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Atóvall escolhe
,dirigentes e

�àUanhol marca

presença
/A Ass o cíação dos
�unicípios do Val� do
l-tapocu-AMVALI, realiza
sexta-feira, dia cinco, a

primeira assembléia or

dinária do ano e, tam

bém, a extraordinária,
que escolherá seus no

vos dirigentes, 'em .Gua
ramirim. Assuntos ad
mtnlstratlvos serão a-r

I bordados e dtscuttdos.
O Movimento Econômi

co, que determina os

índices de participação
e retorno das cotas do
ICM aos municípios é
assunto da pauta, já
que estará presente o

'

assessor da Secretaria
da Fazenda, Dr. Olrll
lo Corrêa, como tam
bém estarão elementos
ligados ao Tribunal de
Contas do Estado, a-

ornpanhados . do pre
sidente: C o n selheiro
Wilma� 'Daflanhol, que
manifestou i n t�sse
em tomar parte da reu

nião da AMVALL
No mesmo dia, a As-

, soclação dos Municí
'pios do Vale do ',tapocu
conhecerá também' os

SE;l($, novos dirJQeR
(

'Apenas uma .chapa foi
registrada até terça
f0:ra, último dia para
registro" concorrendo a

reelelção, com Dávlo
Leu na p r e sidência
(Massaranduba), 1-° -... vi
ce Salim José Dequêch
(Guaramirim), 2° vice
Helmuth Germano Mo-

( ritz Hertel (Schroeder).
Conselho Fiscal, Efeti
vos: Manoel Plácido de
Freitas (Barra Velha),
Adelino

,

Hauffe (Coru
pá), José Alberto Klitz
ke (Jaraguá do Sul}.
Suplente�: Ingo Wag
ner (Guaramirim), Ade
mar Piske (Schroeder)·
e tfildegard Hess (Bar
ra Velha)�

L;BA entregou
'mantiment� a

famílias carentes

No final de dezem-
bro, vinte e quatm fa
mílías carentes de Ja
raguá do' Stil cadastra.
das no Núcleo de Vo
lun�árias

.

iforam' con

templadas com alimen
tos, distribuídos pela
l.,egião Brasileira de
Assistência. Foram 240
qUilos de mantimentos,
entre arroz, feijão, tri
go; mandioca, azeite ..

café e açucar destina
das àquelas famílias
de prole numerosa, jul
gadas carentes, impor
tando a doação em tor
Il@' de Cr$ 20 mil.
Aínda no mês de de

Zembro, o !Núcleo ')Jo
Programa Nacional do
lloluntariado da Legião

, iiBrasiJeira de Assistên
�Ia_, recebEm da 'LBA de
Florianópolis, uma má-

.

qUina �e costura elé
f'rlca Elgin. Por· outro
la(fó,-- o Pronav relni
ciotft..-O atendimento In-
ii.{Ihiidtl'al junto a sua. se
ti'ae, na Prefeitura Mu

.

ipal;.;::er em ' ·março,
,

JJil0liJ !O iatenarmen-'
:o comunitário, através
dos Clubes de Mães.

JARAGUÁ. DO SUL SANTA CATARINA,

Produto'r' deve colher menQs

arroz nesta safra
ernpréstirno à Prefeitura] Conforme o previsto, o

Diretório do Partido De
mocrático Social de Jara
guá do Sul reuniu seus

membros, na manhã de sá- .

bado, no Baependi, para
tratar sobre filiações par
tidárias, eleições gerais e

fundo partidárlo, além de
assuntos internos e ge
rais, oportunidade em que
foi ratificado é apoio do
partido de sustentação an

governo à chapa lançada.
no início' do mês pelas
bancadas ;Iegislativas fede
ral e estadual, com Jorge O vereadorpresidente
Bornhausen para concorrer 'José Alberto Klltzke, da
ao Senado 'Federal, Espe- Câmara de Vereadores de
ridião ,Amin e Victor Fcrr : Jaraguá do' Sul'l analisando
tana, para Governador e o quadro sucessório mu

Vice de . Santa Catarina, nicipal, indefinido e sujei
nas eleições que se ferl- to a apresentar surpresas,
rão em 15 de novembro. disse que o companheiro
o- Diretório decidiu tarn- , de chapa de Sigolf Schün

bém, uma vez mals, apoiar 'ke, embora sempre um

as oàndJfaturas de Pedro companheiro de partido
Paulo Hings Colin e Octa-' leal, não tem caclfe pelí
cílio Pedro Ramos para a tico suficiente, tampouco
Câmara Federal e Assem- reúne·o' consenso geral

,

bléia Legislativa, respectl- dos membros do Diretó-

_----.....--------...,.------.,
vamente. rio. Ele é de opinião que

,

'Ih d I'
Quanto a sucessão mu- velhos companheiros não

Escola Isolada I ,a ,a nlclpal, a questão está in- podem, ser, desprezados
definida, uma vez que dois . neste momento

-

tão impor

Flgueira será ampliada '

concorrentes pleiteiam a tante, e um deles é que
II· , '. candidatura:" deveria {ser escolhido pá-

A construção QU ampliação de novas escolas Eugênia Stre.be e Sigolt Ia integrar a chapa, caso..

nõ iÃtelliOr,�adCiJ. está auterlZada por nóyos Schünlêe. SChünke, atual Schünke seja homologado
convênios aprovados pelo gQvernador Jorge �on- vice-prefeito" aflrmou que na convenção do partido

O Chefe do Executivo, mo . der Bornhausen, assinados através da Seeretaria continua firme, como can- que serä realizada em

de Massaranduba, Dávio Já na Secretar.ia dos da Educação com dive.rsas Prefeituras Muni9Pais. -dldato a candidato, para maio.
Leu, esteve terça-feira' Transportes e' Obras, Dá- Os convênios vão posslblfltar a construção dos concorrer aô posto de pre- _ O partido deve mar

em Florlanópclls, rnanten- via co-ntactou com o can- prédios das Escolas Isoladas Barra Grande, em feito municipal em substi- char unido e a intenção é
do contactos com vários dldato a candidato ao Go- Três I3tlrras; Penha em 'Imbituba; Rio Batalha, em tuição aMctor Bauer, ten- sair com chapa Única, con-'

orqaos go vernamentals, verno do Estado, Esperf- Ituporanga; São Jo�é, em Xanxerê; Travessão de do inelusive escolhido seu tudo, Se não houver con'

reivindicando pbras para dião Amin Helou Filho, Linha Anta, em Criciúma;' Hercílio Luz, em Ponte Gompanheiro de chapa, o· senso em torno, de haver
o seu município. Na Se- onde reivindicou ,um au-' Serrada; Passo das Antas, em Xavantina; Barra industrial' Vicente Donini, candidato único, -podere-'
cretaria da Educação, por xílio finànceiro da ordem do Jundiá, em Meleiro e, Ilha da Figueira, em Ja� "que já es.tava deciditJo mos (vereadores) lançar
exemplo, o alcaide ratifi- de Cr$ 12 milhões, para raguá doSul.. desde o mês �e dezembro mão dQ que faculta Q pa-
cou reivindicação já_ feita ser aplicado ria retificação Para ampliação do prédio da Escola I;solada do /ano passado, quando rágrafo �.o artigo J30, da
anteriormente ao' titular' e al�rgamento da Rodovia Ilha da Figueira, que reeeberá uma nova sala de após contatos que manti- lei 6.978 (Reforma Eleito-'

'

Antero Neréolini, no sen- SC-474, estrada que liga aula, em alvenaria, e- que será anexada' a atual, vemos, acabou po.. aceitar r�l) que reza:- "Em se fra-
tido de que sejam recons- Massarandu!?a à BR-1 01,

, em ra'zão do excesso de alunos existente, a Pre- concorrer na minha' chapa, tando Ide pleito municipal,
.

truídos vários estabeleci- no município de Barra Ve- feitura Municipal de Jaraguá do Sul a�sihou con· corno vice-prefeito, caso a poderá a Comissão 'Execu-
'

mentos de ensino em Mas- lha. Esta obra tem' gran-

I
vênia comia·Secretaria da Educação. convenção homologai o tiva do Diretório Regional

spaerratenndcuebnat'e'es'scaalraeSde esotafi� dsaerainmdPUobr.atâ,npcoial.s Paalre�mMad�e-
�

,

. A: Secooretaria repassarál re�ursdos d�d�rdem de nosso nome". do Partido, por..t.decisãbol daCr$ 1.360. 0,00 para amp iaçao o pre 10. Sigolf Schünke conside- maioria de. seu� mem
.

ras,
eiai, cujas obras serão estar ,�ocalizada em uma

"

ra Donini um companhei-, . indicar uni dos candidatos
conveniad�s com, o muni- 'grande área agrícola, ser- ro ideal, "que se afina co- a prefeito, em sublegenda,
cípio e que são as seguin., ve para o escoamento de nosco" e sua 'escolha' __ a requerimento de um ter-
tes: Escolas Isoladas Es- grande parte dos produ- continuou _ deve-se a ne- ço dos vereadores do par-
taduais de' Braço Seco, 'tos que são comer,cializa- Portaria está desesti,mulando a cessidade de uma rénova- tido, 0(,1 de um deputado
Massaranduba aaixo, Bra- dos em oiJtras partes do ção. O vereador ,Enno federal ou estadual, elei-
ço Direito e Estrada Ita- Estado e 'País. Tal rodo- producão 'de leite no Estado Janssen, também prasi- to �om expressiva vota-

pocu, 'além das Escolas via, mesmo sendo esta-, dente do Diretório <foi PDS, ção no munieípio". Exem-
Reunidas Maria Konder dual, sempre foi conser- A produção de leite em taria. da Agricultura, caiu tinha pretensões de con- plificando, um terço da,ban
Bornhausen, de 1° Braço vada pelo município, es- Salita Catarina poderá cair de Cr' 29,00 para Cr$ ... correr a vice-prefeito e cada dos vereadores do
do Norte e Padre Aldolino tando, no momento pra- este ano. A ,constatação é 23,00 ó litro, com reflexos Schünke, emitindo opinião PDS, que são dez, cor

Guesser, de Guarani-Açu. cisando de uma série de de técnicos da Secretaria negativos entre a catego- à. respeito,' estritamente responde a quatro, neGes-
, Foi

'

solicitada também melhoramentos, daí o pe- da Agricultura e do Abas- ria. Em 80 os aumentos pessoal, limitou-se, a dizer sário a sl,lbscrever reque
a construção de duas qua- dido de ajuda financei� tecimento do Estado, ana- chegaram a 67,9 por cen-

que "o Enno é um candi- 'rimento para instituição de
dras de esportes poliva- ao Governo do Estado. O Iisando as conseqüências to, mas agora o quadro é dato muito bom, mas a uma sublegenda, caso não
lentes nas Escolas Bási- custo total da .obra esti:l de recente portaria do Mi- de crise e sem pe�specti'� vereador". haja. consenso, afirmou J,O- .

cas Padre Bruno Linden, orçado em
.

Cr$ 30 mi- rlistéri,o da Agricultura, re- vas de recuperação, pelo Acredita Schünke que se Alberto 'Klitzke.
de Braço Campinas e Fe- Ihões. • duzindo o preço do leite menos a curto prazo. não haverá a instituição Antes do novo encontro

lipe Manke, 'de Massaran- ao consumidor, que deses· Dados estatísticos tam- da' sublegenda para pre- dos membros. do-Diretório
dubinha, ,respectivamente, POLlTIC� timulou os produtores. bém revelam que o perío- feito em Jaraguá do Sul, Municipal, !Klitzke mante-

para dar melhorßs condi" Todas estas reivindica- Segundo os técnicos, as do em que os preços fo· "pois isso tere a. unidade, rá éontatos com o Dr. Pau-

ções à prática desportiva ções foram sintetizadas e " usinas de laticínios trans: ram mais compensadores partidária", no entanto, lo Konder Bornhausen, co
aos alunos que frequen- ,expostas em expediente feriram aos produtores a ao produtor, serviu apenas caso venha a ocorrer, "eu ordenador do Conselho de
tarn citados educandários. próprio e entregue por redução do preço do litro para cobrir uma �efasa- rompo"; Desenvolvimento Político'

Na Secretaria da Saúde, Dávio' Leu ao governador do leite (que, em setem- gern que o se�or enfren- \ Este assunto, aliás, se-
.

do Est{ldo, para troca de
o mandatário-mor da "Ca- Jorge, !Konder Bornhau-· bro do ano passado, bai- tava, causada. pela dife� rá õbjeto de uma nova idéias e ,opinião acerca

pital do Arroz'�, também sen, objetivando a agili-
-

xou de Cr$ 43,00 para Cr$ rença entre os custos ope- reunião do Diretório
'.

no da situação política jara-
'

ratifioou solicitação efe-, zação das petições, em 40,00). -o mecanismo en- racionais e os valores re- prÓximo dia ',1'3,. a partir guaense e geral.
tuad no ano passado ao razão da necessidade e, cont[8dp pelos industriais cebidos.

'

,

secretário Waldomiro Co· importância ·para a comu- para repassar a perda'Joi Santa Catarina prodlf'
lautti� quanto a constru'" nidade massaranduben simples: aumentaram Cr$ ;ziu, em 1981, 240 milhões

ção de uma Unidade Sa- O' Prefeito ,manteve 3,0.0 pelo transporte de 'ca- de litros de leite, destinan

nitária, com Làboratório também contactos de na- da litro, a ser 'pa'gO peros do 90, milhões de litros às

de Análises Clínicas, em, tureza política, tratando produtores, valor idêntico
;
usinas� A produção é "to

Massaranduba. A, concre; de assuntos não só de ao da diferença entre o talmente eonsumida. no

tização dess'a obra, se- âmbito municipal, como" preço antigo e o novo do Estado, com .grande per

gún�o o Prefeito, é de também estadual,. buscan- litro. Além· di$S'p,: as usi- centual de, consumo "in.

grande importância 'para a do subsídios para apri-· na� também cortaràm a natura". As conclusões da

comunidade, um� vez qu� morar, cada ".vez ,mai$ a cota de 20 por cento so· Secretaria dá Agricultu'ra
as atúais aCC)iuodações do particiQaçãO". política de bre o volumetda produção e Abastecimento indicam'
Posto '�e ,��(fe não, ofe;: seus 'cpfreligj'onárjos, no de inv�l'no,: vendida !la ve� ,que, mesmo que, o seto�
redêm 'Condições pâra' um pfeito' de novembro, onde rão. ,,' se recupere" dtirante ,este
bom atendimento ao gf.an a meta a ser alcançada é A nível de produtor., o ano não haverá acréscimo

de 'n.úmero de munícipes a vitória do partido gover- preço, levantado· em pes- da produção e possivel�
gue acorrem para o mes- nista em todos os níveis. I quisas da própria Secre· mente sofra redução.

Câmara PDS define dia 13 se sai ou

riO.

PRESIDENTE ANALISA

aprovou novo
não com subleger.ada··

Dávio reivindica e mantêm contactos
" '

Uma queda; estlrnada en

'tre 20 e 25% está previs
ta para esta 'safra de ar-

, roz, que começa a ser .co

Ihida, no município de Ja

I'aguá do Sul, .com relação.
a a"s anteriores. Esta
previsão é do Presidente
do Sindicato dos Traba
lhadores Rurais, Hilbert
Frttzke, . consubstanctado
no fato de que houve di-
'minuição da área planta
da, em razão do baixo
preço e mesmo .porque a

incidência, de baixas tem

peraturas "durante a flo
ração e outros problemas
de ordem climática, refle
tiram na queda, de produ-
·tividade.

Tal verificação foi feita
na região de Santa Luzia,
possuidora da maior pro- ,

dução do município e on

de, 'também, já foi inicia
do o corte do arroz i rrt-

'

gado, que encontra alí
uma grande concentração
de produtores. quanto ao

preço, os engenhos estão

pagando atualmente em
torno de Cr$ 2 mil, con-

das 9 horas, no Baependi.
,

Isto para que se chegue a

.um denominador comum,

urna vez que, a .
finalidade

do" partido"'é sair com cha

pa única e marchar unido
para uma nova 8; consa

gradora vltérla nas urnas.

Nessa reunião, será deci
dido se o PDS sai ou não
com subleqenda, pois tan
to Strebe quanto Schünke
pleiteiam candidatura.

siderado bom pelo Presi
dente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais ' de
Jaraguá do Sul, também
produtor do cereal, e ex

presidente da Cooperati
va Agrícola Mista ltajara
Ltd'a, de Santa Luzia,' que
paga atualmente lCr$ _

1 .650,00 a saca, como

adiantamento ao associa
do pelo produto de prlmel"
ra qualidade, o que é uma

garantia de preço e de co-

mercialização, acrescen-
'

tau Frltzke •
.

Mas se por um lado o

preço pago pela saca do
arroz é 'compensador, na

da disto acontece com re

lação ao leite, que tem

gerado inúmeras reclama
ções por parte dos produ
tores. ,O reclamo é com

relação ao preço do leite-
cota e o excesso, cuja de

fasaqern é 'acentuada. As
usinas se utlllzam deste
sistema como forma de
pressão sobre o p!odut\)r
que, em última instância,
sempre é o grànde preju-
"dtcado.

,
,

I
préstimo aprovado deverá
ser retirado posslvelmen
te no final do exercício.

I No final do ano passado"
"ldêntlca matéria foi vota-

da e aprovada, para errv

préstimo junto ao Besc,
porém, camp o ágente fl-'
nancelro oflelal do Estado
não dispõe, de momento,
dos recursos, o. prefeito
'Victor Bauer lançou mão
de um novo empréstimo
junto ao Unibanco, flcan
do em aberto a autorize
ção para empréstimo "no

Besc, caso seja necessá-

Com votação contrária

da "bancada opostclonlsta,
'a Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul aprovou
em sessões extraordlná

rias, esta semana, proje
to de lei do Executivo,
autorizando-o a contrair

empréstimo por, antecipa
ção da receita no valor até
Cr$ 200 milhões junto ào
Unibanco-Banco de Inves
timentos 'S.A. De acordo
com o Líder do Governo,
�ereador Enno Janssen;
.trsctalrnente o Executivo
fará: empréstimo de Cr$
100 milhões, para que pos
sa dar solução de contk
nuidade às obras em an

damento, como o asfalta
mento de ruas e pàga
mente dos equipamentos
·rodoviários, cujo custo é
elevado.

.

A Oâmara de Vereado
res de Jaraguá do - Su!,
rarante o recesso parla
mer.tar, realizou quatro
sessões extraeru'nártas, e

ar-re novo período ordlnã
r.o de sessões dia 1° de
teverelro, às 10 horas.O valor restaute do em-

I

�.---i)oIí.ticos na ,Capita�"

Trevo de Guaramirim receberá iluminaçlo
Obra reclamada desde a inauguração da SC-

413--'.
- Blumenau·Massaranduba-Guaramirim -

ein meados do ano passado, o trevo dessa rodo·
via com a SC-361, no'município de �uaramirim,
está na eminência 'de receber' sua i1tg)1inação. Isto
porque o Departamento de Estradas de

R!emassinou convênio' cóm a' C�ntrais Elétri de
Sántä Catarin , no montante de Cr$ 6.587.34 ,00,
Objetivando a construção, da rede de i1uminasa;o
dos -trevos, de acesso rodovIário aos 'municípios,
de' Mass.aranduba -:e," GuaramlrilTi, localizados à

margem da Rodovia SC-41,3. "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREio' DO POVO - Jaragu6 do Sul-:SC

COLUNA ROTÁRIA

,

I

, . 1,:,,.'

II O> enoonteo semanal dos rO,tafhmos j:Fira�"
Quaens.es, contou .eom as presenças dós co,nvida
dos L�iz Augusto da Costá,' 'Evllá$iO Vargas e

',Mil-,
. ton Kohlbach. Dentre outros assuntos, .o Inter

. câmblo de Jovens, já focalizado na coluna ante
rior e a campanha das etiquetas auto-colantes,
que serão dlstrlbuldas, possivelmente .

por inter
médio do Rotareet a todos os assillantes de tele
fone de Jaraguá do Sul, para serem colocadas
junto'aos aparelhos, urna vez que nelas estarão
'contidos os teléfones de emerqênela. .

I

";",ii\$�.i .

ROTARY.HOJE
De acordo com os últimos números 'oficiais

da Secretaria de Rotary International, existem
19.377 Rotary Clubs e aproximadamente 895.500
rotarianos em 156 países e regiões geográficas;'
aproximadamente 3.698 Rotaract Clubs' com

73.960 sócios em 84 países, e 3.899 Interact
Clubs com 85.778 sócios em 77 países. Existem
também 65.974 Companheiros Paul Harris.

! ; .

Construtora A JAS Ltda.
Construção Civil, Cálculos, Protetos e

Orçamentos.

VARIEDADES -._-:

VQU ME �POSENTAR•••

"Dentro de 2 anos irei me aposentar .•• "

- Irei pescar, passar o yerão nas' praias,
viajarei. . .

.

"Oentro de 1 ano Irei me aposentar ..•
"

.

- Irei escrever as minhas memórias" pla
cidamente instalado em uma casa num rpchedo,
vendo as gaivotas mergulharem nas águas verdes
do mar· ..

"Dentro de 6 meses irei me apósentar.. .'''
,

..:_ Irei comprar uma rede nordestina e na

varanda, de. papo pro ar, tomar meus' wllisJdes
com gelo, pl�cida e tranquilamente ...

. "Dentre 'de 2 meses' estarei aPosentado ..�'"

,- Irei viajar, absorver as belezas da ·na

tureza, buscar llJais cultura el1) çentros grandes,
usufruir a vida ....

. "Dentro de 1, mês estou aposentado ••. "

- Logo estarei livre da rotina desse coti
diano, dessa infernália, logo estarei livre desse
escritório que está me matando há 35 anos, já
,pensaram?,

'

"Dentro de quinze dias estou aposenta
do ... "

- Só quero ver o que o diretor dessa dro-'
ga vai fazer sem mim. Eu saindo, esse setor fi
cará completamente acéfalo. Tem uma cambada

.. de burros., que levarão, a vida toda para entender
essa burocracia.••

"Dentro de uma semana estarei aposenta-.
d ,,'
o� ..

- Ninguém, é insubstituívet' isso eu sei,
mas que o negocio val fracassar já, é SÓ eu saif,
tá na cara ...

"Dentro de 2
.

dias estarei. ap'osentado .....
- Credo, nem .posso acreditar; Dentro de

dois dias, depois ,(fe' amanhã, vou di�er tSGhau a

tudo i,sso, qUe porjPouco não me provoca Uma tíl
cera no duodeno .. Eu já ·estava 'sentindo os pri
meiros sintomas. Mas agora sim', vou viver a vida,

\ como deve ser vivida •..
"'Amanhã estarei aposentado" ,

- Vou 'pegar meu fundo de garantia e'me

esbaldar. . .

",

"Me. aposentei ...
"

- Adeus armários,. adeus eseriva�inhas da
nadinha, adeus reJógio-ponto� adeus telefone in
grato, perturbador, ladeus .quadros" adeus compa

I nheirds, já vou,'. adeus ....
'. No dia, seglliinte, acordou e cqmo habitual

nwnte foi para� o escritório, no meio ,do caminho
lembrou-se que já não tinha mais nada que' fazer
Já. Estava ·apQsentado. Foi para um botequim,
tQmo,u uns dFinques, chateou-se. Aborrecido, an

dou zanzando pe,la praça, sentou-se' no· banco, de
pois foi ao bar e tomou mais algumas e meio be
baço voltou para casa. Chato, pensou, e agora.
O que vou fazer des�a vida. Vou botar um anún
cio no jornal: "Velho, de 55 anos, que sabe bater
à máquina, pr0eura colocação" • Talvez ache uma.
ocupaç�(!). Tomou mals algumas. Na semana' se
gtli�te morreu. (Extra-JO).

GENTE
A menioazinha, toda entusiasmada, ,:.hegada .escola e conta à mamie: ,.' "l

-- Sabe, mãe,? Sábado val ser a festa da
nossa escola. A gente val representar a peça e
vai gente, de.�verdade. mesmo, assistir, I;l�O. vai
ser só pai ,e.�ãe,.nãol, ,.','.'
.' �O..�OSTQU � .', ".'� ft'L.·,.,,"

_

O ...jo:vem.. diz ao joalheiro:
,� Por .favor, não' aceitaria a devolução do

anel :de noivado?' 1 l
"

,_ Por que? Não agradou a sua nol"a?
- Sim, a elti agradou mas eu nã.o agrade'l

a seu Pai.
" .

SEMANA DE 30/01 A 05/0211982

Aniversariantes
. "

A�h,ersaria hoje: 30
Sr. Curt Birkner
Aniversariam domingo,

Sr. Guilherme Roland
-Ioenck, __. ".. �.,

Srta. Iria Satler
Sra., Emílla Wanda Wittl
em Curitiba
Hosélla Sílvia 'Winter

.. Dia 110 -de fevereiro
Srta. AJ'la Bárbara Buch
mann

Sra. Alice Pedrl Rocha
Sra. Hlldrut Voigt Doster
Krause '

Brunilde Machado
Sidney Tales da Silva
Karini BalsanelJi
Hilário Chiodini
Dia 02 de fevereiro

Sr. Uno VOigt,
Sr. 'Francisco Voigt
Sr. Antônio Mahfud·
Sra. Gertrudes Piacetzni
Sr.' Oswaldo Heusl, em

Curitiba
'

Dulce Satler
Margareth Braunsburq, em

Curitiba
'

Anísio Huedíqer
Sra. Ana Maria Pimentel

Car�one; em Fpolls
Roberto Nunes
Tecla Vogel, Dregel
Maria Lennert Lipinski
Antônio Müller
Dia 03. de fevereiro

Sr. Benno Leopoldo Fie
dler

'

Srta. Eh:iine Schmöckel,
ém Curitiba
Edson Antônio Correia
Realmna Stinghen
Catarina Matilde Decker
Sra. Ivani Fátima Sch
wartz
Dia 04 de fevereiro

Sra. Lídia, esposa do sr.

'Jorge Ersching
Sra. 'Ortrud W a i d ner
Guyot, na /Alemanha
Sr. Luiz G. Stinghen

'

Sra'. Martha Krause
Melânia Mey
Irma rKrüger
André Karner'
Sr. Osmar Gonçalves
Gr,ace . Kelly, filha de Jai
me (Maria Odete) Blank
Dia 05 de fevereiro

Sr. Eugênio $trebe
Sr. Edelmar Doering
Milton Reimer
Leocádia Souza Coelho
Alm'iro 'Paulo Pellense
Traudi Oech'sler

A álegria que já anteve
mos em 'seus semblantes,
"a satísfação que transpa- .' .

rece de todos nós, o arrr ��Ira":l-se p,el? matrt-

biente de contentamento e
. m9n1o dia 2! ultlm�,. os

de JOVialidade que ora nos
.

jo�ens Dlrson Wuerz � In

dOlllina -;-"" tudo iSSO", bem gnd Adam. .E nc:ste saba:
exprime 'como està união d.�, na .Matrlz. Sa� Sebas

matrlmonlal será perfeita, tlao,
.: DJalm� M?bb� e AI-:

será completa. .

. bertma Mana Plcolh, Mau·
ro Luiz Maes e Cecília
Graf, Arno Benedito .Se
bold é Angela Pacheco,
Orlando . 'Kanzler e· Isolde
Müller e Lucínlo Demar
chi e' Emília Trombelll.
Aos' noivos,

.

os nossos

cumprimentos. �

Esta coluna tem a

elevada honra de regis
trar para o dla de hoje
um dia sempre' memorá
vel' em que .acabam de al
cançar Evelyn Joice e .

Marcu� SérgiQ o seu mais
ardente ideal.

Na Babitonga odr'lçad� O estimado
nesta temporada; deA�ro brecht (Cecília. Jark)
da programação.r de '\'lelião" LiAg, completou dia 27
do CluDe Náuti'Co Cruz,ei� I janeiro; sua Boda de
"ro d&"'Súl: a .1 Oa ..·' Noit� ro, recebendo, por
do" ""awai, a partir das

.

os cumprimentos oe'
23 horas, com Erinho e miliares e amigos . .o
sua Orquestra. O traje é, sarnento-deu-se no e'
a caräter/esporte , distrito de Jaraguá,

*** o município de Corupá,
distante. 27 de jane!,
1,932" onde nasceram t
bém os .fllhos. Wig
casado com Gertrudes
Kienelil" que lhes dá
dois netos, !Ma ...gare1!h�
Jonas; Alfonso, cas'
com Ede!traud Kar
de cuja união nasceu
gina, Eunice e Anemari,

',waldemar, o c!lnheCid!
profissional' da fotografl
casado c o m Rosem
Loss , Beatrice DanieJle
Magnus Edward, são seu
ftlhos. I Ao casal Behll
certamente muito féli
por um matrimônio 'ti
duradouro, trilhado com
legria e decepções, pq'
nem tudo 'são flores,
cumprimentos e o regi
do mals antigo semanárl
do Estado.

DIA 1° DE JANEI'RO'
Anaina, filha de « AgostinHo

<<loana) Mais

Mirson, filho de Marcelinc
.

• (Márcia) Maas
. , .,

Karla Tatiane, "filha de Isabel
(Iraci) Borges

DIA 03 DE JANEIRO

Eliane, filha de Adelino (Gi-

,sela) I:Iproburg ,

Ângelo Ricardo filho de Mar·

cos (RosaJi) Sie�erdt .

DI!A 04 DE JANEIRO

Leonira, filha de Conrad (Re-,
gina) Millnitz

Nílton, filho de Leopoldo <Lau·

rlta) Toni I

Valdecir t'Uho de Arno (Cle-
,

mentlna] Baumânn
·

Lairto, filho de Egídio (Lau

ra) Effing
Jalscn; filho de Alindo (Ané-

sia) Màffezzolli

DIA 05 DE JANEIRO
Marco Aurélio; filho de Hugc

(Cleidy) Laufer
Edson Valdir, filho de Valdir

(Iracema) Scheuer
Edna' Caria, filha de Américo

<Carmem). Bertoldl

DIA' 06 DE JANEIRO.
Scheila, fllha de

.

Bonifácio

(Madalena) Fö�migari
·

Daiane Carla, filha de Otávic
.

(Cecília) Gretter

DIA 07 DE JANEIRO
Luciano, filho' de (Adelino

(Nelzi) Zils

Marcelo, . filho de Ari (Maria)
da Silva

Ana, filha 'de João (Irza) de

Paula
I Irineu filho de Irineu (Sônia) .

.
,

Floriani
Aldineia Regiane, filha de

Adoli (Alice) Koch
Mara Grasiele filha de José

,
," .

(Irene) Fontanelli,
DIA 09 DE JANEIRO \

'Devanir Luís, filho de Afonso

(Editis) Pereira

-Franeieie filha de Francisco

(Olga) de Souza
Mariana filha de Iniberto

(Margarjd�) Wendorff
Simonß, filha de �i1cfo <JucélD

·
Cristofolini

DIA 10 DE JANEIRO
Silvio Jair, filho de Valdir

(Ant9nia) Fiamoncini
Vânia Vanessa, filha de Val�

demar <Relinda)
.

Hanemann
Eduardo Cezar filho de José

(Loni) Mengarda'
Claudineí, filho de Lídio (Leo

nita) Straub
Eleandro, filho de Silvio (Ro

seli) Souza
, Mauro, filho de Jocelon <Na

dir) Chaves

DIA 11 DE JANEIRO

Vanessa, filha de Maurício
(Iria) Santos'

Andresa filha de Dionísio

Não iremos dar aos
,

noivos conselhos nem re
petiremos frases que já '

ouviram, sobre a santida
de do sacramento que irão

• receber, sopre a impor
tância básica e fundarnen
tal do matrimônio:

.

Ij .'

Hoje, esta coluna ape
na� se . regozija e se ale
gra. ,

Cristo, citamos ao aca

so, ao comparecer às bo
das dá Oanaâ e ao fazer
all o primeiro milagre de
sua missão divina

.

trans
formando a agua em vi
nho, quis dernonstrar vi

gorosamente, por essa'
maneira, que o casamento
é instituição idivina e que
sua celebração deve ser

feita festiva 'e alegre.
Nós

.

todos conhecemos
bastante os noivos, de
cujas dignas famíUas .

te
rnos 'a honra de merecer a

amizade. Sabemos que
são dotados de.todas as

qualidades' para constituí
rem um casal modelar e'
feliz, exemplo para a so

ciedade, v escola' para os

filhos que hão de vir po
voar�ihe o lar como outras
tantas bênçãos.
'E:velyn Joice, filha de

Robert William Albizu
in memorian - e �andyra
Gaspárin Albizu dirá o

"sim" a Ma�cus Sérgio,
filho de :Sérgio Hans Pias
.kowy e Erica Cremer
Piaskowy na cerimônia re·

Jigiosa de, caSamento a

realizar-se hoje às 18:15
horas, na Igreja Cristo

· Rei, à rua Pe. Germano
'Mayer, 410, em Curitiba.

,
Na oportunidade serão

testemunhas do ato, por
parte da noiva o Econ.

·

Eugênio Victor ;SchmÖckel
,e Senhora (nosso diretor);
o dr.. Felipe Miranáa· e

Senhora; o dr. Armando
Martins Pereira e Senho-

· ra; o Econ. !tlton Stein-
graeber e" Senhora; o dr.
Hélio Rosário Jr. e' De-

Iborah Cristina Albizú e· o
,

dr. Hamilton Costa Jr. e

Tania Soffiatti e, pQr par-
,te 'do 'noivo, o dr. Jost.
.Sigel e Senhora; o ,dr.
.Luiz Fernando Cavalcanti
,e Senhora; o sr. Claudio·
Piaskowy e Senhora; o

dr. Osmar Braun e Senho-
ra e o sr. Hélio 'Palumbo
'e Sennora.

Os' noivos recepciona
fão os padr.inhos na So
,ciedade Helvetia, à .rua

Ubaldino do Amaral; 1.191,
na cidade Sorriso. I

Destê cantinho da .re

dação apresentamos ..aos

jovens nubentes as . nos

sas mais efusivas felici
tações" desejando que
suas venturas sejam pe
renes €i que'. possamos
·confirmar o nosso vaticí-

.

'nio por ocasião das' bQ'7
'das de ouro. Felicidades
aos noivos!

Vanqerlei Clever, filho de .

Orildo (Iracema) Jilrikes
. Cláudia Cristiane: filha de
Curt (Ursula) Steinert

DIA,12 DE JANEIRO
"

. Léo Albino, filho de Antônio
<Vilma) Gadotti
Jarlene Joice, filha de Geral

do {Márcia) Dahlke'
Ivonel, filhó de Ivo (Janete)

Bier

DIA 14 DE JANEIRO

André Carlos; filho de Mário

(Erothea) Schroeder
Fábio, filho de Harry <Matil

de) Adam
Tatiaríe. filha de Erich (Inii')

.

Mohr

DIA 1$. DE JANEIRO

Clarlce, filha de Mário (Ma-
ria) Gadottl .,

·

MárclO';"fiilho de Ademir {RI
ta) Fontana

Luciane filha de Nelido (Neu-

za) Ejche�berger � "

Márcia, filha. de Américo

(Ivanete) Florêncio
Gilberto,

,

filho de OSnlldo

(Lourdes) Valentinl :,',

-DIA 18 DE. JANEIRO
. Eliane,

.

filha de Relnoldo
tlvete) SchWàrz ' _,

Aderson Andrei, filho de AI

banQ Mima) Seidemann
,

Liicélla filtia de José (Socor-·

,___. .
.. _ �- �

,_._ ;."
. :"

-

'-

ro) Vicente
·

DIA 11 DE JANEIRO
Margafete, filha de Ingobarto

,(Anila), Holz
"

A Ciluma Cozinha In
dustrial, que vem 'operan
do em Jaraguá do' Sul, ini
ciativa de um· grupo de

. empresários liderados pe
)0 conh�cido- maitre Alci
ro Cozzarin, está desen
volvendo gestões p a r a

implantar em São' Bento
uma unidade da cozinha
industrial. Várias empre
sas foram contactadas e

no elia 25, segunda-feira,
na Associação Industrial e
Comercial de São Bento,
com convites expedidos'
para mais de 170 empre
sas da região, os técniços
da.Ciluma explanaram com

.

detalhes a intenção" via
bilizando a implantação.
Bola branca.

*** .

Também neste sábadö,
às 18 horas, na Igreja
iEvangélica Lutérana, cen
tro, o enlace matrimonial
de Arlldo Fodi e Maria 'Fá
tima Spézia. Felicidades!

***
O . carnaval de salão

sempre foi' o, forte no rei-
nado de mômo . O Super 'O Promotor Públlce, J
Carnaval 82, de 'Beto Pro- sé AI'berto Barbosa, no
mpções, começa dia 20 colaborador, retorna
dê fevereiro, no Juventus, fevereiro, após merecid
com abertura e concurso férias, às suas atividad
do melhor' bloco de fanta- .

normais junto ao Fóru
sia e prêmio de Cr$ '15, 10 Substituiu-o,. nesse perííii
e 5 mil, além de trofé�Js. do, o Promotor DáléJjj
para o primeiro, segundo Mozer. Já. o Dr. José T�.e terceiro colocados;, res- místocles de Maceáo 'Nê
pectivamente. Dia 2,1, taro to, fica até o final do prój
de carnavalesca· IiIO Bota- xrmo mês. substituindo àô

.

fogo, a partir das 15 110- .

Juiz de Direito da �.
ras; 'dia 22, carnaval in-· marca,' Dr. Hamilton 'Plí
fantil no Juventus, 1.5 ho- nio Alves.
ras; dia 23, encerramento
do carnaval, a partir das
20 horas e 'com 6 horas
de duração, também no

Juventus. Pop Band e sua

Banda e Top Som Music
f.icarão encarregados da
animação do me'lhor car'
naval de salão da' cidade.

Na Liga de Sociedades!
em Jomvllle" SegtlRda'fe�ara, com a presença de v

rias autoridades, a Bols
de Subcontratação InduSii
trial de Santa Catarinat
empossou' a nova

. dlretlrl
ria, que tem na presidên
cia o jaraguaense Reinei;
Modro, diretor da Eletfo1
motores Weg. A diretóriä
foi elei�a dia 28' de ag!f
to do ano passado emmr

raguá do Sul, e está

irit&,i·gr.ada além' do S,; ·R.e,
"

ner, pelos empresarlo
Osni Volani - vice presll
dente, Aliri Barnack..-�'
soureiro e Ásteróide GOII1
çalves na qualidade de Sill

cretário. Cumprimentos �
diretoria.

Nesta. ßSitação,
vista-se bem e conforta
velmentle. Compre cal
çados ;e confecções na

Cinderela, onde você
encontra as melhores
opções.

0
.. ;

Cinderela,

Veste bem. A"mod!a
'certa.

***
Veículos com financià-

mento em 24'meses, no

vos ou usados, é na Me
negotti Veículos' S.A.
Você ,já viu tamanha fa-.
cilidade?

.***
O Distrito L�101 de Lions

International, real'iza de 2
a 4 de abril, em Timbó,
a XIX Convenção Distrital.
E dias 16 e 17 do mesmo

mês, em l.tajaí, a Confe-
'rência Distrital do Rotary.
Club Distrito 465.

RelógiOS Seiko. TechDoe,
Rjeoh. �ol&s,' er:Istafe e ar

'tigos' para presentes é com o

'1, a 11:.n ast ., r
o seu, reloJoeJro.
Fone 'n-128'l

FazemOs tudo ,para nie 1eI'

vir bem.

Rel()joaria . Avenida
.

,. .
"

ETERNIZE os BONS MOMENTO·S

Presenteie com Jóias e as mals finas sugestões
da RELOJOARIA AVENIDA. Mar\chal e Getallo

Vargas.

f�j�
Rua. Relnoldo. Rau, 828 - Jaraguá do
Sul SC: ...'

.� .. �

IIIPIItII.
Decorações para c'asamelilitos - De

���7 corações para Igrejas - Decorações
" l)arl;l clubes - Arranlos para festas -

Plantas ornamentais e Buquês em Ge-{
rat'

.

FLORICULTURA IMPERI�lf

Aproveite a abertural

/A Confecções Sueli abriu nova foja
.

na rua Reinoldo Rau, Edlf(cio Bér-
.

gamo, Sala 530. � uma. nova e elegante op'ção de compras, artigos de p�lmel"
rissima linha. Vislte-a e compare. Só 'mesmo a Sueli é. capaz de fazer t�nto·
por você.

" '
" t

•

'

Agora com nova loja na r�a· Réinold� Rau'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ÇORREJO DO POVO -- ,Jaragui'doSul-SC

Coluna Ruliria ,de Ecololia
BIBLIÓGRAFIA DE OBRAS ECOLóGICAS

Pela edição de 25/31-Julh0-81, do "Correio
do Povo", esta coluna rotárla divulgou (pgs. 7) os
nomes de 17 obras ecológicas, com seus autores,
títulos" número de páginas, editoras.

Agora, vlrnos complementar a lista, como se

gue:
,

1. "ANTES QUE A NATUREZA MORRA" -

Obra de autoria de JEAN DORST, editado pela ex

celente Editora Edgard Blücher Ltda., em '398 pá
ginas, ricamente ilustradas. Das' melhores no mer

cado, sobre problemas ecológicos" abrange o orbe
todo. O' autor JEAN ·DORST é, professor do Mu
seu Nacional de História Natural de Paris e Vice-'
presidente da Comissão de Preservação, da' União,
Internacional para a Conservação da Natureza.
I 2. "ECOLOGI.E GLOBALE" - Do russo MI
KHAn':, BOUDYKO. Em francês, a obra é publica-

\

da pela i:ditions .du Proqrés, Moscou,' 1980, em

340 páginas. BQUDIKO, nascido em 1920, é afa
mado cUmatólogo e écoloqlsta soviético. Em 1954
foi diretor do Observatório Voéikov, de Lenin

grado, instituição geofísica. No Brasil a obra é dls-
" tribuída pela Livr!=lria'Tecno-Clentffica, S. Paulo, à

R. Barão de ltapetlnlnqa, 88, loja 6�A, térreo, Ga-
.lerla ltá, ,', I

3 "SEGURANÇA AMBIENTAL UMA QUES
TÃO DE CONSCli:NCIA. .. 'E MUITAS VEZES DE
SEGURANÇA NACIONAL"., - Do geólogo JOÃO
JOSÉ BIGARELLA. Em 90 páginas, a obra é ple
na de fetos e com muitos desenhos a bico-de-pena
e apesar do pouco volume ,de páginas, o trabalho
"retrata bem a profundidade de conhecimentos do

, autor,' projessor da Universidade Federal do, Pa
raná e que já veio a Jaraguá do Sul proferir pa
lestra sobre Ecologia. BI.GARj:LLA é geó.logo fes

tejado internacionalmente, destacando-se entre
outros fatos pelos, seus estudos do arcáico conti
nente Gonduana. No presente volume, inestimável
contribuição para os écólogos e para os Poderes
Públicos, JOÃO JOS� BIGAREL� demonstra a•.

'

modo preciso os maléficos efeitos tanto do abate
.tndtscrtmlnado das matas, quanto os provindos
do plantio errôneo. A obra, publicada pela Dele

gacia do Paraná" da, ADESa (Assoe. dos Diploma
.

dos da Escola Superior de Guerra), oferecendo a

grande vantagem de abordar a problemática re

gional.
4. "ASPECTOS JURIDI,COS DA PROTEÇÃO

AMBIENTALj, _,. De autoria do jurista LUIZ FER
NANDO COELHO, professor da Universidade Ca
tólica do Paraná e da Universidade Federal do
Paraná. Em 26 páginas, é publicação da ADESG
do Paraná.
" ..ß. "ECQI."OGIA, MEIO-AMBIENTE E SEGU-

'

ftAMCA AMBIENTAL NO PLANEJAMENTO INTE-
GRADO DO DESENVOLVIMENTO E DA SEGU

RANÇA" - Trata-se de publicação da ADESa,
Delegacia do Paraná, Curitiba, 1975, reunindo re

sultados de grupos de trabalho e planejamento em

Ciclos de Estudos. Em 154 páginas.
/' 6. "mREITO AMBIENTAL - UMA NECESSI

DADE" ........ Obra do eminente ,Desembargador TV
CHO BRAHE·FERNANDES NETO, do egrégio Tri�
bunal de Justiça do Estado. Em 40 páqlnas é a

síntese de palestras e conferências que o autor

tem proferido. Editado pel'a', Imprensa;Universitá-
da da Universidade Federal de $an,ta, Catarina. ,

7. "AS FLORESTAS DA AM�RICA DO SUL".

-:- Obra de KURT HUECK, nascido em 1897, ' na

Alemanha, e faleéido aos 28 de julho de 1965, em
Buenos Aires. Foi funcionário florestal da FAO
(Food and Agricultura Organization), órgão da Or:
ganização das Nações Unidas, quando da Instala';'
ção elo Instituto' Florestal em Mérida (Venezuela)'.
Profundo conhecedor das matas sulamericanas,

:esta obra de Kl:lrt Hueck, p:ublicada em 474 pá9!�
nas ricamente 'ill:lstradas, pela Editôra da Univer
sidade de Brasília e Editorá PoUgono S.A. (co-edl-'
ção), São PaUr'o, 1972, - multiabrangente, revelan
do riqueza de conhecimentos do autor. Excelente
a tradução de Hans Relchardt. I.

E eis aí uma segunda relaç&o de obras ecoló

gicas, como contribuição rotária aos que se pro

p,õem' a lutar pela preservação da natureza e a ga
rantir' aos seus filhos e aos alheios (se se pode
falar em alheiosl) a própria 'sobrevivência.

Escreveu: José Alberto Barbosa

�ta c�l-u-na-'-é-u-m-o"='fe-r-e-q'!'"'im-·�-n""!'t-o-d':"e"',:-----
Carroçarias Argi Lt�a ..
Carroçarias' b'I'indadas, plástioas e fngoríflcas,

.abertas, traJlers comercial e turístico e montag'em
do 3:0 'eixo. '

'

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

Jaraguá do Sul-SC.

SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA:
AMIZADE,

•

- Edital de Convocação, ___;._
Pelo presente edital, ficam co,!v,?cados '�odos

os ássociados da SOCiedade Desportiva e Recrea

. tiva Amizade com Sede e ,Pr a de Desportos na

Estrada Itapo'cu�Hansa, sIn., em Três Rios d� Nor

te, n.esta cidade de Jaraguá do Sul (SC), a fim de

se reunirem em Assembléia Geral Ordinária no

dia 07 de fevereiro de 1982, às 8 horas, em pri
�elra convbcaçãó ou às 8h30min, em segunda cqn-

V.Ocação com qualquer número de associados pre
sentes, à deliberarêm' sobre o seguinte: ';

, Leltüra da ordem do dia.
.

Prestação e ,aptovàção das contas no períodq
de 1981.

.

.

Eleição' da diretoria para periodo de Q2/82 a

91183.,'
"

Outros assuntos de Interesse da so_c1�ade.
Jaraguá do Sul.{$C): janeiro de 1982.

,

Irineu Baumgari:el
'" Presidente

SEMANA DE 30/01 A 05/0211982

Correio Informativo
CARTAZ DO' OINEMA .; Na 'tela do ,eine

Jaraguá, sábado, �oml':lgo, segunda e terça-feira,
, um super p'Ornográflco com Laura Gemser e Ga
brlele Tlnti, "A Rainha do Sadismo"; Domingo, às
14 horas, censura livre, "A Noiv:a do Incrível Hulk".
E na quarta e quinta-feira, 'Aldine Müller em "A
Mulher Que Inventou o Amor". De 06 a 09 de f9"
vereiro, o' Cine Jaragu� apresenta "Inferno" e,

'dias' 10 e 11', "Caçadoras de Sexo"�
.

COMUNIDADE CA"FOUCA - No dia 15 de
fevereiro,. celebram 50 anos de vida religiosa na

Congregaçãq dos Padres do Sagrado Coração de
Jesus, Dom Honorato Piazera, Jaraguaense, Bispo
Diocesano de Lages e Padre Amo Miranda, Vlgá- .

rio-Cooperador' de Jaraguá do ,Sul. Como dia 15 é
urna segunda-feira, a celebração jubilar serã na

missa das 19 horas de sábado, dia 13, tendo Dom
Honorato confirmado presença em Jaraguá do Sul
naquela data. ,,'

MATRfCULAS - As' matrfculas de catequese
de

"

primeira comunhão serão feitas em dois do
mingos consecutivos: 14' e 21 de fevereiro. A ca

tequese terá início em março, no {I')íclo do ano
escolar.

FRATERNIDADE - Dia 24 de fevereiro, quar
ta-feira' de cinzas, será oficialmente lançada a

Campanha Nacional da Fratemidade/82 que terá
como tema: "Educação e Fraternidade".

GERAIS' - Terça-feira,' dia 2 de fevereiro,
'consagrado a Nossa Senhora da Candelária, bên
ção das velas nas missas das 6h30min e 19 horas.
E dia 3, Dia de São Brás, haverá bênção após as

missas das 6h30min, 16 e 19 horas.
.

"

o COMUNIDADE EVANG:i:LICA - Neste do
mingo, haverá culto em -Jaraquâ do Sul às 8 horas
em português, às 8 e 9h30min em Santa Luzia e

Ribeirão Grande do Norte, respectivamente. Às 19
horas, culto informal, no centro. Estarão de plan
tão a partir deste domingo, os Pastores Darci Hu
go Brandt de Rio Negrinho e Gerhard Briese (Fone
72-1142) da Barra do Rio Cerro.

'.

Uma esperan,ça
para as

pequenas
empresas'

MATRICULAS ,NO SENAI,
.

-- O Senai-Centro
, de Treinamento de Jaraguá do SI:JI está oferecen
do cursosvproflsslonallzantes, nos ofícios de de
senho mecânico. ajustador mecânico, torneiro me

cânico e eletricista. O teste de seleção será se

gunda-feira, diá 19, para os inscritos para o pe�
riodo diurno e, as matrículas para idênticos cur

sos, à noite, vão até 15 de fevereiro. Informações'
poderão ser obtidas pelo telefone 72�0722 ou na

rua Isidoro Pedrl, 263.
"

�OHLBACH SR

Prlclamas de . casamenll
Edital 12.380 de 20-01-1982 '

C6Pta recebida -do cartório de Schroeder, n�ste,.
Estado.
Luiz Carlos Renhaki, e Aldina Walz

,

. Ele, brasileiro, solteiro, industriário, naturat
de Matinhos - Paraná; domiciliado e, restdeute à

Rua Jóão Doubrawa, nesta' cidade, filho de Fran

cisco Renhaki e de Maria Oliveira. Renhakl.
Ela, brasileira, solteira, Industrlárla, natural

de Guaramlrlm, neste Estado, domiciliada e .[_esI
dente em Schroeder, neste Estado, fllhá de Adolf
Walz e de Liane Kanzler Walz. .

Edital 12.38-1 de 20..01-1982
.

Luis Alberto L.eigue Gutierrez e Karin
Marianne Hufenussler

Ele, boliviano. solteiro, engenheiro agrônomo,
natural de Santa 'Cruz - Bol'ívla,.domiciliado ,e
residente ém Santa Cruz .- Bolívia, filha de Luis

Leigue Suarez e de Beatriz �utierrez. ,

Ela, brasileira, soltelra, administradora, natu
ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na

Rua Rudolfo Hufenuessler, nesta Cidade, fllha de
Dletrloh Hermann Wolfram Hufenüssler e de Re-

'I
nata Burow Hufenüssler.
Edital 12.382 de 20-01-1982

• Ailton Fernandes de Oliveira e Anadlr Setiwelzer
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de

Porto União, neste Estado, domiciliado e residen
te à Rua Henrique Marquardt, nesta cidade, filho
de Nírclo Fernandes de Oliveira' e de Maria da

Virgem de Oliveira.
'

,

. Ela, brasileira, solteira, costureira, natural �e
Luís Alves, neste Estado, domiciliada, e residente
à Rua Henrique Marquardt, nesta cidade, filha de
Oswaldo Schweizer e de Amélia Schweizer.

.

,Edital 12.383 de 21"'1-1982
AtiHo Fontana e Maria Teresinha Marco

Ele, brasileiro, soltelro.. operária, natural de

Corupá, neste Estado, domiciliado e realdente em
Vila Lenzt, neste distrito, filho de Alberto Fonta"
na e de Paulina Dana.

Ela, brasileira, solteira" operária, 'natural. 'd�
Porto Alegre - Rio Grande do Sul,' domiciliada
e residente em Vila Lenzi, neste distrito, filha de
Guilhermina Júlio Marco.
Edital 12.384 de 21·01-1982 \

Domingos IKowalski e Ivone Uttpatel
.

. Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de
Massaranduba.Tneste Estado, domiciliado e 'resi

dente em Vila Nova, neste distrito, filho de Ven
ceslau Kowalskl e de Francelina Amaro de Oll-

\

veira.
, Ela. brasileira, solteira, balconista, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Vila
Nova, neste distrito, filha de Wilty Uttpatel e de

, Sopfie Hansen Uttpatel, .

Edi,tal 12.385 de' 21..01:-1982
Jaime. Morbis e Cacilda .Torlzanl

1

.. ;'".", • Ele, brasileiro, solteiro, operârlo, natural de
Luís Alves, neste 'Estado, dornlclllado e reslderr
te. à Rua Alagoas, nesta cidade, filho de Juvenal
Morbis e de Maria Gorges Morbi$.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente à Rua HeT)
rique Marquardt, nesta cidade, filha de Antonio
Torizani e de Ana Eskelsen Torlzanl.
Edital 12.386 de 25i»1-1982
Nelson :Kreutzfeld e ""ocemara' Sluchinski I

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de
Taiá, neste, Estado, domiciliado e 'residente

..
ii

Rua Francisco Zacarias Lenzi, nesta cidade, filtto
de Rodolfo Kreutzfeld e de Maria 'Kreutzfeld •

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Pon
ta Grossa, Paraná, domiciliada e residente à Rua
Francisco Zacari'as Lenzi, nesta cidade, filha, de
Verônica Bluchinski.
Edital 12.387 de 25-01�1982 .

Cópia recebida do cartório de Cqrnpo Alegre, nes-'
te Estado. ,

Mauro Matei e Neide Giovanella
,

,Ele,
. brasileiro, . solteiro, trabalhador rural,

natural, de Guaramirim, neste 'Estado, domiciliado
e residente em Campo Alegre, neste Estadó, fi�
lho de Antonio Matei .e Ana Braz Matei.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural'
de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente nesta

,

cidade, filha de Vitorio Giovanella e'de Olga Koeh
ler Giovanella.
Edital 12.388 de 25-01-1982
Norberto' Brunis e Narana Engler

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em 1,Iha
da Figueira, neste distrito, filho de Bertoldo Bruns
e ,de Hedwig Fröhlich Bruns. '

Ela, bràsileira, solteira, secretária, natutal de
Jaraguá ,

do
. Sul, domiciliada e residente à Rua

Joinvlle, nesta Cidade, filha de Francisco Engler
Sobrinho e de Ingeburg- Hadlich Engter.
Edital 12.389 de 27-01-1982
Cópia recebida do cartório de Joirivllle, . neste

.

Estado•.

Jairo Ivan Baumer e Lael Rosa Rodrigues
Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural

de Joinville, neste Estado, domiclllado é residen
te em' Joinville, neste Estado, filho de Elarlo Gas-
tão Baumer e Norma Jahn Báumer.

'

-

'. Ela, brasileira, solteira, balconista; natural de
, Guaramlrim, neste Estado, domiciliada e resi(len
te nesta cidade, à Rua Friedrich Wllhelm S�mn&
nhohl, filha de I·zidio ,Rodrigues e de Hilária �ei-
nert Rodrigues. ,

-

Editál 12.390 dê 2:7001-1982 \

Zeferino Salsanelli é Ivone,' M.rthendal
'

_

. Ele; brasileirOy sol�J�o" 'opi:lrárl,O, natural de "

Luís' Alves, neste Estadó" domiciliado J reslden
té li Rüä Rio ·Bräneo� 'i1está cidade, filHo de At
\riFlo "Bälsàne11i Ef'dê"Jôsefa BaisaneUr. '

-, 'Ela, brasileIra, 'solteira _operária, natura', d�
Jàragüã'"«Jö'''Sül;' '-dömtclJl;da 'e rl-s,ldente à Rua
Francisco' Hrlischka,' nesta 'cidade, filha de Os:,
waldo Marthendäl e' de Dorvalina de Souza Mar·
thendal.

.. " ' --,,,

Antes mesmo de ser
, convidado pelo presl
CIente Fíquelredo

'

para
chefiar o'Ministério da
Desburocratização o ml�
nlstro Hélio Beltrão Já

· insistia na necéssidade
·
de . .strnpllflcação das,'
exigências burocrãtlcas
que atualmente asfI
xiam as pequenas ein

presas brasileiras. En
trevistado pela revista
VEJA no início de 1979,
queixou-se ,de que,' pa
ra ser' criada. e começar
a funcionar,' uma em
presa 'devia ,autenticar
26 livros: "São três ní
veis fiscais - federal,
estadual e municipal .
e, nesees três níveis, é

preciso que 'a empresa
Ise credencie para ter

direito' a pagar, Impos
to. O credenciamento' é
urna tortura, uma bru-:
talldade, A leqallzação
de uma flrma, pouco
importa se um bote

quim, um salão de .bar
beiro, uma butique ou

a General Motors,' é
lima tragédia. Qualquer
um desanima".
Agora, como minis

tro, vem tentando - a

duras penas, por sinal
.

- materlallzar 'o' velho
·

sonho pela criação do
· Estatuto da Mícroem

presa, ainda em estu

dos! Dentre as' medi
das propostas para li
vrar as pequenas em

presas das· garras da
burocracia, .a de maior

impacto é que' suprime
os impostos estaduais
e federais, conservan-.
dó-se apenas os munt
cipais.

I

SUPERMOTOR

O ministro está con

vencido' de que a im

plantação do Estatuto
da Mlcroempresa defla-
grará uma verdadeira

· explosão empresarial
no Srasil, no que Ihá
assiste plena' razão.
Centenas e milhares de
hr:asileiros -'- assalaria
dos ou à., margem

'

do
mercado de' trabalho,
sentirse-iam estimula
dos a· empreender seus
próprios negócios" me

lhorando a concorr"n
da, elevando Iii oferta
ta de empregos e mul
tiplicando a riqueza so

cialmente produzida.
Como· sempr,ß, os

gl"'8ndes adversários dos.
\

planos do ministro es

tão dentro do pr9prlo
governo - especial
mente nos. governos
estaduais' - que' não
vêem coni bons olhos
'às perdas tributárias -

infimas, a rigor - que
decorreriam da aplica
ção do Estatuto. Per
das que, na· verdade,
s e r i a m amplamen�e
compensadas pela con-

entração da fiscaliza
ção nas· médias e gran
des empresas.
Tome-se como exem

plo o Estado de São
Paulo. Das 400 mil em
presas contribuintes do
I.cM, 350 J1lil são res

ponsáveis pela arreca

dação de apenas 3%
do imposto. 'Com um

efetivo' de fiscais as

sustadoramente inferior
às necessidades reais
de fiscalização, disper
so, além do mais, 'por
entre tantas empresas·, -"

suj�ltas
'

à. Insp�ção tri
butária, o maior Estado
da 'Fe3etação vem so
frendo sa'ngrias violen..
tas em seu Tesouro
,com a evasão ilegal de
tributos.. (PLANA)

ESTADO· DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO' SUL

TERMO. DE RE-RATIFICAÇAO DO, CON·
TRATO FIRMADO EM 22.08.80, ENTRE A,
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA
DO $UL, P�M.J.S. E A .fIRMA CESBE S.A.
- ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

'Aos vinte dias do mês de novembro do ano

de mil novecentos e oitenta e um (20.11.81), a
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL,
represeritadá pelo Prefeito Municipal. SR. VI,C�
TOR

.

BAUER, devidamente autorizado pela Lei
Municipal·n.o 832/81 de 19.11.81, e a firma CESBE
S.A - ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS.
pelo seu Diretor' Executivo, Sr: EDMUNDO TALA
MINI, aco�dam 'em re-ratifioor o Termo de Con
trato 'firmado em 22.08.80,' na Cláusula Terceira.
'ítem 1, mediante as seguinte, cláusulas:'

CLAUSULA PRIMEIRA
' '

,OBJETO - CLAUSULA TERCEIRA - PRE�
, ÇOS E PAGAMENTOS
A P.M.J.S. pagará a 'EMPREI;rEIRA, pela exe

qução dos serviços, a importância de Cr$ ..•.•.
241.348.539,34 (Duzentos e quarenta e um mi
lhões, trezentos e quarenta e oito mil, qUinhentos

.

e trinta e nove cruzeiros e trinta e quatro centa
vos), cujos preços unitários serão reajustados tri
mestralmente, segundo o "fNOI,CE RODOVI�RIO'
DE PAVIMENTAÇÃO", em substituição à forma
atual e�tabelecida em ORTNs, sobre as' etapas
não liberadas elou não iniciadas.

.

Em tudo mais fiqa' perfeitamente ratificado
o termo do contrato firmado em 22.08.80.

.

E, por assim estarem acordes, assinam o pra
.sente Tßrmo os represéntantes das partes contra
tantes, juntamente, com àS duas testemunhas
abaixo.
.

Prefeitura Municipal de Jaragl:Já do Sul, 20
de '10vemb"o de 1981.

,
CESBE S.A. Engenharia e 'Empreendimentos
EDMUNDO TALAMINI - Diretor Exec.utlvo

VICTOR BAUER ...... Prefeitura Municipal,.
. {

-

ALDO ROMEO, PASOLD - Testemunhas
ENNO JANSSEN

fi A L E C I M E.N TOS

Dia 20 de janeiro
,

Reinholdo Trlbess, 7� anos, nesta
Clara de Jesus Vlaente-,: 71 anos, nesta' ,

.

Valdir Martlnlf, 17 anos, nesta.I '..'

í
Dia 25, de janeiro . '.

Elaine' Cri,stina Souza Silveira, .4 dias, nesta.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'CORREIO DO POVO - Jaraguá do sul-se
.

.DIretor:

eug...k> Vlel_r $c.hmlSçkàl

.CôIdcndorM:
Flávio José, Brugnago, Yvpnne Alice Schmßckel,Gonçalves,
Jaime Blank, Prof. Paulo Morettl, $Ilvelrà J6nl9r, Ruc:fólf Hirsch
feld, José ea.Ulho Pinto, Dr� José Alberto·Ba'moeá.

Rec:taÇao. AcfmInlabà9lo • PubDcld,de:
,Rua Procópio Gomas d� -Oliveira N.O 290�

89250 - Jaraguá do Sul - SC.

CoIppotIveo.' InqXeéalo • Cifcula9lo:
Sociedade GráflC1a Avenida ltda. .. JaraguÀ do Sul - SC.

Assinatwra anual: Jaragliá d� Sul e região Cr$ 1.500,00
.

Outras cidades;.: : Cr$ 2.000,00

Exempll:jr a\lulso Cr$ 30,00
Número atrasado Cr$ 40,00

E81. ,omal RIo se respoMablllza por artlgoe assinados e nem

devolve orf.....

.Fun.",o
'

.... 10 de maio de 1919
'OOCMF' N.o à4�438.�91/0001-34

Construtora,' Seria Ltda.
CONSTRUOAO CML, ENGENHARIA E

COMf!RCIO DE MATERIAl:
DE .OONSTRIJÇAO,.

Rua Joio Picam, 94 - E"dlf. Cartos Spézla
,

Telefone: 72�214
, JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

/----------._�,----------._------��----------

Viaç_ão Canarinho
\ 'TRANSPOR'FE URBANO,

iNTERUR�ANO" EXCURSOES.
fi. "Canarinho" 'preocupa-se com a sua 10- \

comoção, colocando à disposição modê�ntssl
mos ôóibus, com pessoal especializado, possl
blUtando uma viagem tranqüila, té.plda e segura.

progràme beml Programe CÀNAfllNHO - o

transporte carinhoso.

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

Funilari,a Jarag,uá . L&da.
C.lhas 'par:a í�das ,as finalidadas� Faça-fiOS

uma.vJsitã. estamos em eondlç6es de atendê-los'
eficientemente.,.

Ruá FeHpe Schmldt, 279 � Fone 72-0448 ....:.
J'araguá do Sul-SC.

Terraplenagem· Vargas ISERViÇOS DE RETROéSCA'\MDEIRAS E TRATO-
'

R� DE ESTEIRA
_,

' ,

'fubos ,Sta. ,Helena
TUB'OS DE tONeR'ETO EM GERAL
Rua JOlnvllle, 1016,- Fone 72-1101

,

Imobiliária Santa Maria
COMPRA - VENDE,- ADMINIS1iRA o

\ SEl:IlMóVEL
RuaWaldemlro M,azurechen, 42 - Fone 72-1342

Prensas f'/ fa�r. tubos' de <;oncreto' sem àrmação desdeO,15.a 0,60m'
- Fôr.mas� .,'anels de .base" .,embolos e lâminas p/ repoSição em pren
sas de �ubos de todas as mancas - Conjuntos vi'br.atórios p/,fabr. detube. de cqner.eto desde 0,15 a 1�50m Simples é VRS-1500, nos tipos
penta/bolsa e macholfêmeª nos p.adrões Standart, DNEl,R" DER etc.
- End�neitado;as de 'erpo -!Prensas de I;)I<;'C0S _:_'Prensas de lajotas
p/ pav.mentaçao -'- Guindastes fipo porUco, fixo e móvel - Talhas
elétricas d� tam�or pI até 3 tOl'ls. -'- Mesas vibratórias - Fôrmas pj'
v4gas,e I?!,�-�oldados em geral - àlírnentadores de corr,eia pj. pren
sas ,e vibradores - Cal'l'inh9s p/ tubes e l'>ré-moldad,os - Redutores
de velocidaães - metoneitil� vévepslveis. basculantes e, portáteis.

. Eletro-Vibratlores

lnser. Elt, 250 66� 721·_ ,CGC .113.619 197/0Ó01,79 - Énd. T.Iegr.:, "VIBRADORES"
!tua José stutzer, .10 (próximo a M. Wllhelm) .. Fone (0473) 72-1071

, Caixa Postal2U - 89.280 oIARAG'UÁ "DO SU.L .'SC - BRASIL

I...�]
Belina II, LDO - Verde Me,tállco_� .________ 19
Belina II ,L - .Branco " .------------------------. 79
'B�nna II L - v:ermelho_:_.__.. _ •••• _ ... • __ . __�. . ._.. 'l8
Çorc.el 'II LPO \ler.me.lho .Metálico . __ :.�.____ 80
Cor;cel fi ,'LDO Vermelho'Metâllco.. ._.•.. ••._..... 80
b' ,

.,'

.'
"

..

orcei II' 'LOO - Braneo . •• _ .. __._.'•._.-••--.-------- 80
Carcel II L - Verde )ßetálic.o••�----.. ---_....._._.. .• 80

. Corcel II L ,-'-Branca Nevasca.,..•••_ .• ••.-- • 80'
Corcel. JI,'L '���J 'Me!ãnpo �--:�-.-._------.-.------�- 79
Corcel 11..:.1.. - 'E$ranco Ne�$.co._••• _�••.----.-.- --. 79·
',enreel �If:t',;;._ 'verde ;t.A�mlco�-•• - ••�:;- , .•.�.-. 79
Corcel II L'- .$�ge- _ � .:.. -.. 18

.

Corc:el .11....:.. 'BTliricb .. :_••_. . �__ . • . __.. 78
'Porc�1 'Cu.Pê LuxQ - "'P.reto._•••••••�••�--•••---.��. 71
'Passat TS ..:....,. Branco-�I�ooL••..••.•_....--.••-._- 8t,
'1/ • W. 'j3.0.0 - Amarel·o . �---- ..• - .. ---.-.----.----.----- 80
V . W. 1300,........, Branco. � . __ ._�_. __ .. _�: . __�___ 76

CONFIRA·A HIS1'ÕI�I ..� ...
Bal?io de It2q)OcU

HA 38 ANOS
,

...... €) Rosto Rubini Ltda., à rua'Mal. Deo
doro, 158 - OficinaFerd Autorizada',_.. (hoje Mo"
rettl & Jordan), anunciava serviços espe.oiatiza-·
dos, mcíustve, "carvão e lenha para Gasogênio".
Heje a epção. é alcoel, depois da, minguada gaso-
nna.

. ,

- Os zagueIros Mahnke (Heinz) e -João
Girala, ambos defenserea da S. D� América, aca

bavam de seltcltar registro pe1ã A�A. Brasil. Por
sua vez, o COAselho' Regional de Desportos em

Sªnta Catarif1a, diZia que a nenhum clube era Per
mitido o uSO QO nome Brasil. Assim é que era

,

convocada Assembléta Geral Extraordinária, para
Iil'Iwdar Q nome, onde apareciam nomes como Bae
pendi, Barroso QU Bell:nonté; � todos queriam sa

ber o nome vencedor. Baependi,> n\ÍÍ?
,

- Uma mensagem publicitária - um co

merciai ,c;fos dias de hoje - dizia -' que, nas

suas compras obséqtlio pedlr CAFt MAHNKE.
Él"a a torrefação do oonheeldo Bruno Mahnke que
anuncíava o seu produto, çom sede na Pres. Epl
táclo Pessoa,' no local onáe hoje é a oficina de
pintura €Ie Ralf Dáms.

.

.

,

... HA 30 ANOS
- Nem tudo eram rosas nos ldos. de 1952.

O diz-que-disque comia solto e havla quem acre

ditasse no que se espalhava. Asslm, nesse co

meço de-.,�vereiro" alguém telefonava de Corupá
que um cidadão dalí partira de bicicleta, com uma

wlnchester às costas, para liquidar 'o pessoal da
emissora local. Foi um Deus nos acuda, informa
a, notícia. Velhas garruchas, lá enferrujadas foram
Jimpas em· um minuto, mobilizaram�se sentinelas
pela' Estradljl áté Corupá, com pedido de garantias
à polícia, só faltando cavar trinch�iras nas ruas.'·
Esperaram o homem da bicicle.ta e da winchester .

até às 11 horas da noite e nada. Olle trote, mise-,
rável! Esta terra que não teve -vQcação para ser

uma Exú do nordesfe, de vez em quando era mo

bilizada .Qara que desse e ,vi,es�e .. E assim, entre
mortos e fer.idos, todos se salvaram, para felici
dade geral do município, do estado e da Nação.

... HÁ' 20 ANOS
- As coisas "'não andavam nada boas em

Jaraguá do Sul. Corriemorava,.se o primeiro aho
de governo na !cidade,� A imprensa local, que não
era e nunca foi atrelada às extravagâncias e an

dava livre e descömpromJssada, comentava as

festividades da passagem' dO' 10 ano de um de
sastrado governo'municipaL O então Posto Agro
Pecuário" hoje Parque' Agro Pecuário "Ministro

. João Cleophas", era requiSitado para 'pomposos
festejos, deles participando a final flor da época,
corri inflamados dtscursos, eháltecendo os 'áuli\cos
dirigentes. Mas a imprensa não concordava com
o sucul'ento churrasco, regade a muit� cerveja e

intercalad� da "branquinha". De administração
nada se via. pe positivo apenas a· Estrada do Ma-'
caquinho, hoje como sempre' no mais completo
abandono. De positivo as, perseguições políticas,
o desrespe,ito às lers e, '.o aumento de impostos
além dos limites permitidos, ensejancfõ recursos à
Justiça, que era' solicitada para acabar com o tu
multo que acabava' .de se estabelecer na pacata
cidade de Jaraguá

-

do Sul. Os que sobrevjveram
ficaram, sabeli!Qo' que a imprensa estava com a

razão e o povo souDe reagir a tempo, filara acabar
com a p�epotência p�lIaciana, eAsinando aos todo
poderosos que 'lO Poder é para servir a não para
dominar".

"

,

.1. I

••• HÁ 10 ANOS
,.".. A ARENA renovava o seu Diretório, fi·

cando constitl!Jída dos seguintes seguimentos da
sociedade: Sigolf SchUnke, EggQll João da Silva,'
Eugênio Victor Schmöckel, RodoHo lrlufenl)Jessler,
Osny Cubas D'AquillO, Filávio Orlando Rúbini, Má
rio Krutzsch, Nelson Leopoldo Dri,essen, Octavia
no Tissi, José Alberto Klitzke, Afberto Moretti, '

.

Gerd Edgar Baumer, Rudi FrafIcke, Roland H. Dorn
busch, ,Osmar José Vailatti, Loreno A. Marcatto,
Olavo Marquardt, Flávio Lenzi, Vitório La2lzaris e

Flávio Marcatto. Por conseguinte não havia, até
então, qualquer outro Paritido no município, um'

cde.s poucos a-ter um só partido, onde' todos eram
do govermo. ,

'

"

..:iI

m4H�trm8 ßooninHs .' Jaraflllt
'

,�, �,
e

(ONPAL - Concentrados para" Alimentos

o dr. Carlinhos volta a freqüentat o nosso semanário, com

um de seus muito. fall)osos despacHos.
Sally deve ter sido funcionária da �p�efeitura de Itao�ara. Co

.

mo fl,mcionãr.io pÍlblico tem necessidade de compravar tempo· de

serviço e1a requereu a competente cel1l:idãa.
,

O r�querimento ao dr. Carlos Moacyr de, Faria Souto" bur

gomestre de Itaocara, ellcantado rincão do Estado do "Rio de Ja-

neiro, mereCf)U O aeguint.e despacho:, '
.

"J. Salíy pede certidão de tempo de s�rviço. Defiro. Certi

fiqué-se o que constar nos arquivos. É prenúncio de vivência. A

liás nunca entendi porque multas' peSsoas omitem a idade. Para

mim, com meus 62 anos, parece-me uma glóri8 poder aunciá-la
Idade, no mínimo é sinal de know-how d� ykfa, ,know-tlOw do mun-

do. A Idade pro'(,{1 $l1iJ.e)veneturllls.'m#i@1! ib!lfalba�, ;já viv�mos cen

,tenas de IWempra.a.:lÁ' yimos ,I1JfIfUtl:� de ,�pe.tá,ç!.llos ma�vilhosos .

Acaso isto é vergonltQt� :SepliDdoA�,QfifÇi!::io, 0& ,Jo\fltOS :.de 20 anos

dev�m .escutar os homens de 30, e estes, por s�� vez, os�d� �
40.

"Como nos ,podem cöösiderar sábios si não 'nos conside.ram '"

velhos?"

"

tlricurando "UI ._fimento
,

cai' ' ,de'
, cotação?

lPllsse 'Illeste
.

Concessionário

.,;Ih""

.

Rondônia: a

estrela do
nova

Unllo
No dia' 20 de dezem

bro
.

de 198,1, .o (lon
gresso Nacional . apro-'
vou o projetç deIet nú",
mero 136� que transfor
-mou o .Território Fede-
r.al 'de ROl'ldôr:tia no

mals novo Estado bra
stlelro, Rondônia, a

nova estrela da União"
é" agara, o vigésimo
terceiro EstadÇ) - bresl
leiro.
A oCl!Jpaçijo do an1!i·

g,O, território fol inicia
do no século XVIII pelos
portugueses" q u �

, à

época tentavam assegu
rar a; posse da região
à coroa de Portugal. Já
1110 lnlclo do século
XVIII, aventwreiros su

biam os rios GJ:lßporé e

Madeira à procura de
ouro. Nessa época sur-

, 'gern os primeiros po- ,

voados,
-

como Pouso
Alegre ei Casa Redondß,
que contribuem para
consolidar a posse da

região. Com a constsu

.ção da estrada de ferro
Madeira-Mamore, já no

século XX, aparecem
n9>t9s Adcleos popu
raciona.is, entre os quais
Gua1ará-Mirim e Porto
Velho, �twal ,capital do/
novo Estado. ,

,'Em 13 de setembro
de 1943 foram criados
três territórios federais:
Rio Brancl;> -- ªtual
Roraima -, Amapá e

'Guapoté que, posterior
'mente, chamou-se Ron
dônia, em homenagem
ao Marechal Când,ido
Rondon. O Território
de Rondônia foi forma
do pqr terras ante� per
tem;:entes ao Amazonas
e a Mato Grosso.
O nOva Estado pos

sui sete municípios -
Perto Velho, Guajará-'
Mirim,' Ariqtlemes, Ji
Paraná, Cacoal, Pimen
ta Bueno e Vilhema. A
atwal divisão adminis
trativa ,é considerada
'illlsuficiente para atef.l
,der as necess,idades do
Estado. Por isso, o Mf::
nistério ,do Interior já
propôs fi elevação de
seis distr·ito,s à condi
ção de mtmicÍ1pios. Os
fwturos municipi,os são
.Colorado d'Oeste, Es
pigão d'Oe�te, Presi
dente Médici, Ouro 'Pre

- to d'Oeste, Jam'e Cos
'ta Marques. A papula"
,çªó de Rondônia é de,
aproximadamente, um

milhão de habitantes e

cerca de cif.l'quenta pO'r
cento reside na zona,
rwral.
'A agricultura ,é_ a

·pr.incipal atividade (eco
nômica de Rondônia;
suas t.erras férteis a-'
:-traem m'igrantes de·
vários Estados. {No 1'10-·

vo !Estado 'há o feliz en-j
cOiatro do hemem sem'
,·tetra com a terr.a S6m.Jhemem. (Esta sí.ntese I
Ilistórica' é de Carros
AlbertOl de .oliveira, pa-:
'.,ra Q "Cerreio .do Po- I

va"):
I

Ij"

Sobra 8·
,Silvéira Junior

.

Tenho t\cQ�pª['I.,ac!Q e Çlul;), �f;l vem publicaq:-
.

do fia impren�ª, 'q�H�.�e <;l�� BIJr.lf) Nlarx, yisitando
Blumetrau. cleito,!J' GIi(1ii��$ ª,?e,Elas ao �nxalmel que.,

,

se está pretendendo reimplantar no Vale do Ita�.
jaí, através da clisR�F\Si;l lila' Imposto para easas:

censtruldàs nesse e.�tilC':)--
, ..,...,x-.

Também mais recentemente por aqui anda
ram uns' aFquit�tQs

-

a.�m�es .

e n�o, gostar,am da
inQvaçã,o; mas de tut:f� ísse, a 6rític� mais bem
Iançada que Il foi a Ele Francisco ZImmermann,
em um artigo no. semanário "A Oldadé">: Nin�uém "

a favor.
'

-x-

Aliás, me parece que, s�gufldo o exato 'S1!iJ"
nificado da palavra, enxalrnel 'serla uma casa de

.

taipa e não d� t.ijolos, já que Q� �icionár.ios dize�
que enxalmel é o mame que se da a eada uma aas'
estacas ou calbros que susteneam as paredes-fel
tas de barro amassado. Mas o.noaso papo não é

sobre etimologiFl e vamos aceltar como �n:x:aimel
essas casas trazldas p�!oß colonos alemães: >

-x-

Nessa pelêrnlea nunca consequl tomar pé,
porque tive reações muitas contraditórias. A_pri
meira, de aplausos quando vi as fotos das -casae

tipo enxaimel construidas em Blumenau. ao abri
go de generosos tncenttvos fiscais da prefeitura;
a' segl!Jl'lqa reação foi de decepção quando VI I�
loco essas construções, com as "vigas" aparérn
tes feitas com simples listras de ·tintá preta. As-'
sim' são as sedes da Casa Pernambucana e do·
Bradesco, que vi mais de perto.' ,

�X-'·

Neste falso en:x:aimel a viga é um logro, uma
mentirinha, pintada sobre o cimento armado. A

gente de l.ong,e Já vê o jeWAho brasileiro de mis

tifiçar o estilo límpid.o. e simJ3Ißs das primitivas
construçõ,es do Tirol austríaco ou d,e sonolentas

, aldeias" suiças.
'

-x--
Eu me pergunto: Será que o verdadeiro 'en

,xaimel, que os imigrantes utilizavam em pequenas'
casas résidenciais, �e presta para grandes edifí
éios de lojas, bancos e repartiçoes públicas? E on

de cOAseguir, flquelas vigas gigantescas,
.

que pin-
. tadas de preto e salientes da parede, ern_prestam
o nome a esse tipo de construção? Pois que _.

já' dissemos":"" ,enxaimel não é o conjunto arqui
tetônico mas preci,samente a�uelas vigas.

\ -x-.
Visto de perto, o falso 'enxaimel made in

Blumenau é um Uxo, FIlas refleti:' Qtlal será:'8' d{Y,
ção? Substituir aqueles mostreflgo$ por autênti
cas casas de enxaimel, com grossas Vigas à mos'

tra num Estado onde a mad'ei,ra (Ie lei está 'aca

ba�do, 'ou COIlst;uir mais caixões de cimento ar�1
mado com vin�e a mais andares todos iguais, com

'

f.achadas ,padronizadas como_ caixas de' coc,a�cola
,

dentro de um caminhão? Porque embora' o enxai'
mel de Blumenau seja um bastardo da Baviera,
Rada excede em, chatice, em mesmice, o ,arranha
céu, que começol:l em Chicago há mais de um sé
Gula e comtinua pesteando este nosso mundo.

-x-
I Por outro lado, qyem I!,os garanUrá que nu-

.

'ma Europa carente de madeira, as suas casaS de
emxaimel, construídas mais recentemE�nte sejam
todas elas de vigas aparentes_de bom carvalho da
Península Ibérica? Nada me induz a crer que aque
·Ias 'lindas aldeias alpinas não teoham, de contra-

.

bando; entre os seus· enxaiméis do século' XVII!,
uma oú outra imitação, na base da tinta preta e

do' pHlcel.
"

,

-x-

,Então f,iquei ,pensando que o Simples fato
de a iniciativa de Blumeriau ser polêmica já é
melhar do, q}Je não produzir reação nenhuma, co-

.

,mo seria o caso, se, no lugar das atuais constru
ções de falso enxaimel, fossem ediHcios iguais
aos de Nova l.orqwe ou de' São Paulo, cuja' única
�iferença está na quantidad� de concr;etQ utiliza"

I
�. .

'

......x-

MaAdei para Fraf.lci·sco Zi,mmermann uma
.

foto de Blumenau, onde aparecem três casas de
falso enxaimel, coní a ,I.oja Moelm'ann a.o fundo.
Confesso que achei 'a vistaJinda, lembrando velhas

" paisagens do Reno" Muito mais agradável que a
,

0lltra opção, que seria a mesma vista apanhando
três arranhà-céws, iguais a milJhõe.s que existem
neste mundó é;Je.Deus nosso Senhor.

'I'

. f'leadiFlpr iCei., de �'efcUlts '1tda.
.

. A.,,>�, .'Deod�r�, ,�",. fr,n1� à ,I,prej,a �atr;iz.)
,1Fones;�72.0060 - 72-0655 - 72-0 9'69'.

;�""�i��$êj_. ,:' ", • ',(:'�M'1!,N 8 o ,L E 1" ",'
o"< A seguraFlça de ,melhor .né§,ócio.

I <" • ",.

.• q. '

.. '
.

fi � •.• l"':r��-.. � 1.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, \:
__ : "

CORREIO DO POVO - �araguá do sul-se
(1

""J;;;- ;'!
, '. \'

SEMANA DE 30/01 A'.05/0211982

-, r ;
.

3

c: lli), t:

f' .. !? 11

� "

o atletismo jaraguaemse, modsãda- com doze modalidades. -O presidente
'de' que .ern termos proporcionais foi a da' Comissão 'Munic.[pàt ife.,;E�.port:e:s',:'
que melhor repni'esentou 0: mualcípío F.idél'is Carlos'; Hrusehka, em contacto

'nos Jogos �bertolj' de"Santa CataNna ' mantido com o ,prefei\o' Vrctqr, êaué�;
realizados 1iI0 ano passado na

'

cidade recebeu áconfir�ação 'd'ó apoiorj'iián
de Lages, relnlclou dia 4 de janeiro os ceiro às modalidades de ginástica 'olíni:'

, , �reilílamerit0s éemevlstasa partlelpàçâo pica M/F, natação M/F, ,atletism.o ,M/f,
em. campeOnatos a nível. estadual, Cd-- ! handebol F, bolão M/F, saltes orn�men
'pa Brasllí e JO€}OS Abertos. No entan- l 'tais F, ciclismo e wlndsurf, f_icando de

to a primeira lntervençãe 'será no dia fera o tiro carbtna pressão, bocha, xa-

14 de feverei,ro: em I,tuporanga,' no Ah drez- e ,fl!Jtebol d'e-: salão. Há pesslblllda-
to Vale do I,tajaí, na lla, Maratoaa' da 'Ce,. de de que seja inC'luído O" h'obbye-cat, Ibola, r:eali2ada pOl" ocasião, das festivl- moda,lidade que, tal qual' o 'wi'ndsá,tIi; \

dades da IVa. Exposição ,Catarinense da tem amplas p'ossibilidades de conse�
Cebo'ía. ,� . Quir medalhas e dentre o grupo de pra-

, .'. '. ��.-. ticantes, Hgura nada menos do que o
A pr�va telia IOtCI,O as 8 horas, com

'. 'campeãQ estadl!lal. Gomo ps di'spêlildios
saida da ,Ba�rag.em .

S'ill e chegada de- cem a modalidade serão 'praticamente
fronte. a: Igrela Nlatrlz, num percurso de. ,'mJlos, poderá ocorrer.a sua inclusão.
12 mil rf!�trps. Paralelamemte,'. sera A maior s�rpresa das modalidades
disputada a Ia. Maratc;ma Infantil da não incluídas foi o flltebol de salão 1iI0-

Cebo}a,. cujo �r�jeto: �. percorrer será' vãmente' al.ijado dos' Jogos Abertos', tal
de,3 mil !!letros.. .,,' ',.' qual o oc.orrido no ano passado, embo-,

· .
' Buatro ,atletas )�r.agu?�nse� partl�

. ra 'seja o esporte mais pratiéado rola ei

clpal'�? da i!)rova prmc�P?I. Iva�lr R.i:tfa,,· ,dade, Não foram revelados os fatore�
Herc.1l1O Hercul�no .Andre" WaldIr Glese

que determinaram a não 'inclusão das
e,1a1me Dej.lagnJstIFia. EJes f�ram ..'ns-, modaJ.idades,�porém, no caso do ftltebol

·
CrItos na _tarde de !legunda�elra, e r.e- de salão, poderá ocOrtet" uma eventuai
�resentar�o Jaragwa d� S�I enver�an-, "X(irada de mesa", e, se de fato �ier a
do a camiseta da Corrllssao l.1uniclpal ser confirmado, dever-se-ia pr,omover
�e Esportes. uilla renovação' total, convocando' ape-

A premiação que será, oferecida. nas atletas, jovens, até 2S anos,. por

aos atletas vencedores é a seguinte: 1 exemplo, e incluir um ou dois "meda-
bicicleta de oorrida, 1 relógio de !i>wlso Ihões", a exemplo do bolão masculino.

com cronômetro, 1 rádio pórtátil AM- Com fssà,' eliminar-se-ia as chamadas
,FM; medalhas de ourq" prata e bronze' ,"panelinhàs" que tanto tem prejl!J.dicl:ido
para o� três primeiros' colocados; me- determihados setores do nOS�O espor
daftuís especiais do 40 ao 109 colqca- Ie.

.

do, além de diplomas 'aos partiqipantes. --�---

A CME de ltupOranga dará a alimenta- Com vistas a realizßçã9 doJV C81J1-
ção e a hospedagem aos atletas no dia peonato Varzeano de' Futebol·VarjãoI82,
qf::Je ante.cede �,prov,a. rustica da qe60- o E,sporte, CI'uDe Figueirense, da Uha
Ia. da Gigueira, reali;l:ou rewniãö na noite

de quinta-feira, traçando os plaRos para
o Campeonato, que já chegou a ser o

mais 'concorrido e disputadQ da, micror- ,

região. Através, desta nossa trffiêheira,
vo)tar,emos,�.a rios reportar sobre o ;a5- '

'

sunto.
.

,

A Div.isão d,e. Éducação Física' e'
Despprtos - CliFID, da 19a. Unidade
de, C;oordenaçãQ Regional de 'Educação-

·

UCfU�. ,4e,sê.nx91,x,ru;,á, no .decor.rer
.

deste
ano. letivo wrna série

"

'de comp'etições.
reunindo educandários" de. Jaragu.á do
Sul, Schroedér; 'Corupá, Guar,amirim .e

Massaranduba. O Chefe da Difid,' Pro
fessor Murillo Barreto de Azevedo, adi-

1 .

antou, que na prog,r�mação consta Ei) rea-
lização da Rua do RecreiO e Rua do La�
zer, dentre outras, além ,de, no mês de
abrn, um campeonato d.e atletismo, bas
quete, volibol, handebo.J."ginástica oHm
pica, ginástica rítL)1ic,a e judô, que se,.

lecionará equipes' ao campeonato esta-·

dual, em maio, na Cidade: de Brusque;
Os al�nos das escolas reunida$ e is'o
ladas ....,- pel�s info.r.fIJações_ que obt_ive
mos - pßla vez primei,ra, 1:e'rã,o oportu
nidade de

c

'participar' de competições
promovidas pe,la 1Qa .. l;Icrcà, �através de
uma program,l:J'ção e.specífica elaborada,

.

pela Djfid, para todos O,S municípios de
sua área.

:0' Estrella, de' Nereu Ramos, ini'
ciou com pé direito a temporadá. Na
tarde de domingo, na Barr:a, dó Rio Cer-,
ro. goleou o Botafogoi tocai pelo piacar
de 4 tentos a 2, após haver anotado 3·
a 1 na pri'meira etapa. Ambas têm pre
tensões de participar da W' Taça dos

. Munidpios (venCida ,duas < vezes pejo
Jwventus

.

e uma pelo Baependi) e vol-'
tarn a 'medir forças no próximo dia 7
de fevereiro, em Nereu Ramos.

" Já no dia .1.4 do 'próximo mês" os

associados do Estrella escolherão a

Ilova"di:retoria para ,982. A atual di,re·
toria deverá ser reeleita, apenas havem
(Ja alguns remanejamc;mtos � troca de
integrantes menos ativos, isso para que
seja dada continuidade aos planos que
prevê a venda· de títulos patrimoniais' e

A modalidade de hand,ebol. femini- construção de um complexq esport!vo. '

no, terCeira colocada nos JASC/SO em .
Renato Demathê, o presidente, adiantou

Ja'raguá db Sul, 'feito 'não reeditaCJo em' 'ào CP que' se a diretoria réeleita for,
81 em Lages, encontra-se sem técnico" ela se' empenhàrá ao máximo 'para tor

com o pedido de demissão. de Celç(j" '(Iar' realidade' a con�truçãö do comple':' .

;Thorn.azz'i. Ern- seu lugar pOSSivelmente xo esportivo do Estrella, qu'e, para nu

deY!ilr.á ,a,s�\1mi:r q. re,co,rdista cat�rin,en- ma primeira etapa, estão previstas Caiil�
s� de salto com vara, Waldir Giese, re- chas de bolão e de futebol de safão pa.,

ééhl fOJ'1mado em educação física, que ra os associados.
'

conciliaria desta forma o trabalho com O fU,t�bol, contudo, não será es

os treinamentos, permanecendó 'àssim quecido, uma Vez que é a fonte de maior
em Jaraguá do' Sul, apesar das investi-- eiltretenimento de todos. O plaAo . do
Éfas teAtàdoras qUe -recébeO, nmada- presidente Demathê não é audacioso
mente de Blumenau. 'considerando a qua1idade ',dos ,(Iirigen-

,

,"'" � ��: '"

�

,

".�': "., •. ,:._ .',

_ .�;., :' ,� j�� éstrelados, a união do grupo, que
.

O Grêmio Esportiy.p CrUz �e' M�lta, é cy ponto fundament�1 para o sucesso

de Rio aa Luz,)iâo pEmsa em participar de qualquer empreendimento. A popu
d� Ql:!mQ�op�t9� of.iGi�is ,prQJ;JlO,,!dos p�- laQão do lugar certamente não negará
Ia -Liga, a despeito de. rumores'

. que o ,seu apoio.
'

correm nos meios esportivos''- Essa é a '

'

opinião dos dirigentes, que acreaitâm'- Os pl�nos do J,uventús em montaI"
que a .c.on;tifluídâde, de rea!izar_apen�s uma boa equipe ,lJar� a� disputas ama-

·
partidas amistosas -é a melnor:' �ftica,· dorísticas, ,.repercutiu l11uito bem nQs

P&r� q �c!u�_e" . n<? m0!JI�ntº � fº .pr�� Slç _,�JJTeios eIilPo)1lvbs, que vêem neste fato
Malta tem' uma equipe respeitada, fC?r:-. o possfvel letomo d81 grandes Jornadas
te e ,unida, ,daí a ILoa c_ampanfia e a esportivas �ue ócorrlam anos atrás,
,I�nga in\lenCl�ilh:lade;r:'Jendo

'

hft�lu§lv� .. q��ndo QS,êlássicos mexiam com a mas-
dia 1'S passado,. derrotado o Floresta 'sa nas tardes de domi[lgo. O profissio

. d� P'ôm,erödà,"êm- "seu's' pr6prios'- dónií-" nâlisl1lí'Ö,' pelo merios éin 'tê.Fmos ãe� Ju�
nlos, peli) escore de 2 tentos a O e, velltus, é muito remoto o seu retorno,
na tard�/noite:dE!ste., sábado,. no Estádio mesmo porque haveria a flecessidade

· Eurico Ouwe,\ recebe a' visita do Pal- de ser mohtada�ul,T1a infra"estrutura com
maIres de Rio dos pedras;- que virá patívél, haja vista oS ,altos investimen-.
com suas equipes'Jils,pkante,' veterana ·to's que são -necessários com, a cont'ra

,

e
_
titular. Seu estádio possuih iluminá-- tação de atletas, 'concentração. vialgens,

çao. ·i9augurada no final de ano'· pas- taxas e ilüminaçãp. _E como o assunto
sa�dQ. ,

.

. ,é profissic:maHsmo, "'á qUem atnda acre-
'ti

'.

�"H �/.:' .'.7 JZi (",'I r'" 'dlte':na'funç:â()éfe fori}a�at$ formaçãO

'd" ·J�"f.1guá cl9,''SqJ feverá �'jttIOlP�r'> de �ma 'équiP�.. ,que rep�se'nteo fute-'

o� XXIII Jogos Abértos de Santa ea-.- bol do �ercelrQ- parque- Industrial . do ..

tarlria, no mês de Qutubro, em. Ltajaf, EtstadQ."
, i J t- r \ "í 1. ii" � ,/\. _ie

, ,

:;, ;::�JI,JJ.:_',k:dO- :,,,,g"m�\'
1'1... ,I ,

" "Capar'aó'.1
I,; I '(

. ,,,: . Hntram.os em, eallilpo"CO,m.,. a .seleção e .�s",
taremos com ela-aeste ano'; que é o ano- do. murr- ,

dial. PO,r -serte, 'AOS pr:ivil�giamO's ag.ora com .um

tlmaço come nos �ureos tempos. As únlcas ,�ú'(i-,
das que pers·i<ste":l -na mentagern do esquadrão
canarinho ocotrem "por excesso, .não pot escassez;
Para- qoatrol"'yaga.s'''{d,Ois -poetas; 'dgis FeeNtrO-avaÍl-,

.

tes) contamos oõrn pelo menês oito�erotaques:
Reinaldo, $erginho, Dinamite, Paüle Isidoro, Zé
Sérgio, 'l:ic1>., J�r� Mendonça; Tita' e Jorg[r.lno.
Não há que témer o vexame das vezes antertöres.
Além disso há o T�ê, chfil'e do 'ofício; qlrJereàUzou,
AO fqtebol Ci) 'que o Jº�ó tenta fazer com ·0 Estado::' ,

_
a abertura. Ven,tiladb' e so It€) ", Q J.i�re gênio, .dos
nesses jO'flado-res', anterlormente reptlmidns' pela ,

insensatez zagàliana Ié., pelo atltolitarjsltlo .'esguiado
do' capitão Coutinho', nosso futebol v:oJil:Ou a. ser

leve, malandro,' 'sorritleRil:e' ,e �eliz" t O mel.hor' do
'mundo.

'

."Chega�emo�\.à Espali'tla, qÚe mos'abrirá seus
braços si'mpátic.os� Só há dois caSos em que os

espanhóil> 'não ,esta�ão COnosco.: se, a final fo.!;
contra a Espanna ou contra a Ärgent,ina. Na pri-,
ineira Iillpótese n�o nos faltará to�cida. Além dos.
brasileiros que irão para lá, 'haverá uma. verdadei
ra invasão de portu.gtlese.� .para_ berrar com o mais

típicrf' vasc.aínö o horne: de nosso l3aís, ÇJtle\"ós
portGgueses nos cQnsideram um filho que deu cer
to na vida. $Impl�smente -nos adoram. Se tlldo

.
não acabar eJlil, llIma, nova Aljubarrota, vamos ter
torcida à bessa.

A Espanha'mihha querida Espanha, nos ,re

ceber� com. 'o malfadado ".Naranjito" -'O laranji':"
nha, símbolo d� Copa, um' maU: memento da cria-

. tividade espannola, 8'lgo horroroso, entre o., pior
de- Walt DisneY_9 .a publiCidade ãâ'Fanta, um en�

gendro até pecaminoso para um país onde a imagi'·
nação e :0 tal�nto são quase r�gras gerais. .

Na Espanha,- corno' aqwi,' o futebol mistura-"
se 'corn política e 'com/cultura. Parece' que somos
os únicos povos que ,possuem a consciência lú�

I .dica do EstadQ. Tanto é assim que lá o grande
Ortego

.

Y' Gasset escr-eveu um IgnQo ensaio sobre
a "Origem Esportiva do Éstado". Aqlli�, ninguém
eséreveu nada, além de Mário, de Andrade r:ulma
crônica famosa, sobne'o nJesmo tema, mal? somos
todos muitQ conséieFites de que a bola e a rede,
o voto e a tlrna andam de mãos dadas.

'

'Prêoílô '�Die'er' Schmidt"
/l JI"

• .� •

.._ I� (
_

,..,. 't'�,., .' r '. .. �'IfI�. �, ,', .

. . �,�.i���,it��de:{'<� �eltlertaÇiê�,�[d� :,ntt�. i
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.

•
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.E�-r:ecElOtédespachö,)bt>m.1_o.
.

o' "�rêmlo' tlieter , SchmiJt
: Goií;Úh�d6r' Jorge' "sofnlilirusên, de' eipodação"" será eiiltr.êgu�
'0 SecretáriCl-ij� indúàff.iá édo' pela pr,lrfiêfrä, Vez n� pl'!5ximb
'Comércio Nilsor:l BeÁ(Jer, 'ob-' dil:t ,'1 r de fevereiro. em sol�

teVê k apr�vâçãO do Chefe tio nldade mareada 'para 'às 16 hot
Exeéuti..vo ESfadÚal par<;í �ä 'cri'- rãs, no, C,Emt'J"õ de treinamentO

.

açao .

'

do
.

"Prêmio "'[>iéle� do �ESC" Com a presença $.
Schmidt de, E'J<ipbháÇã9\�9lÍe �e confirmada do Goy�rÀador ",or�
destina ,â áestac.ar,ás�empresas ge BO�Íilhaul?en, do Diretor da

datarlnenses
.

qllle' mais partie i- oacex, 'Beneáito' Moteirã. auta�

param do esforço 'de c�lo�açãó .rldades e �mpresáriós •.

dos produtos de Sànta catauna
no exterior; além dê se cQns':
tituili' numa hom�nagem ao ex':

.... Secretário Dietar Schmidt,
grande Incentlvador das expor:
tações éata"ilÍàn�es. O 'Sí:lcretá
rid ;Mlsori"'B�nder.' e:sclarecÊm,
que a ptoposta de" criaçao :do'
"Prémio Dietér 'Schm.idt de Ex�

portação" foil 'feita pela Asso-'

sociação Brasileira de Técnicos
'

!Admilli�iraçãÓ .� s�;Ção ��'de
Santa Catarin'a e pelp CentYo
de C'omércio '�xteriotêie Sarita
'Catarina, e tem o p�tr06ínio �ao
Governo do Estado

. ätrtivés
da Sec�etária da IndÚstria e do

Comércio Cacex' - Carteira

de Comé�cio Exterior do; B�m;'
co do Brasil e,da RBS . ..,...·Red.e
Brasil Sul de Comurnicações.

o governo garante-se na legitimação
j
do

Mwndial· ganho e se obriga a fa;zer uma abertura
. democr.áticl;I.. , par� f!ão tq1plodir, depois de .,duas,
pifias derrotas,. E qu.e no Brasil o cence.ito VjgeRta
não, é. ci de legitimação, mas o de con�usão. O
adorado presid�nte Médice foi legitimado por'. coo
ftlsão, pelo Pelé pelo ßérsçm e pelo Tostão en

quanto ,defer.'lestrlilv8.dos céus, os empresários opo-
.

sicionista,s e os porões' do regime eram câmaras
de· sangue, l1Orror e tortura.

C6m' base :'el11 dado�,' fornEl.
-cldos pela Gacex'serão premia
das I côm troféus: a empresa

.

catarlr:lertsé 'ClJl!le rnals e,xpörtou
em 1981 walor' em dólares); 'a

empresa que 'obteve maior in

ctémento nas export�ções re

lativas �o '. período 801181;."a
ßmpresa cat-arinel1'se com maior'

diversificação de mercados; "a

�n';'presà" (indl:istria
�

dê tran,s-
,formação) que obteve o lillai6r
sardet poJiti�o �o seú

.

balallço
coVrierb1al; . � ã empresa catJ
�ÍI;ense 'que m�is se, destac�u
n�s exportações ß.m. 1981. N'a

mesma"öcasião serão ernttegues
dJplomas .à'1' e';Tlpresas de. San-

.

ta Catarina que, ingrêssarám na'

'expórtação em 1981 •.

,

. Enfim penetramôs no Ano do Mundial, e

ningl!lém ficará abrasado de ódios oposicionistas
até que termine a Copa da Espanha. O único pa
cote capaz de salvar o PDS não é um pacote, -mas
uma bola. E nossa democracia estará salva. Se-·
rá uma dem9craoia_socrática e doutoral, ainda por
cima. Não' öo filósofo, mas a do médico, ge",i�.1
que maneja com mais beleza' a propriedade o cjll-
'canhar que 'o bisturi.' (PI�na)

..

Vieirense
.

re'inicia
,

' I

, ,

atividades. esportivas
� I

-,

A ;Sociedade Esportiva tando, com ö objetivo de
e Recreativa �ieirense rei- . íreiniciar 'também em bre,-,
Ricia 28-fe[ra vindoura suas . ve 'a .construção de suá'
atividades esportivas nes-. nova sede sQoial.. meta
te ano de 1982, mais Ilro- prioritária, e que .segundó
priamente o 'bolão, esporte previsões mais otimistas,
largamente difundido en- é. pensämento deixá-Ia
tre os seus associados. praticamen'te concluída �

té o fillal do' ,ano. "Para
tanto,

.'

dentro.
.

de p(>ucos
,dias, ,gerá JaiWadb '·Editai
de COAcorrêFlcia", para
ventla dã, sede �Rtiga (às
margens da SC-3Q�)� cujosl
recursos dela oriundos,
serão integralmente apli-

.

cados na nova' sede .

SEDE SOCIAL

, .

ASSEMBLEIA:

As equipes masc!,llinas
reiniciam' "sLlas" àtlvidades
no mês de 'fevereiro, ao

passo' qqe as "feminilias
. somente em março vo'lfa
rão' a· ativar os seus de::
partamentos .. E a partir
da prhneira sexta"feira �e
março (OS), a mais nova

equipe de bolão da socie'·
dade inicia atividades, . é
do naipe feminino, na bo-, A assembléia geral, or.
Ia 16 ßeritímetros.

•

dinária- da Sociedade será
reaiizada .ém fevereiro.
segl,mdo constai nos novos
estatl!ltos, e em data a ser

. divutgada
'

através da- im

prensa local.
A diretoria da SER Viej

rense está s,e movimen-

Estalística 'Ido 'D'HER diz que àci,d'enles ,nas BRs caiu em 81
- ,> •

(

, Considerando dadOs es· das ..

:timativos do m�s d� de- De Janeiro a de:zembl'O
zembro, o DN'ER dlvulgQLr de 1981, foram' reg,lstra
estatística. dos acidentes dos 44.3S� 'acidentes nas

verificados em 1981 nas rodovias federais, contra
rodovias federais em to- 49.462 o 'co r r'idos em
.élo o Pais', 'que regfstra 1'980. 'O mês de janeiro
uma diminuição de . 10,3 do ano passado' foi o que
por cento dß oCOl:rências apresentou o. maiOl;

,
,nú,.

em relação ao' ano de mero de aCidentes; 4.092
1980. A redução do nlii- Ei o d,e setembrö, o,menor
mero_Q_e acidente_s t} .. meta número 3.37S.
,\procurada 'pelo O N li: R -Também a estatística,
através de todo um estor- . do número de. feriaos em

ço' de' conservação, sina�" acedentes 'nas rQdovias fe
I,ização_ e' patrulhamento . derais sofreu uma redu-'
das rodovias e também ção d� ,8,7 por cento' em

da Campan'hs,Permanente ,relação ao ano dê 1'"980.
de'"Sêgurança . riàs, :Estra'( . Dejanetr.o i'a dezembrQ de'

�
. �

'�:, �!
'.:

1981, 26. 924 pesso�s fi'
caram

'

feridas' em
.

acidelil
tes', contra. 29.476 em'

1980. Janeiro do ano pas
s.àdó, foi o mês com' maior
número de feridos, 2.,S'99,
e maio o de menor núme'
ro, 2.10S.
O número de morfos em

aciaentes f.ías �odovias fe
derais em 1981 foi' 8,8
por ceQto me.fI<?r do que o

verificado ,em 1980. No
ano. passado., às v(timas
fatais' chegaram a 3.764,
enquanto em '1980 os nú
meros se' elevaram', a

4.12�. Em ,julho de, ,1981
ocorreu ° maior, número

de mortes, 363, e setem:'
bro foL o mês de menot
índice, 2S9.
,Emborat a ,redução d<)'

número de acidentes seja
considerada auspiciosa o

DNER. @rosseguirá' o fra'"
balho de itFlp'lªntàção �
,dé$envol.vimento �e uma
censeiência ,rodoviária res.,.

ponsável entre ôs usÍilá';
rios com o obj,etivo. ,as,

.

evitar o' crescimento do
número de àcidentes na�
r.,odovias federais. l..

:Dis,pe.DS�4a
,

� . eÍltterg� , d_'
.

','
'

, .

Céd.u·la. ,",6"
.. ,. C�rihéçâ��ö;_'Plâno ',' Os prop,�"riOs '","Is de·'

,

'" 1 ,> _', ••,', I:'
c

•
"

' .'

,

•

i;i, �

r todo; o:Pahr foram dispensados
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,\... Cédl!lla "G" da
.

declaração do
250 lotes residenciaIs, �rea\.p'�r�\lazer" c_omércio, e fins instituclóÍlais. Toda Infraest�utu- d

imposfO de ren�a, a<ei<empto do

ra necessäria numa �r..ea',co� mais de 190.000 m2 na ,Rua João Januârlo·Ayrb'sà." ,i. ,:-., '''que liconfeôéü até o ano passa-
I r '..

' ','
,

";'
,. \io.lA·dispen'sa da apresentação

• I' J, �

V
'

'-
d!'!::..� 00'O''bi).'j:ar'',' "10•. S'"

�..

";io�,�,.�.J,}.J',.�.,n.�,'�:,:t:;.m.�lt�á,:.. �.",i,S'\a�.:�::I:�'nmtireeiiluiuentos . �..
..'

.

i' ; '\ -'';' " 'I
, Po'rtarla Intermlnlstenal. 291,.

. i,,'"
"

. ,

L d
' .,,; '. "nstrúmento' gue' determinml'

l':larC.atto ' •• 't" at '" "
o'. ' que o INeRA e a 'Secretaria da'

, ,

.i Reoeita Federal 'baixf,lrãÓ .

agorà
. M"�\ Déocl�, 1�171- F"/72-h38 's�r;àr.atfamente ,as -

Flor,mas de
( •

" '�
apresenfação' das duas declara�
ções.
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Camargo é eleito mas"Dávio'
pode assumir presldêncla

- da Fecam
.

Cónhêcidós os apt'ô�ã'âh's em
Economia e Estudos JSociais

Das 5.440 vagas ofereci-
O:prefel�o de São Fran-. cendo o munlclpállemc ca- das no Vestibular Unifica

cisco do Sul, Flávio Ga- tarinense. E enumerou, do da Aéafe/8�, .qu�. lnte
melro de -Camargo, é�' o também, 'as diretrizes' bá- gra 18 fundações educa
novo presidente da Fede- slcas da Fecam para 1982, clonals espalhadas por to-

.

ração Catarinense de As- composta de deze ttens: do � Estado, apenas 5.259
sociações de Municípios. 1) Os assuntos de interes- foram preenchidas. As 181
Ele foi eleito sexta-feira, se dos 197 municípios ca- vagas que ficaram sobran
dia 22, em São Franclsco 'tarinenses, discutidos e a- do poderão ser preenchi-
80 SUl, durante assem- provados nos plenários da dss através de "chamadas
bléia da Fecam, que teve Fecam, deverão ser pre- ao, subseqüentes" (não
por finalidade principal a viamente estudados, anall- classificados), através das

.

eleição da nova diretoria sados e diagnosticados à fundações ou mesmo um

da. Federação.
.

nível de associações mu- segundo vestibular, como
A chapa encabeçada pe- nicipais; 2) Estudo, anäll- fará a FERJ.,

lo prefeito francisquense se e diagn6stico e enca- Os . cursos com vagas
obteve, 9, votos dos 18, minhamento das suqes- não preenchidas são os

conseguindo a g 'r a n d e tões ao Governo Estadual . seguintes: Estudos Sociais
maioria dos votantes. ,A e Federal; no que concer- da Fundeste, de . Chape
chapa encabeçada p e I o ne a redefinição das corn- c6,. com 50 '\tagas e ape
prefeito Rogério Tarzan, petências municipais, dan- nas urnà candidata elas-

.

de São Joaquim, conse- do sua compatívelnapacl- sificou-se. Tambémjl.etras,
guiu 5 votos, e a chapa do dade econômica; 3) Forta-: com' 50 vagas e dois pre
prefeito de Rio dó Sul, lecimentb do interrelacio- enchimentos somente. Na
Luiz SoldatelII / teve, 3 vo: namento técnico entre o FEBE, de Brusque, 2,9
tos, totalizando 17 votan- Estado e Municípios via passaram em} ciências so

tes na eleição da Fecarn. associações municipais; 4) ciais que ofereceu 60 va-

Ao pleito, comparéceram Desenvolver ações junto gas. E também 100 vagas
representantes da maioria ao Ministério da Justiça, para estudos sociais quan
das Associações de Muni- objetivando 19 stabelecer do apenas 90 passaram.
cípios do Estado. S6 não normas processuais com- 'Na FERJ, 'de Jaraguá do
compareceu o represen- patíveis com a dignidade Sul, somente 57 candida-'
tante da Associação dos a qual estão investidos os tos conseguiram média
Municípios do' Alto 'Irani. Presidente, Governado- para passar, enquanto que
(Amai), com sede em Xarr Presidentes, Governado- foram oferecidas 1.00 va

xerê. No início da Assem- res, Ministrôs, etc.; lS) Que gas.
bléla,' o até então prest- os secretários executivos OS APROVADOS
dente da Fecam, Milton das associações de munl- O resultado do vestibir
Sander, Prefeito 'de Oha- cípios sejam permanentes lar da Acafe foi divulgado.pecö, concedeu alguns mí- assessores da Fecam; 6) na tarde de terça-feira e,
nutos para formação de Desenvolver 'atlvldades no· junto dele, também o des
novas chapas ou para a sentido de se obter o to,... tinado as sessenta vaqasmudança de seus' mem- tálecimento da capacidade, disponíveis ao curso de
bras. Como não houve-ma- técnica e financeira das Economia da FURJ, que a
nifestação, o pleito teve associações municipais; 7) partir deste ano ministralníclo com três chapas Tomar providêricias urgen- uma extensão em Jaraguá
concorrentes. .tes no sentido da instituo do Sul.
Também foi firmado um clonallzaçäo das associa- 'De 315 inscritos, os a-

pacto entre os componen-
.

ções de municípios, como provados em Economia
tes das três chapas, .para organismos pübllcos: 8) são: Ademir .lsldoro, AI
que fosse dado apoio aos 'Que os secretários execu-

.

berto Bauer Neto, Aldo
membros da nova- direto- tlvos das associações de Blank, Aldo Romeo, Pasria, que foi empossada na munlcfplos indiquem o se- sold;' Alexàndre Marcarini,
mesma data, ap6s a ,elel- cretário executivo da Fe- .Almir José' Fagundes, AI
ção; O pleito se desênro- cam; 9) Defi,nir novas fon- varo:R, d:e: Carvßlho Filho,
lau sem qualquer anorma- tes de recursos, evitando Arist�u Rosa, Arlindo I:ri
lidade, com o compareci- onerar as associações de neu Volpato, ArnaJdo Pau
mento ,de 17 das 18 asso-' municípios; 10) Dar uma lo Ersching, Arvorli Xa
ciações de municrpios e- solução da dívida atual das v.ier Ribeiro, Carmem Dal�
xlstentes em Santa Cata- associações, para com a piaz, Celso Fernando Pa
rrna. Fecam; 11) A Fecam par- doin, Celso Perin, Cláudio
A nova diretoria da Fe- ticipará de outras entida- Finta, Clemente, Man'nes,

deração 'lCatarinense de' des, se estas entidades Cristina Volanda Badur�1
Associações-de Municípios tJ:_ouxerem benefíciQs para Dolores Correia, Eduardo
é formada dos seguintes o municipalismo catarinen� S. Schiewe, Eniílio da Sil
membros: Presidente - se e brasileiro; e 12) Dar va Neto, Francisco Ricar
Flávio Gameiro de Camar- continuidade das reivindi- do Taranto, Geraldo Schal
go (Amunesc - São Fra.,... cações dos municípios, dach, Gilberto Henrique
'cjsco da Sul), primeiro vi- junto aos 6rgãos compe- FauseJ, Guida Lindemann,
ce'presidente - Reno Ca-. tentes,' dos trabalhos já . Guidp Roque Junkers,
ramori (Amarp - Caça- iniciados pela Feçam. Heins Edgar Raeder, 'Hen-
dor), segundo vice-presi- rique Purnhagen, lIário
dente _' :Dávio Leu (Am- DAVIO PODE A!lSUMIR Bartei, IIdomar, Gaedke,
vali - Massaranduba), se-, O Presidente da Asso' ',Isa Regina B. PinhQ, Iná-

, cretário _ Alexandre Me- ciação dos Municípios do cio Vieira, João' Carlos de
rico (Ammtri _ Brusque). Vale do Itapocu - AMVA Souza Pinto, José AfORSO
O Conselho Fiscal é com- LI, Dávio Leu, segundo vi- Weber, Ji>sé Ely Tages,
'posto de: Jarci de Martini c�-presidente' da Federa- José Marcos Kremer, Jo
(Arrteosc ---1 São Miguel do çãó Catarinense de Asso- , sé Oliveira da Silva, Lau-
'Oeste), P I á c i o Gaissler ciações de Municípios, po- ,ro Stoinski, Lourival AI�
(Ampla )- Mafra) e Pau'lo derá assumir a presidên- berton, Luís Augusto da
May (Amurei - Tubarão). . cia da entidade. Ocorre 'Costa, Marcos Zanghelini, '

Suplentes:, A r i Borges que o· presidente Flávio Maria Luísa Emmendoer
(Amesc -' Praia Grande), Camargo e o primeiro vi-, fer, Marília Liané Pícoli,
Armando Ghislandi· (Amfri ce'presidente, Reno Cara- MariIs\- Maria Qemarchi,

,
- ,Balneário Cámhoriú)' e mari, pretendem concor- Mileni Casagrande Blos
'Altamiro Diniz (GraQfpolis reI' a uma cadeirà na As- feld, Norberto Adalberto,
- Rancho Queimado). sembléia Legislativa, sen- Baumle, Osni . Pincegher"

do obrigados a se desin-
compatibilizar a partir de
maio, e Dávio, na ·qualida·
de de segundo vice-presi
dente deverá então presi'
dir a Fecam até janeiro do
pr6ximo ano, quando ,será
eleita a nova diretoria.
A pr6xima assembléia

da' Fecam será em Pome- .

rode.
.

,

Osnir ,Gonçalves, Paulo
Dalfiore Dallagnollo, 'Qui
liano Pereira, Reno Sch-'
wartz, Richard Peter'Her
-rnann, Roland Walter Jans-
sen, 'Rolli Bruch, Ronal
do Guilherme Schmldt,
Senador B6s10, Ubiratan
Mafra "Pinto, Udo Valdir

·

Adratt, Wilma Luísa 'San
son Correia e !Wilson Jo
sé Watzko.

Aprovados em Estudos
, Sociais:, Adelino'José Kie
nen, Ademir Isidoro, Alml
ra Schulz, Alvair Ricardo
Pedrini, Ana -Janete Pe
dri, Anair da Silva, Ari
Antônio da Silva:, Artsttdes
Luiz Maffezzolli, Carlos
Alberto Schorner,' Clarice
Irmengardi N o e r n berg,
Cláudia Mahfud, Dalmiro
Leão Borba, Dalva Regina
Ersching, Denise I. n ê s

.
T r e i s, Dolores Correia,
Dorival Strelow, Edevll
san Anísio de Lima, Édir
Sasse, Edite' Mengarda,

· Eudete Sacht, Hélclo -Fer
reira, IIdomar GAdke, 11-
za Regina Brum P�ho, 1.0-
goberto Sérgio Wille, Ira
cema Müller, Iris Müller;
Isabels -Olívelra D'Aquino,
lvarlsto Antônio Floriani,
Ivo Rlbeiro, Ivone Ses
terhenn, Juvenal Micheluz..

zl, Luiz Gonzaga Demarchl,
Maria Lúcia Horner, Maria
Sônia Maiochi, Mário Tar
císio Marangonl, Marlene
Vegini, 'Maryalda Cbarão,'
Maucir Bento Danna, Mi- Os nomes de mais cln

riam Maria Rudolf, Moacir co Secretários de 'Estado
Luiz Fachilii, Mônica Sch- que substituirão, os atuais

mldt, Natalino Martini', l\Iél- que se ?esencompatibil.i
son Hardt, Norli Martini, zam n� ?Ia 15 de feverel
Olívia Borchardt, Osnilda ro proximo foram anurr

Tereza Bastos da Silva, ciados pelo governador
Renato César ,Dias, Rosa- I

Jorge Konde� Bomhause�:
ne Maria Lorenzi Rose' O atual PreSidente do Tri
mar da Silva, Roz�1i Tere" I bunal de Justiça, Dese":,
zinha Marcollä Valcir Za- bargador Ivo Seil, substl
natta Valdir 'José Witt- tuirá Nereu Guidi, na Ca-'
kowsid Valmir José Bres- sa Civil; o engenheiro
san, Valmor Dallagnolo, Marcos Rov�ris,. assessor
Valmor Fock Vilmar José da Secretaria dos Trans

Rangel e Wilmar Victor P?_rtes, s�cederá Esperi:
Viergutz dlao Amm naquela Pasta,

.

o deputado Cilião de Araú-
SEGUNDO VESTIBULAR

. ja irá' para a . Secretaria
Para o preenchimento da Justiça,' no lugar de

das vagas existentes, a Neudy Primo Massolini;
FERJ fealizará o segundo Juarez Medeiros, atiJal Se
vestibular p'ara o curso cretário 'Municipal de Ad
de Estudos Sociais nos' ministração, substitui Fer
dias 10, 11, 12 e 13 de fe- nandq Bastos, na Secreta'

vereiro, às 19 horas, �m ria de Trabalho e Integra'
sua sede. I:nscrições dias ção Política; PaulO' da
08 e 09 de "'vereiro, das Costa Ramos" Chefe de
13h30 às 17h30, mediante Redação da Sucursal, de
a apresentação da cartei- Florian6polis, do Jornal de
ra de identidade e paga- Santa Catarina, irá substi
menta da taxa de CrS tuir Jair Hamms na Secre-

·

1.3'501;00 recolhida na te- taria 'de Comunicação So-
souraria da Fundação. cial que irá para a Vice-
Por' outro lado as ma- Presidência da Codesc; e,

trículas para caiouros e �ílson Boe�ng,. ex.Secre�á
veteranos do curso de E� ,

rio da Industria e Comer
tudos Sociais, primeiro 'se- ci.O assume o .Iugar de
mestre, serão FIO período V.lc!or .Konder) ReiS na Pre
de 15 a 19 de fever�iro, Sidencia do Besc.

das 14 às 18 horas. Bornhausen informou
Para o curso de Econo- que o nome dos outros se

mia, as matríéulas serät> cretários substitutos de
nos diás 15 e 16, das 14 verão ser anunciadós no�
às 18 horas, na FERJ. primeiros dias de feverei-

ro.
VALORIZA,ÇAO DA
FECAM FUNDAÇAO EDUCACIONAL REGIONAL

JARAGUAENSE ( F E R J )

A Diretoria 'da Fundação Educacional Regio-:
nal Jaraguaense, torna público, pelo p_rese"te Edi
tai, que' fará realizar � Vestibular para o Curso
de Estudos Sociais na Sede da Faculdade de Es
tudos Sociais nos dias 10, 11, 12 e i13 de feverei
ro de 1982 às 19 horas.
I,NSCR1ÇOES - Loçal: Fundação Educacional Re

gional Jaraguaense. f
.

Data: '08 e 09 de fevereiro de
1982.
Horário: 13,30 às 17,30 horas.
Documento Exigido: Carteira de
Identidade.
Taxa de Inscrição: Cr$ 1.350,00
(hum mil ti-ézentos e cincoenta
cruzeiros) que deverão ser pa
go� na Secretaria da Fundação
Educacional Regional Jaraguen-
se•.

\; '.
,

Camargo,. concedeu en-
• trevista à impr�nsa,; ap6s

,eleito, quandO afirmou que
pretende desenvolver. um
trabalho. com o objetivo
dê valorlZár a Federação,
conseqüentemente fortale-

Editat· N.

,AUREA MOLLER GRUBBA
TABELIÃ DESIGNADA E OFiCIAL DO REGISTRO

DE PROTESTOS

Pelo preseflte edital de Citação pedimos aos
senhores abaixo relacion�dos que compareçam
em nosso Cartório para tratarem de assuntos de
seus intéresses: ADEMAR ROEDER - Jardim PI
nheiro, Jaraguá Esquerdo - NESTA _ ADEMAR
STINGHEN .:.... Estrada do Rio Cerro..,... NESTA -
VANILDE SCHEUER - Rua: João Januário Ayro-
so - NESTA. ,

"

01/82

Jaragl,Já do Sul, 00 de janerro de 1982.

�' CARLA SCHREINER
Diretora

Adalzira .Piazera de Azevedo
Oficial Maior

..

�.

Fundação Ed��lonai Reg�onal
Jar&guaense (.FERJ)

COlDuDica�o
A Fundação Educacion�1 Regional Jaragua

comunica: '

MATRICULA_1:0 Semestre de 1982, para
,

.

'louros e Veteranos do Curso
Estudos Sociais.

DIAS - �5� 16, 17, 1.8 e 19
de 1982.

HORARIO. -14 às 18 horas.
LOCAL - FERJ.

OOeUMENTOS NECESSARIOS PAr,A MATRI
LA DOS CALOUROS 'I

,�

01 - Atestado que trabalha seis eu mala
diárias;

02 - Certificado Militar (fotocópia da frente
verso) -' duas vias;

,

, .

03 -'Títlllio de eleitor (fotocópia da frente e v

so) � duas vias; ,

.'
.

04 ...... Carteira de Identidade (fotoc6pia da fre
e verso) - duas vias; ,

05 - Certidão de Nascimento ou Casamento {
toc6pia) ---"- duas vias;

,

06- Diploma de 2.° Grau registrado para 9� f
,

mados em Curso Normal ou técnico (f
cópia da frente' e verso) - duas vias; .

07 - Vida Escolar de 1.° e 2.0 .Graus em d
vias de cada - originais;

08 - Os, hist6ricos escolares deverão apresen
as indicações mencionadas na Portaria
nisterial n.o 726 de 05/11/67, se expedi
à partir'desta data.

09,.- As aulas para o Curso de Estudos Sacia
terão início dia 1..%3/1982 às 19 horas
FERJ.· j ,"

-Jaraquá do Sul, 27 de janeiro de 1982

CARLA SCHREINER
,Diretora

,COl.J�GIO DIVINA PRO
'VID!NCIA ABRE MA-,

TRICULAS PARA
PIANO

Irmã Rosira, professo
ra de plano deste Co
légio na década de 70,'
volta de Çuritiba recém
formada em música pe
la Escola Sup�rior de
'Música e Belas' Aftes
do Paraná.

Documentos necessários
paira matricula do curso d

,

Economia em Jaraguá do S

Desta forma, o >Colé
gio Divina Providência,
com 8 planos, se sente
a altura para atender
condign,amente e 'com
eficiência a comunidade
jaraguaense.

Outrossim o mesmo

Colégio se sente feliz
em colaborar para rea

cender e animar em

nossos alunos os vaia
res artísticos.
As matrículas estarão

abertas a partir do dia
08 de fevereiro.
Maiores informações

I
pelo telefone 72-rJ779

..A Direção

Cinco novos
Secretários de',
Estado foram
anunciados '

MATRICULA,.- DIAS 15 'e 16 de fevereiro de 1
H'ORÁRI,O _ 14 às 18 horas
LOCAL - FERJ'

01- CARTEIRA. DE IDENTIDADE (frente e v

so) duas vias _:_ fotoc6pia;· .'
92 - FICHA MODELO 18 - duas vias (origina
03 .-- FICHA MODELO"19 ,- duas vías (origlfralSf;
04� CERTIFICADO DE CONCLUSÃO (OU DIPL

MA) DO 1.° e 2.0 CICLO - duas vias
"

cada (fotoc6pia);
05-ATESTADO DE SANIDADE FfSI·CA E ME

TAL - uma via;
06 - ATÉS�ADO DE VACINA ANTI-VARlóLICA

uma via;
.

f

07 - ATESTADO DE EXAME TUBERCULINO
TORAXICO,- \uma via; ,

08'- CERTIDÃO DE NASCIMENTO 'É CASAMEN
TO - duas vias de ca'da (fotocQpia);

09 - TITULO DE ELEITOR - duas vias (fotoc
pia da frente e verso);

,

10-ÇERTIFICADO DE QUITAÇÃO MILITAR'
duas vias (fotoc6pia da frente e verso);

11-ATESTADO DE IDONEIDADE MORAL
uma via;

12 - DECLARAÇÃO DA FIRMA QUE TRABALH
SEIS OU MAIS HORAS' OlARIAS.

OBS.� OS 60 CANDIDATOS APROVADOS N,
VESTIBULAR DE ECONOMIA, 'PEVERÃ
FAZER SUA MATRICULA NOS DIAS PR
VISTOS, CASO ISTO NÃO ACONTEC
AUTOMATICAMENTE:O CANDIDATO PER

DERA SUA VAGA sendo' chamado o

guil:lte na, classificação.

ORAÇAO AO DIVINO
ESPJRl;,rO SANTO

ESpírito Santo, Vós que ,

esclarecei tudo, que.iluminafa
todos 06 caminhos para que
eu atinja. o' meu ideaL Vós

que me dais o dom div:lno de

perdoar e esquecer o mal

que me fazem e que todos 08

instantea de miDba 'VIda
I
..

tais CQDligo, eu quero �este
I' curto diálogo a�eoer por

tudo e confirmar mais uma

vez 'que eu nunca. quero me

Iseparar de Vós, por maior

que seja. a ilusão materie,l,
.

não será ó mínimo de vonta
de qUe sinto de um \dia. estar

convosco e todos os meus ír.
mãos na glória. pe� -

Obrigado mais uma vez. -

A pessoa. deverá fazer esta

oração 3 diu seguidos, se� \
dizer o pedido. Dentro de 3
dias será alca�1cIa a graça
por mais diffcil que seja. Pu
blIcar

.

assim que receber a

graça. Agradeço 'graça rece"

bida. M.S.M.

ATENÇAO: OS CANDIDATOS APROVADOS A
,

. CURSO DE. ECONOMIA QUE JA POS
SUEM CURSO SÚPERI'OR DEVERA
APRESENTAR OS SEGUINTES D
CUMENTOS:

01 -'CARTEIRA DE IDENTIDADE (frente e verSO
duas via� fotoc6pia;

. .

,

02 __,.. FICHA MODELO 1.8 ,.- uma via original
03 --- FICHA MODELO 19 - uma via original;
04....,.. CERTIFICADO DE CONCLUSAO (OU DIPL

, MA) DO 1.° e'2.0 CICLO -'uma via de cad
fotor.6pia;

05 - ATESTADO DE SANIDADE FfSICA E MEN
TAL - uma via; .

.

06� ATESTADO DÉ VACINA ANTI-VARIÓLlCA--
uma via; ,

07.-- ATESTADO DE EXAME TUBERCULINO -
TORAXICO - uma via;

, 08 - CERTIDÃO DE NASCIMENTO 'E CASAMEti
TO - duas vias de cada _ fotocópia;

,

09 - TITULO 'DE ELEITOR - duas vias - foto",
c6pia da frente e verso;.

10-CERTIFICADO DE ÖUITAÇAO MILITAR
duas vias .-- fotoc6pia da frente e vers9;

11-ATESTADO DE IDqNEIDADE MORAL,
uma' via;

12 - DECLARAÇÃO .DA FIRMA QUE TRABA
6 OU MAIS HORAS OlARIAS.

13-DIPLOMA DE NTVEL SUPER'IOR - DU
FOTOCÓPIAS AUTENTiCADAS DA FRE
E VERSO;

14-HISTóRICO ESCOLAR DE NfVEL SUPER
- duas fotoc6pias ,autenticadas da fre
verso' , '

"" ',.'. -

.

15� PROGRAMAS DÄS DISCIPLINAS CURSA
'DAS .....:., -DEVIDAMENTE CAFiUMBÂDAS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




