Luciano Mendes, atinge a cada u

problema determinado e, urgente. que necess
do esforço de ação pastoral �onJunta no �ras
desenvolverá o terna Educaçao e Fratermd
com o lema "a verdade vos libertará". ,

A Campanha da Fraternidade tem sldo
lizada no país desde 1964, mas o tema que
desenvolvido em 1982 é, seguramente, um

,

mais abrangentes. Partindo da realidade educac
nal do Brasil de hoje, o tema abordará não só
aspectos referentes a escola, mas também a

les relacionados à vida familiar, a vida cornun]
ria, social, econômica e política, assim, ser�
dagado em que medida

.

a educação está co

b'uindo pára a construção de uma sociedade
irmãos na família, na paróquia, nas comunida
eclesiais de base, nos movimentos populares,
associações de bairro, sindicatos, escolas, in
de comunicação de massa, nos relacioname
do mundo da produção e do' trabalho, na orga
zação e estruturação política da sociedade, e c
O texto base da campanha está sendo distri
do por todo o Brasil.

i

Começamos a faz,er jornalismo em janeiro
de 1942, portanto há 40 anos atrás, e folgam_os em

dizer que temos um livro editado contendo 156

páginas, intitulado "DA TERRA E DO COSMOS",
que é uma coletânea de artigos, crônicas e con-,
tos, de edição esgotada.

Durante estes 40 anos de atividade na im

prensa tivemos a satisfação de ver 7.300 escritos
de nossa autoria, versando os l]1ais diversos te

mas, sendo divulgados por quatro radioemissoras,
duas conceituadas revistas e vinte e um diferen- .

tes j{)rnais dos estados do Paraná, de Sta. Cata
rina e do Rio Grande do Sul, inclusive dois que,
editados em Curitiba e Florianópolis, ainda hoje
são os jornais mais lidos nessas duas capitais.

Como vemos, trata-se de uma bagagem jor
nalística apreciável para um não profissional, co

mo nós, bagagem que seria maculada se envere

dássemos pelo sinuoso caminho da polêmica ou

da retaliação, daí o motivo porque' jamais respon
deremos qualquer crítica falada ou escrita, que
acaso venham fazer contra a nossa pessoa.

.. CapaCidade para rebater críticas e outros

tipos de aleivosia é o qué te,mos dé sobra, mas

preferimbs ficar em silêncio pois o rebate poderia
ser mal interpretado, isto é, como desejo de po
lemizar ou retaliar, expediente este que procura
remos evitar sempre já pelas razões e�postas aci
ma, já porque a formação que recebemo� no seio
de nossa família e nos colégiOS de Rió Negro e

I
Curitiba, mais a experiência adquirida nestas

. quatro décadas de labor n,��mprensa, nos be�sinaram a desprezar os atos ue crítica e tarn em os

elogios venham eles de onde vierem, partam de
onde partirem. Log<), qualquer crítica que porven-
tura venham a fazer contra nós, nunca poderá criar·
clima para confrontos, revi�es' e coisas do gêne
ro.

I

.. É�te é o nosso posicionamento, ao comple
tarmos 4 noS de jornalismo, posição que revela
uma linh ije princípios sadios e por analogia a

certeza de que a verdade,. a franqueza e a melhor
das intenções continuarão a set, cOrno até aqui,
a divisa principal de nossos modestos trabalhos
jornalísticos,

'

Jaraguá do Sul 19/01/82

Cerca de 140 líderes racterlzará "pelo us

oposicionistas de dez mu- reto do dinheiro pú
nicípios do Norte do Es- dinheiro que deve ser

tado do Partido do Movi- riamente aplicado em
mento Democrático Brasi- benefício' da comuni
leiro e do Partido Popu- catarinense e jamais
lar (em vias de incorpora- a promoção de prlvllé
ção), realizaram concen- de grupos minoritário
tração política em Jara- empresas fantasmas";
guá do Sul na noite do' E advertiu: "não hav
dia 15, nas dependências mos de fazer um gov
do ltajara, oportunidade sonhador, fruto de s

em que ratificaram irres- mentos lrreals. N o

trito apoio à candidatura ação será sempre o r

do deputado federal Pe- tado do interesse p
dro Ivo Campos para go- tário da comunidade
vernador e do prefeito de dária e participante".
Joinville Luiz Henrique da' A sua administraçã
Silveira à Câmara Fede- disse mais adiante -

ral, nas eleições de no- tatá baseada em gu
vembro próximo. setores' que consiq

Participaram do encon- fundamentais: Educaç
tro em torno de 140 Iíde- Saúde, Agricultur,a e

res polítiCOS en�re depu- cado de Trabalho.
tados, vereadores, iprefei- A concentração foi
to e membros de 'diretó· ciada por volta das
rios do PMOB e PP dos 30mi.n, no Itajàra e te
municípios de' Araguari, nou a uma hora da'
Barra Velha, São 'francis- drugada de sábado, a

co do Sul,' Corupá, .Gua- ximaldamehte. Na oca

ramirim, Schroeder, Join- éada um dos represen
ville, Garuva,' Massaran- tés dos dez muniçíp
duba e Jaraguá do Sul. tiveram oportunidade
Após receber a decidi- expressar-se.

da man.ifestação do Pie-I REUNIAO
nário, em meio a aplausos
e faixas com 'dizeres
"Santa Catarina precisa Membros integrante
de um Governador - Pe- PMDB é do PP estive

dro Ivo ' 82", o candidato reunidos quinta-feira'
afirmou em seu discurso noite, para definir os

que não teme os desa- talhes da incorporação
formação da nova colT!fios.
sição diretiva do parti

....... Estou certo de - que Nada mais de novo,

'os catarinenses haverão te'rmos de lançamento
de somar comigo os seus candidatos, a não ser

esforços para que possa- pOSSibilidade do ex-d
mos dar ao novo Estado tado estadual, derrot
as respostas a todas as em 78 na reeleição, vi
suas indagações, as quais disputar rnovQmente u

vem sendo negadas pelos vaga na Assembléia'
governos ,que se suçede: I gislativa, de acordo co

ram desde o golpe de que informou esta sem
� 964, disse. I à reportagem o Dr. AI
Pedro I,vo fez um apelo vir Antônio Fogaça r

à austeridade e salientou nior, preSidente do PM
que o seu governo se ca-

O Senador Lenoir
gas adiantou que o ma

festo será posteriorme
examinado pelo Diret'
Regional, ressaltando
rém, que a data da r

nião do biretório aio
não está marcada.

..

segunda-feira nós só
,

bordaremos a que 5

preliminarmente", e

cou o Senador. Ele d'
ainda qu�· não só as

,

nifestações dos depU
dos estaduais e fed
COm relação às candid
ras ao Governo e' Se
merecerão � atenção
Executiva, mas que
bém os demais doe
tos de diversos DiretóriOS
Municipais serão examin_a
dos. '

Executiva analisar� manifest
à candidatos

A Comissão Executiva
do PDS catarinense esta
ra reunida na próxima se;
gunda-feira, dia 25 e na

oportunidade, analisará os
manifestos das bancadas
estadual e federal do par
tido, que indicam os no

mes dos Srs. Esperidião
Amin, Victor Fontana e

Jorge Bornhausen'para o

Governo, Vice e Senado,
respectivamente. Á infor
mação foi prestada pelo
presidente do Diretório
Regional do PDS, Senador
Lenoir Vargas� para quem
a indicação representa
"u� manifestação

'

pon
derável e que mereée um

exame atento daqueles
que estão na direção da
organização partidária". ,
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