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Capltàl Sul Americana dO
Chap6u

Comércio fecha
\

'quarta·felra de

dnzas, pela manha

Sesi leinlda

atividades em 82
'

,
A Agência' do ßenri·

ço Social da Indústria
- SESI, reiniciou a8
suas atividades deste
exercfcio, prestando ser

viços aos beneHéi,ários,
, ,dependente e pessoas
,da comunidade,' como,

, barbearia. farmácia, 0-

dontológico, .' cabeleirei
ra, entre' outros.
O SESI local, segun

do o agente Ademar
'lotin Frasseto; aguarda
uma série de definições
por parte do'Departa
me,nto ,Regional, . para
então desenvol,ver ou·

tras atividades,' ou me

lhorar as já existentes,
para que o industriário
e seus dependentes té
nham um bom atendi
mento" dentro do que
precQniza a política do
SESI.

'

Por outro lado,. a

Agência do' SESI de Ja�
raguá do Sul, através

I

,do Serviço de Recrea
''- Çlo e Esportes, marcou

,
.

reu,glão pãra O' dia 11
d� "fevereiro, quinta-fei
ra" às 16 horas, para
eleição

.

do Conselho
"De�portlvo, Sestano

-

e

apreciação do calendá
.

, J�, esportivo deste: ano,
'quê pr�,;' dentre .

ou
'tras attytdades, a reall
z�ção da Olimpíada Se
Slana.

Auxílios, patrulha . rodoviária e � recursos ci
hospital, pedimos de Salim a Jorge Cidasc ma�ço

mUlicípio

,

i,Senai, implanta '0,-- sistema

modular individualizado
Começam segunda-fei

ra as aulas para os alu-'
nos que' {requentam o pe
ríodo diurno no Centro' de
Trelnamenro do Serviço
Nacional de Aprendizagem
lndustrlal-Senal, de Jara-
guá do Sul. São 120 alu
nos que buscam o ensino
profissionalizante, geran
do mão-de-obra qualifica
da às nossas .. empresas,
nos ramos de eletriCida
de e mecânica g e r a I

•
. (ajustador e torneira me

'câhlco), através do slste
ma modular . lndlvlduallza
do, implantado I

a partir
deste ano, e que é a téc
nica ,rn�is moderna de en

slno ;;-qo-e .
se tem conheci

mento no mundo.' Dese
nho técnico mecânico é

, outro' curso que inicia se

gunda-feira, pelo método
de' ensfno tradlclonal,

J,á
.

para os cursos da
noite, as � tnscrições pode
rão ser feitas no Senai
até o�dia 15, quando tam
bém, às 19' horas, haverá
um teste sel,etivo, Os
cmsos, ministradoSt no p�
ríodo noturno têm menor

carga ,horária, uma vez

Barra Velha, Integrante
da �icrorregião do Vale

. INSP"O' .'

I do Itapocu, com seus 385
Esteve em vltlta de km2, foi elevada a condj-

inspeç!'o a Junta do Ser- ção de municípJo eR} 07
viço Militar de Jaraguá de dezembro de 1961,
'do Sul, terça-feira, 0\·00- ,desmembrand�se do mu·

ronel Carlos Augusto Go-:- nicípio �e Araquari.
'

mes, C�efe dlf 16a,.., Qir" Com seus 15 000 habi-
cUfiSCriÇ�O . .dQ' Serviço MI:- tantes, tem sua econom'a
litar, iocalizàdá em Flo-'· baseada Ina pesca - ca- .

rianõpolis. À noite, foi marão, lagosta, ostra e

homenageaqo c o m ulJl demais espécies, em gran
lantar oferecido pela mu- de quantidade e qwalidade
nicipaUdade.· e na agricultura, onde é o

que, destinam-se prmei
palmente pára o. aprímo
rarnento profissional do
aluno, sendo utilizadas as

.técnlcas tradicionais de
aprendízadc: são os ' de
desenho técnleo rnecâní
co

_

com trezentas horas
de duração, ajustador, tor
neiro mecân.ico e eletrl
cjsta lnstalador, ainbos .

com duzentas horas.:
.._ Está em fase de estu
dos, a reativação do cur-

.

so de costura i,ndlllStrlial,
não realizado no �_

I sado O' Senal, está:-,(lIef*
tearido também o Pmjetr
Jaragu�, para os meses
de março' a outubro, des
tinado para a faixa empre
sarial intermediária, come

por. exemplo a superviso
res e gerentes.
'E de acordo com fonte

I co Centro de Treinamen
to do Senai, este ano con
tinuará OS cursos de suo

pervisão ,e gerência rnt
nlstrades nas empsesas,
gratu,tos, .desde que em

horário normal de' expe
diente, devendo as empre
sas interessadl;is manter
contactos com o Senai'. '

l �

.

/

Barra Velha' convida pa�a apredar A

o

'verdadel�o romance da
"

naturela"
Da Secretaria de Divul

gáção e Imprensa da Pre
fe·itura Municipal de Bar
ra Velha, um convite à

. redação, aqompanhado· de
�ma. s,í�tese histórica do
YhumClplO, com uma reco-

mendação: "Quando che'i
gar em Barra Velha, en

tre de mansinho, para não

espantar o beijo dà lagoa
e o Mar, e aprecie o ver

cadeira romance da na

tureza" .

O Governador Jorge Kon- população, Dequêch reivin
der Bornhausen, recebeu dlcou auxílio- financeiro, da
em audlêncla, quarta-felra, ordem de CrS 5 milhões,
no Palácio Cruz e Sousa, isto para compra de com
o Prefeito Ml!lnicipal -de bustfVel pa r a os carnl-

Como: tradtclonalmen- Guara_mirim, Salim José nhões e máquinas e o res-

te ocorre todos os anos',
' 'Dequêch, que, na oportu-

.

tante' destinado às despe-
o comercio [araquaense nidade, reivi�dicou auxí- sas de 'reformá total de
não abrirá suas portas Ilos financeiros; cessão da uma pá-carregadeira e de
na quarta-feira de ctn- patrulha rodoviária meca- uma motoniveladora,' arn-
zas, no período matl- nlzada e recursos para ll-: bas em pésslmas 'condi-
nal, posslbllítando, des- quidação de dívida con- ções de funcionamento.
ta forma, que seus fun- traída pelo Hospital Mu- Outra, reivindicação de
cionários .reenrnponham nlclpal Santõ -Ant6nio. grande importância, objet�-
as energias gastas nas Salim pedtu àuxlllo para va a obtenção de auxílio
folias de mörno, da' nor- calçamento a paralelepípe- para o Hospital Municipal
te. anterior. I

.

do do trecho prlnclpal da Santo Antônio, que encon-
A decisão foi tomada Rua Athanásio Rosa, num

.

tra Serias dificuldades em
quarta-feira, durante o totalde 6.300 metros qua- . função da defasagem' exls-
encontro mensal dos - drados, incluindo meio-fio' tente no tocante ao paga-
assoclados do Clube de tubulação. bocas de lobo' mente das dlärlas por par
Diretores lojistas de -. e servlçós acessórios. O . te do INAMPS.

Jaraguá do Sul, pois en- montante ii ser i nvestido A muntcipalidade, no

tendem os empresários na obra é da ordem de CrS I
ano passado, prestou lnú-

ligad9s ao comércio 9,450· mil, e como a rnu- meros auxílíos e, no f.inal

posslbllltar a seus cola- nicipalidade -n ã o dispõe
I
do ano, o prefeito, e o Pre-

boradores o direito de destes recursos flnancel- "dente do Hospital foram
participar. do carnaval, • ras; o Executivo sollcttou lobrigados a lançar mão de
como. também de um convênio entre a Prefeltu- I empréstimo particular .pa-
merecido deseeneo.

. ra' e o FEAR, embora par- ! ra conseguir recursos, para
Outro assunto cornen- te dos custos seja de res .. lo pagamento do 13.° sal�-'

tado, fOi acerca dos vl- pnnsabllldade dos P.t0prie' ,I rio aos servidores ,uma

valdinos que vez por '
tários dos imóveis � serem vez que no'nosocômio não

outra agem no comér.. beneficiados., I tinha verba disp.onível. Em
cio da Cidade, passan-' Outra reivindipação foi vista' di,ssQ, a participação
CIo cheqúes 'sem fundos, a ,cessão da Patr:ulha' Me� fh:aanceira do Estado é im-
o que causa problert18's çaniz!3da Rodoviária, por perativo, já que a Prefei-

'd��J��('-9r:!�l�.IR-' -. �:aP:�I!c$!!�di�� 'f ��i::bé��d�te���.. -

te; vai· con'(ldar todQs) ,sos trabalhas; tais como a ,. gl;Jmento do empréstimo,
os gerentes de bancos abertura e posterior. reves� assim como, o próprio'
de Jaraguá do Sul, quan- ;timento de ltreého da Es- _ Hospital, já que a situação
'do solicitará -inaio!1 ri-' tr.da Bananal do Sul; ex- tende a piorar. .

gor na abertu'ra de con- \
tensão de seis qUilôme-

"

Desta maneira" Salim
tas bancárias, isto para tros e, uma vez aberta, Jas é Dequêch -pleiteou
·se resguardar e, ao dando condiçõe� de trafe' uma. ajuda financeira da
mesmo tempo, dl.mlnulr gabilidade para veículos e ordem de Cr$ j2 milhões,
a incidência do "cheque pedestres, beneficiará um para liquidação da divida
frio", já que o comé"" • sem núm�ro de agriculto- contraída junto a agêl1cia
cio s�mpre é o . maior res que já longo tempo a- bancária, onde o emprés-
,prf1judicado. guardam o ,melhoramento. timo foi efetuado.

Pal[a o atendimento là

Par� suprir a vaga dei- Joinville,
.

prestou �mbém
xada -pelo Capitão José swus serviços aö eit'ército
Bahia, ,transferido para a nacional ..
reserva remunerada, as- ,E: desde 1976 estava

.

sumiu a 5a. Delegacia' do em Mato Grosso, em Três '

Serviço Militar, que • tem, Lagoas, de onde procede,
sede em Jaraguá do Sul, como Delegado do Servi
em solenidade s'imples, o ço"Mitltar, (> mesmo car

seu novo trtUlar, 1.° Te- go que vem desempe
nente Idemício Silveira. A nl:!ando em Jaraguá do Sul
5a. DS,M, tem Onze muni- desde a ölUl)'la qUihta-fei
cípios sob sua jurisdição: ra.

Jaraguá do Sul, Guarami- O novo titular da 5a.
rim, Corupá, Schroeder, DSM, é catarinense de
Massar�nduba, São Bento Tubarão (Sul. do E,stado)
do. S�I, Campo Aleg!e,' e casac;fo c�m Da,. Maria
JOlnvllle, Garuva" S a'o Peyerl Silveira e tem qua-
,Francisco da Sul e Ara- tro filhos: Jefferson Ra-

� . -

-

. ,

quari. . mon, Harson e Thaís. Na
O

.

Tenente Ider'nício, segunda-feira, mesmo an-

iniciou sua vida de caser- tes de assumir, presidiu a

na em .017 de janeiro d� reunião'mensal
'

dos se-

1952, no 14° B.atalhão de cretários das Juntas de
Caçadores, hoje 630 Bata- Serviço Militar, da área
Ihão de Infantaria, de Flo- da;5a. Delegacia.
r:ianÓpolis, prestando após
por cinco anos, ,serviço

,_no III 'Exército, em Porto
--------------------� . ,Alegre fRS). Na Escola

Documentos 'Extraviados de Educação Física do

'O Sr., RAIMUNDO �RUNKEN, comunic'a' ha-' Exército, do "Rio de Janei-

d ro, .permaneceu um imo,
ver peröido os seguintes oc'iJment91l:"-c�rtificado 'onde formou-se, sendo
de Pi'OpriE!dad�do ,itícul'o Yölkswall§n' ,1300, ano transferido para Blume-
80, série prata, títu,,-, de eleitor, certificado de re-

nau, ao 230 Batalhão de
servista e carteira He motorista. Por ter stdo ·re,'

querida segunda via, ficam os mesmos sem efei- Infantaria,. e pára Tuba
rão; onde- aquela unidade

to.

Jaraguá 'cio Súl, 10 de fevereiro de 1982 militar màntém 'uma Com-
panhia. No 6,2<' BI, de

, ;

tes, ,chegar a uma grande
vitória no pleito de no

vembrQ, desde que haja
uma, conjugação de esfor-
'ços neste sentido � e es·

tão certos que haverá -

pelo apoio já reGebido da
grande maioria dos muni-'
cípios catarinenses.
Outra ,decisão tomada

foi com relação as candh
daturas de deputados, pre
teitos e vereadores, que
ficará para o mês de mar-'

ço, todavia, o presidente
Dávio Leu, solicitou a co

laboração 'e
, participação

da JOC na
j escolha dos

candidatos a vereadores e

prefeitos dos municípios
do Vale do Itapocu, postu
lando inclusive candidatu
ras, principalmente à ve

reança, pois "sendo os j�
vens uma grande � parcela .

rio eleitorado, deveria
parti.cipar ativamente da
po I ítrca, e nada maiS jUsto
do que oC\Jparem cargos
eletivos pelo menos em

âmbito municipal, como

fórmula de representar, es
ta grande massa de jovens
nas nossaS' Câmaràs de
Vereadores". concluiu o

'presidente.

No dia 30 passado, sá
bado, em Barra Velha, foi
realizada uma nova reu

nião da Juventude Demo
crática Catarinense do Va
Ie do Itapocu, que é presi
dida. pelo prefeito'Dávio

, L é u, de. Massaranduba, '

, ,prestigiada por vereadores
de Corupá e Barra 'Velha
e pelo Presidente do Di
retório Municipal do PDS
de Corupá, Alvim Seidel.
Assuntos diversos de

interesse da agremiação
foram tratados, recebendo-

. maior destaque o relacio-
.

nado com a indicação de
nomes para a senadoria
governadoria e vice-gover
nadaria, nas �Ieições de

. novembro ·vindouro. Foi
unânime, tanto da parte
da diretoria·microrregional·
como dos representantes
das diretorias municipais
da JDC, pres�ntes ao

encontro, o�apoio às can

didaturas> de Jorge 'Bor
nhausen pa�a o Senado,
Esperidião Amin Helóu ,

FilM para Governador e

Victor' Fontana para Vi
ce-Governador, por enten
derem que o PDS, tem to

aas as condiçÕßs para,
com esses representan-

vacinará em'
�

.

gatos, · docães e
Será no decorrer do mês de março, a vaci

nação antí-ráblca para cães e gátos, DO município
de Jaraguá do Sul, A informação é do médico
veterinário .da Companhia Integrada 'de Ö"esenvol
""imento Agrícola, de Santa Catarina ,...- Otdasc, dr.
João Manoel Dazetti Marques, adtantando que as

vacinas' já se encontram em nossa cidade, estan
'do em fase de elaboração à plano que será exe

cutado e que contará com a colaboração da mu�
, nlcljialldade, clubes de serviço e da rede escolar.

'Embora nenhum caso de raiva tenha sido re

gistrado desde 1978, disse, há a preocupação.
constante de que seja realizada pelo�menqs urra
vez por ano a campanha antl-ráblca, infelizmente
não "ocorrida 1'10, ano passado, em razão da falta de

.

vacinas no Estado, Ela estava prevista para se

tembro e/ na última campanha, em 1�0, foram
vacinados 4'.14'4 animais, entre cães e gatos, com

'

maior número Je cães, embora a raiva felina pro"
"

voque no homem os mesmos efeitos que a -canlna.
_

A raiva, por definição, é .1,I1Í1a doença causada
por um vírus e que ataca alguns animais e o orö
prio homem. !: transmitida através da saliva, prin
cipalmente, mediante mordeduras e mais rara
mente por' arranhões produzidos pelas unhas do
animai doente. A saliAia do animal 'raivoso em

contato com a pele fenda, esfolada ou arranhada.
tarnbérn.é melo de transmissão da doença.

E é com a flnalldade de salvaguardar a po
pulação. urbana é rural dö risco de

-

contaminação
pela raiva que a S�éretaria da Agricultura e Abas
tecimento, através da Cidasc, executará no mês
de màrço a�,campanha de vacinação em massa à

I PE��'dóla��S�'.'J�f!_I;}-l!!i!�e�}elin�,:,��.,>�yt\tc:lipia d� �Jara:
gUi:!' " U,�arlos pontos que serão ,Instala-
dos em 'dias, locais_ e l:Jorários pré-determinados e ,

qué serão amplamente divulgados pe'la imprensa.
,

� APTOSA -' ,

A Cidasc, realiza anualmente, três c�mpanhas
de combate a febre aftosa, nos meses de feverei
ro, junho e outubro. Em Ja'raguá do Sul, a cam

panha foi inteiada quinta-feira, dia 4, em todo o

município, como também em Corupá, onde ore: ,

banho é estimado em 12,6 e 3,5°mil cab�ças, res
pectivamente.

As vacinas sã() aplicadas por Oma equipe de
.. vacinadores ou o prÓprio criador poderá proceder

a ap,lic�çJ�, adqui.rindo as doses de vacina junto
ao Escrltorlo da Cldasc ou na residência do sr.. Ri
cardo Schulz, em Rio da luz. Em Corupá, podem

. ser adqUiridas na Casa do Colono, do sr. Hartwig
, -Bosse.

.

A$sume O novo titular
, I

da ,.Delegacia do Serv�ço MUitar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO'';'_-.laraguá do Sul-SC-
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Nas c i oien los
DIA 06 DE JANEIRO
Katiane Cristina, filha' de Nel

so (Arlete) Uecker

'DIA 08 DE JANEIRO

Reyginaldo, filho de Reinaldo

(Maria) da Rosa

DIA 10 DE JANEIRO

Maicon Alexandre filho de
.

Nélson (Alcida) Schneider
Francys Tarlys, filho de Eval

do (Barbara) Diemon
DIA 12 DE JANE_lRO
Peter, filho de Roman (Maria)

Marik

PIA 14 DE J�NEIRO
Halkia Talimah, filha de Iné-

/,

Orival

Antô-

Luclana, filha de Irineu (lracl)
Krunttfeld

GentilJefferson, filho de

(Johanilde) Spézia
DIA 20 DE JANÉIRO
Sidnei, filho de Dário (Mar-

Iene) Perei�a
Jaquellne .

filha de
(Sueli) Sbàrdelatti
Franciele, filha de

(Bernadete) Bertoli

Alexander, filho de
(Carmem) Strenner -,

Fabiane, filha .de

(Maria) Pavesi,
,DIA 21 DE JANEIRO

Itamar

Niltbn

Miguel

l\,IIaut�no

Jean Paulo, � filho de ,Antônio
(Eqeltraut) Berti

,
.

Fabrício, César. filho de Ada_l
zizo (Mªrli) Homorato

Sandro Paulo, filho de 9snil�
tio <Verônica>', Strenner
DIA 22 DE JANEIRO " ,

Djones filho de Carlos (Àenil
da) Avelino
Ana Paula, filha de Pedro

(Olívia,) Stenger
Paloma Carina, filha. de A-

demir (Terezinha) Fodi
Daniel filhó de 'Adernar Mar-

Aisa) Ri�1
.

Luclmar, filha de Ivo (Luzia)
Effting.

'

-,

DIA 23 DE JANE;IRO,!. ::: I
Marcos Marcelo, filh� de Va

lentin (1:Ivira) de Souza
Cícero And�é, filho de Paulo

(!Rosinha) Galiza
•

Jucélia, filha d� Geeí (Isa
lete), Vertuoso

Daniela, filha de ,Samoel (Val�
demira) do, Espírito Santo
Dameri, filha de Osmar (Ira-

cema) Engpl #

IDIA 24 DE JANEIRO

Alexandra, filha de
(Lenir) Güths
DIA 25 DE JANEIRO

César

Anderson, filho de Jaime
(Isonilda) Giese
Roberto Paulo" filho de Pedro

! Laurita) Puriker ,

Osmar filho de Adernar' (E
vena) Hamburg
DIA 26 DE JANEIRO'

Leandro, filho de Vilson (Apa-'
recida) Przysini
DIA 27 DE JANEIRO

Dionei, �ilho de Mário (Clara)
Moser
DIA 28 DE JANEIRO,
Eiaine Cristina, filha de Jair

(Solang6) Mendonça
João, filho de Walmor Edi>

'AndregottJ'
-

Ismael Cristiano, filho de Al
fredo <Salete) Kohls
Charles Dionei filho de Jun

dir (Maria) Scoz'
DIA 29 DE -JANEIRO
MárciO Luís; filhQ de .Jàlme

(Lurdes) Bo�tolu:izi
Simone, filha de Antônio

(Iria) Fusi

DIA 30 DE JANEIRO

Silverino, filho' de silvio
íOsnilda) Hornburg

Aoiversarianles
'Aniwel'sariam hoje: 06.
�Sr. E�ar aramkow
Sr. Arcelino Píccoli

Sr. Celso _ Wasch
Sra. Claudete Stulzer
Renato Ewald:
Sidnei Garcia

Clementina Martins

Sr. Ariovaldo Hausen

Eugênio Murara

Ellis de Andrade

(Iris)

Dirce Garcia
Diana Vailatti
Dia 09 de fevereiro
Sra. Otília Moser, em União

da Vitória
,

Sra. Noêmia Funke Natalino,
em São Paulo
Geraldo Maass .

Ivone Gqnzaga
José Carlos Nunes

João Soares" (Sabará)
Nelson TabarellJ
Dia 10 de fevereiro _

Sr. Álvaro Batalha' dr., no RIo
de Janeiro , ,,;Jj
Sra. Idalina Grimm
Delírio Arnaldo Lang
Marlene Pereira

öemarína de Borba
Sr. Ademir Oechsler
Dia 11 de fevereiro
Sr. Adolfo Emmendoerfer
Sra. 'Wally Brauer, em Joln-

ville
Sr. Alberto José 'Rubini'
Sra. Ana esposa de Harry

, '

Buchmann
Srta. Karim Matiane, filha de

Dietrich <Renate) Hufenuessler
Sr .

., Renato. Nagel
Patrícia Helena filha de Jal-

, -,
_ r

me ,(Maria Odete), Blank
Rodrigo, filho de Elimar (50-

Jange) Mahnke, em Santos I

Vilmar Vieira da Rosa
Roseméri Pereira

Adriane Sartl
Dia 12 de fevereiro
Sr. Guilherme H. Emmendoer

fer
Sr. Germano Reinke, em Mas

saranduba

Os�ar Hornburg
Sr. João. F;:u-inhuk, em, Curi-

tiba

Miguel Dàrtagmann Buchmann
Waldemar José de Oliveira
Luiz Bolomlni
Ivone -Venera

.

- "_-I

Falecilenlos
Dia 27 de Janeiro
Mário Olska, 43 arios,

Ga'ribalde .

/'

Dia 29, de janeiro
Eliza Damazia Pereria, 75

anos, Araquarl
'

Ola 30 de janeiro
Ne,usa Fiedler, 10 -horas� San

ta Luzia

Alfredo Bortolini, 76 ãnos,
Estrada NOVá
Ola 01 de fev�ereiro
Alvina Kamke Hansen,

anos, Barra do Rio Cerro
Gu'ilherme Prahl Keske, 69

anos, nesta -

Em Itaperuna, no Esta
do do Rio de Janeiro, um

e I e gante ,aconteoimento
reunirá a sociedade local.
I: que dia 12 próximo, às
18 hores, na Igreja de S.
Benedicto, unem-se em

matrimônio a Srta. Ana
Cláudia, professora, filha
de Joaquim José (Maria
Lúcia) Souza, primeira
neta' de nossos amigos
benedicto (Carminha) Só
zinho de Souza; com o jO
vem' bancárto José Rena
to, filho de Cláudio (Ma
ria "dá' Conceição) Vinho
sa Leite. Aos noivos e

respectivos pais, os vo
tos de felicidades deste
semanário.

SEMANA DE 06 A 12 DE FEVEREIRO DE 1982

João Heldemann, na Matriz São
Sebastião. O casal Jubilar pos
sui cinco filhos: Hilária, casada
com Vergílio Moretti Helena,
casada com Vergíli� Pfcolll,
Bruno, casado com Luzia

Schultz, Hildegard, casada -"com
Waldemiro Schmitz (in memo

rlan) e Elizaldo casado com

Marcy Mara CaNalho. Tem ain
da 29 netos e 31 bisnetos, O

Quem esteve visitando
'

Jaraguá do Stil e arredo
res, para uma visita de
tnspecãe às Juntas do
Serviço Militar, na 'terça
feira, foi o Coronel Car
los Augusto Gomes, Che"
fe da 16a. Circunscriçãó
do Serviço Militar,' basea
da, em Florianópolis. Veio
acompanhado da esposa e

filha, e foi homenageado
à noite com um jantar

I

nas

dependências do
. Itajara, .

pela Prefeitura Munici-.
pai de Jaraguá do Sul.

em
•

_,_ O, Guia Nacional de Tu
rismo, edição 1982, da
Editora 'Nacional de Tu
rismo, com distribuição de
seiseentos mil exempla..

res. nàs Ifnguas portlll
guesa, inglesa e espanho
la, destaca os principais
pólos turísticos do Brasil,
onde Jaraguá do Sul tam�
bém 'figura, apresentada
como "cidade de porte
médio pO'1tifica como a

quarta força econômica
do . Estado, com sólido
parque industrial, çujos
produtos são exportados
para o mundo interro. O
setor turístico, embora
pequeno, é muito' bem
amparado por ótimos ho
téis, restaurantes, churo
rascarias, I a n' chonetes,
boates, 'enfim, .tudo aqu�lo
que faz uma Cidade inte
ressante. 'I: de salientar
se ainda a gmnde quanti
dade de varejos de fábri
cas., malharia,

.

'artesanato
rústIco .. _ ". Como se vê,
lá fora'estão f�zendo -al ..

go em favor do nosso in
cipi,ente turismo, divulgan
do pelo menos o municí
pio. e nós, aqui, não faze
mos nada por nós mes
mos' .

59
,!-.

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

Cinderela, . onde você
encontra as melhores
opções.-

Cillderela
Veste bem. 'A modla

certa.

No espaço, a presença do simpático casal da so
ciedade corupaense, Dr. Donato (Arlete)

.

Seidel,
que aguarda com ansiedade, para final de julho a

'

chegada do terceiro bebê.

&'GENTE
Assumiu qulnta-felra à

tarde a 5a. Delegacia do
Serviço Militar em Jara
·guá do Sul, o 10 Tenente
Idemício Silveira, que veio
preencher o cargo vago
com a saída do Oapttão
Bahia, ano passado. Com
o .colunlsta, manteve um

breve téte-a-téte, com tro
ca de impressões sobre
nossa cidade. O Ten .

ldernfclo veio de Três tr:.a
goas (MS), mas é catarl
nense • de \ Tubarão. Ben
vindo amigot

Casamentos deste sá
bado em Jaraguá do

. Sul,
da comunidade católica:
Matriz, às 9 horas, Paulo
de Souza e Maria Teresa
Oarllne: às 17 horas, Gull
mar Isberner e Eulina Dal- '

labona: às 18· horas, Cel
so Luiz Nagel e Dalva Re·
gina Ersching e, às '20 ho
ras, Jair Turion da Silva
e Maria -José Jesuíno. Na
Barra do F\io Cerro, 18 ho
ras, DoNal Franzner e
Nelza Tecilla e, às 17 ho
ras, na Ilha ida Figl!leira,
José Ademir Schmidt e

Perp'étúa PeHense. �os
noivos, n'ossos votos

.

de
felicidades.

Nos�o bom amigo, jara
guaense da gema, Frei
Álido Rosá, que semanal�
mente acompanha o que
acontece por aqui no
"Correio do Povo", comu
ricando sua transferência
de 'Duqye de Caxias para
Nilópolis, no Rio de Ja
neiro, para ónde nosso
j9rnal segue a partir des�
ta edição.

A Stein Comercial S.A.'
abrirá neste mês de feve
reiro, três novas filiais no
Estado, sendo" umà no
Estreito, outra no bairro
Iririú (Joinville) e a tér"
ceira ern Jaragu� do Sul ..
A informação é do geren
te comerciál da Stein, Ro
gério Sabka.

P()de parecer incrível,
mas é verdade. No últi
mo flnal-de�semana, na
barra da· lagoa, em 'Barra
Velf'la, úm.· casal tornava
banho de sol em pleno tra
je de Adão e Eva, isto é,
completamente desnudo ..

Foi visto por- gente da�
qui .. Se a moda pega ...

A gasólina deverá ter
um aumento da ordem de
10 a 15% ainda antes do
carnaval. Os estudos es

tão sendo reàlizados pelo
Conselho Nacional do Pe
tróleo e Secretaria de
Planejamento da Presidên
cia da Repúbilca.

INFORMAÇÖES
No perfodo de 12 a 16

de maio, a Bolsa de Sub
contratação lndustrlal de
Santa Catarina" promove
'rá no pavilhão da ExpoVil
.Ie, a 3a. Feira de Subcon
tratação, onde as ernpre
sas associadas poderão
mostrar seus produtos e

contratar .servlços, De Ja
ràguá do SI:II, a Weg, Ar�
tama Metalrnecânlca e

Cromagem Jaraguá já con

firmaram participação.

LlONS ÇENTRO
·20 ANOS

Dez de fevereirQ .

'data importante par
.clübes de serviço d
raguá do Sul, parti
mente ao Lions·
Centro, que com
vinte anos de fun
í 10.02. -,962), sempr
tado 1;1 nobre cau
bem servir. Urna s
atos devera Ocorrer
ra marcar indelevel
o acontecimento. Do
cios-f und a do res '

ainda participàm" é·

mente da vida do cJnascido' cumo Lions .

be de Ja�ag�á do Sul
com a crraçao de dOii
vos clubes de Lions,
sou a denominar-se
Clube Jaraguá � do
Centro: Dr. Alex

· O t s a, Clemencea
Amaral' el Silva,
Marcos Ayroso (atual
sidente), Roland
Dornbusch, Rolando
ke e Orlando Berna
da Silva.

Do grupo de sóciOIf
dadores," dois não set
.eontram no convívio -.

reno - Gerhard' IHa 4

. e Leônidas Cabral H
ter - e como hom
gern, o clube, com a

sença das viúvas,
e Domadoras, depos'
às 17 horas da pró
quarta-feira, coroas.
flores nos túmulos,

I

gratidão e reconheci
to -pelo trabalho que'
ram em prol do leoni1,
O Lions Centro, elm:.trajetória de quatro

tros, sustentou inú

campanhas em prol <t.4If
letividade, como p�s.
xernplo, a fundação
Corpo de Bombeiros ..
luntários� fundáção.
AP�E, arborização da�,dade, concurso de ro

.

tez. infantil, . dentre
....

tras, servindo, desint�r,sadamente p-'ara O �
comum. -,.

I

'Na data· dos seus VI'"
· anos ,'de fundação, ôII!a

Se a sucessão mumcr assembléia· festiva com a

paI corupaense anda em présença do Gover�compasso de espera, o 'do Dist�ito L-10 de
pmesmo não ocorre com/o International, P�dro :

Lions Clube de COf1upá,,: lo Rebello, sera .um.
que já tem o novo pre�j"A;� ,-marcos d? amve�, .

dente para o ano leoms-' q�a�do, alem d,? ,

tico' 82/83. Trata-se do atividades, ser�o outjt,
empresário Odinir Wic- gadas medalhas aos .ptt,
ziok, um dos diretores da Mário Ayro�o 'e Rold
Metrisa, atua1 diretorani- ,Jahnke,. �elo� vmte 0:='mador do clube, que assu- de partlclpaçao e �'êncllme as funções no mês de ao clube, com frequ '.
junho. "<' de cem por cento. E li

CP, que sempre �com�,
ilhou e divulgou �s :atI;.
vidades dos ,Clubes' di
serviço, notadamente ,cio.
clube aniversariante, ap�:
senta a todos os seus .,

cios, ardorosos cu�
mentos, na certeza •
continuidade de seus 'n!l

bres ideais leonísticos.

Uma aleqrla inco
mum reina no seio das
f am í lias Schmöckel
Gonçalves, com o nas

cimento, t e r ç a-feira,
dia 02 de fevereiro de
1982, do garotão Lean
dro Schmöckel Gonçal
ves, filho de Antônio
José (Yvonne AI i c e

Schmöckel) Gonçalves
e neto do nosso dire
tor, Sr. 'EugêniO Victor
(Btunhllde M a h n k e)
Schmöckel e também
de Holando Marcelino
(Filomena S c h m J tz )
Gonçalves. O Leandro
nasceu às 7h30min, no

Hospita1 e
.

Maternidade
São José com ,3.300
gramas e 53 cms, evelo
fazer companhia para a

Alessandra, sua irmã.

Também felizes, co

mo nós, da redação,
estão' os bisavós
Bruno (Olga Henschel)
Mahnke e Ida Zettel
S c li m ö c k'e J. O tão
aguardado garoto passa
muito bem, um motivo
a mais para a satisfa
ção dos orqulhcsos

. pais, que não cansam

de receber cumprimen
tos pela' chegada do
Leandro, de .famlllares
e amigos. Felicidades!
t-

Quem está muito orgu
lhoso e feliz da, vida é o

nosso colega de trabalho
Henrique Fugel, Filho, que
forma com a Carmem um

casal muito bacana, com
o nascimento do primogê
nito Eduardo, quarta-feira,
dia 03, no Hospital e Ma
ternidade -Jaraquä, pen
sando 3.220 gramas. Tam
bérn muito 90��nte� es
tão os avós BenJamm (EI-: '

za) Ro�za e. Henrique (Se
Q{i.l?tiana) Fugel. Aos pais,
corujas e demais familia
res, votos de"'felicidfjdes
do Correio do Povo e de
"A Come�cial".

Relojoaria 'Avenida

Presenteie com J61as e 88 mals flnu sugestões
da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e Getano,

-

� Prefefto
.

H e n r i qd
Crews Filhö, de_- Pom "

de, entusiasmado com'

clpio pelos meios de
.

municação de massa.,
rádio, jornais, revist?S, '.

emissoras de teleVISãO·
Ainda recentemente" re

pórteres de 'uma emisSO
ra de rádio de Blumen�:.

entregaram ao jogador �'co tido como o melhor o

m�ndo, no Maracanã, um

jogo de finas porcelana
que é a marca' registr

I -do viZinho Município. ,------------------- Ii TV mostrou' e exibiU,:
,rádios transmitiram a

I
'menagem para todo ri

..

si I, divulgando Pomer
Quem sabe, sabe!'

Nílson Boeing é o.;
Presidente do BancO f
Estado de Santa Cat�r

d
'

f' seempossa o que OI.
-

V.c-feita, substituindo a 18
tor Konder Reis, que

r8
desincompatibilizou .

pa
8

concorrer a uma vaga
lei-deputado federal nas e '

ções de novembro.

Aproveite a abertural

A Confecções Sueli abriu nova loja na rua Reinpldo - Rau, Ediffclo Bé:gomo, Sala 530. I: uma nova e elegante opção de compras, artigos de primei
ríssima linha. Vlslte-a e compare. Só mesmo a Sueli lf capaz de fazer tanto

,

.

\ ..'por você.
''I

sio (Maria) Henning
DIA 15 DE JANÉIRO
Atila' Rodrigo, filho de

(Elivera) Vegini
Lando Dilson, filho de

nlo (Iolanda) Weinflllrter
DIA 16 I;)E "ANEIRO

Sfrlo filho. de Inácio
Jandre
DIA 18 DE JANEIRO
E:vandro' filho de Egon (Rosa

na) MOlle�
Andersen, filho de Adenor

(Rita) Urban
Patrícia, filha de Wilson (Mir

na) Lenfers
, Nilmar, . filho de . Wilrnar

(Anilza) Bompani
Jonathan, filho de José (Ana)

'Ojokowski
Jean Carlós filho de Genna-

no <Edeltraut)' Priebe
'

Giseie Aparecida, filha de
Horácio (Rita) Derettti

ÓIA 19 DE JANEIRO

A data' de 04 de fevereiro
foi de significativa importância
para a família Leutprecht e seus

descendentes. É que naquele
dia, o' estimado

.

e conhecido
casal Ignácio (Elisa puilow)
Leutprecfit, completou sessen

ta anos, de vida matrimonial,
uma. união mesclada de alegrias
'e' sofrimentos, ao lado dos fi

Iltos,. netos' e bisnetos. As Bo
das de Diamante foi comemora

da de maneira simples pelosAniversariam domingo
famlllares mais achegados, comSra.-Elizabete' Vieira Lombardi
uma missa oficiada. pelo Padre

Zulmira Volpi
Talita" filha de Valderíir (Bri-

I gite) Freiberger'
. '\

,Eliphélia Ehlert

I Dia 08 de fevereiro
.

Sr. Oscar Gl,lilherme, Gneipel,
em Schroeder II

Lori Lawin, erú Nereu Ramos

Sra. REmata Wunderlich Fis
I�cher

Sra. Inês Eulália Wunderlich CP, feliz, registra o grato aoon-

srta.' Ros'eli Olga Schmldt tecimento e estende cumpri
mentos ao sr· Ignácio e a sra..Reinaldo Furlani
Elisa, extensivos aos familiares.

RelógiOS Seiko, TecJua.
Ritoh, violões, crJatàfe e .

tiJos para presentes 6 COlD o

La n z nas t e r,
,-

o se1,l relojõe1ro.

Fone 'l2-126'f

, Fazemos tudo para Ib.e ...-

vir bem

II

ETERNIZE OS BONS MOMENTOS

.l.ateal_.It.
, ••••ala.

Decorações para casamentos -'De.
cor�ções para Igrejas - Decorações���r] para clubes - Arranlos para festas -,
Plantas ornamentais e Buquês em Ge
rai.

FLORICULTURA IMPERIAl:.

Rua Relnoldo Rau, 628 - Jaraguã do
Sul Sc.

O nosso glorioso 620
Batalhão de Infantaria,
tem desde 2a. feira, novo
comandante. Trata-se do
Tenente Coronel Murilo
Betlamio _Guimarães, que

.

assumiu o comando em
lugar do Ten. Ce.1': Bräu
lio Dória Pereira Júnior,
dois anos à frente do 620
BI e que passa, agora, a.
prestar serviço ab Estado
Maior do Exército, em Bra
sília.

Osmar Guckert e ;Ursu
Ia Lange, são os jovel'ls
que em São João con-

.

traem matrimônio às 18
horas, deste sábado e são
recomendados à oração
da comunidade evangélicá
luterana. Cumprimentos!

Confecções
<

Sueli· ,'� lIda.
Agora com nova loja na rua Reinaldo Rau

Klaus Eduardo Meyer
na Secretaria da Indústria
el Comércio, Ivo Silveira
na Secretaria da Fazenda
e Paulo Konder Bornhau
sen, na presidência da
Codesc, foram os ,nomes
anunciados pelo governa
dor Jorge Bornhausen,
esta semana, em substi
tuição aos atuais _ ti!_ula
res, que se désincompati
bilizam para concorrer nas

eleições de novembro.

Vargas.

"

A

I. ''ri.

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



R8pidilba'�•••

IMPRENSA

A tmprensa é Çl vida' da
Nação
Por ela é que
a Nação acompanha
o que lhe pass.� 80

perto e ao longa
Exagera o que lhe mal-
fazem -......

Devassa o ,que I.h,e mal
fazem'

e tramam

Colhe .o que Ih;e
sonegam
'ou nodoam
Mede o' que lhe
cerceiam

ou destr6em
Vela pelo que, Ihe_
interessa

E se acautela do que
aameaça.

(Rui Barbosa (A impren"
sa e o dever da ve�
dade).

ENSINO

Mais de 25%' das cri
anças entre 7 e 14 anos
em Santa Oatarina não
estão sendo escolariza
das, e a tendênela é
que esta percentagem
aumente, 'Das. 928.808
crianças em ij.dade es

colar, apenas 691.179,
são escolarizadas. ,A
advertência foi feita pe
la regional su4 da leNBS,
em sua 13.a Assembléia,
realizada em, Urussan
ga. '(Colaboração da
Pau I o Roberto Are
nhart).

.

.

CO,"ÉGIO DivINA PRO
VID!NCIA ABRE MA

, TRICULAS 'PARA
PIANO;

"

Irmã Rosi.ra professo-
ra de piano deste Co"
légio na década de 7Q,
volta de Curitiba recem

,

formada em música pe�
Ia Escola Superior, de
Música e Sejas' Artes
do Paraná.

Desta forma, o' Colé
gio Divina Providência,
com 8 pianos, se sente
a altura para atender'
condignamente Q com.
eficiência' a comunldade
jaragu�ense.
Outrossim o mesmo

Colégio se sente feliz
em colabôrar para re-.
acendé'r e animar em
�nossos alunos os vaia
res artísticos.

As matrículas estarão.
'abertas a partir do dia
08 de fevereiro.

.

Maiores inforr:q�espelo telefone 72�779.

, A Direção

SILVEIRA JONIO.R

Eu posso falar da cadeira porque vivi em duas
épocas: uma com a inflação a zero e outra que'
começou com uma tímida inflação de poucos por
cento até atlnqlr a um patamar de mais de 150%
ao ano; mas uma pessoa pouco versada. em eco

n'omia, que ,tenha 30 ou 40 . anos, não sabe como

é a vida num. regime não inflacionário .·e pode até
supor que seja algo assim como um paraíso ter

restre, onde os arcanjos servem leite integr�L em'
cálices de ouro e o filé, minhon sobra na mesa do
J:)obre.

, '--)*(-,-
,

Esse' pensamento destorcido ocorre porque
as pessoas menos esclarecidas ou desejosas de
serem enganadas acreditam que se um dia a in
flação terminar e os preços das utilidades estabi:
lizarem, mesmo assim os salärlos continuarão a

ter grandes e freqüentes reajustes,' como aconte
ce agora.

-->*(- ,

"Dou um' exemplo: FUi nomeado por concurso

para mlcroscoplsta do Departamento de Saúde do
Estado de Santa Catarina em 4 de agosto de 1938. ,.

Salário mensal de quatrocentos mil, réis, coisa as

sim como Lins 15 mil cruzelros hoje . Pedi demis
são e fui desligado desse emprego em 16 de no

vembro de 1943: 5 anos, 3 meses e 12 dias depois.
Sabem" qual era o meu salário nó dia da demissão?
Exatamente os mesmos 400 mil-réis. Poderão
pensar que, o meu foi' um "caso isolado, mas não
é assim. Antes da inflação 'Praticamente não ha
via aumento' de salário para ninguém. E quase to"
dos ganhavam menos do que o necessárto .

. --;-)*(-_ I

.Como durante esse longo tempo fui trànsfe-
,

rido de Florianópolis para Itajaí e a pensão passou
.

de cento e cinqüenta para cento e 'oitenta m!l-
, réis por mês, resulta que passei os últimos tres
anos ganhando menos 30 mll-réls mensalmente.
(No estatuto do funcionalismo' público daquele
ternpo havia um dispositivo que' permitia demls-

-, são por, justa causa 'ao servldor ,que pedisse au-

mento de salário...).
"

, r
'

.

.
,

-'-.)*{_"
Desde que abalilddnei' a lavoura, com pouco.

menos de 16 anos, aqueles foram os piores ,anos
que passei no que' respeita a orçamen;to. A gente
não tinha nem ó direito dê se' iludir., Sabia que
hoje tinha aquele salário, mas' dbiã ano� d.�póis
seria, o mesmo.,

,

_.
.. ,"

.

'CI I'"

--)*('_'_I_
,

.

.'
'

'Ii";'Mas evidentemente antes de ·1938' '(sõ'}cito
épocas não' inflaciónáriàs) eu: nãq ,i9qupava :10. 'meu
tEmlpo toc��do pia�o nef!1 'es.9ul�n.�&:.em Gstaad!
com a familla do Pltangul. Nao, geHte. Trabalhei
de caixeiro, fui cobrador, ,c�ntiv�ir?", xge ba_t�lhão, '

revisor de jornal, mas nunca cq��,�9�1 salano. de
mais de 200 mil-ré'is pot mês, uma' modesta Im-

'portância que não nos" permi,tià \r�r com um I

mínimo de conforto. E isso tuqo (lurria época em

que nem se conhecia a pala�ra I�FLAÇÃO."

-.-')* (__:_.,,; ,
'

I

Os preços das, utilidades praticamente eram
"

estáveis, mas como o salário també� ará eS_!áti- ,

co se ocorria um pequeno aumento num bem de
co�sumo não havia margem satarial pa�� f �sse

f,' ;.acréscimo.
, --)*(-.,
Nos r�gimes inflacionários" coin' freqüentes

réajustes salariais, há a possibilida:dé d� .numldes
ses aumentos e por' algum tempo o salarlO vencer

a inflação. E quando passa â ser dérrotad� por
ela o assalariado bota a boca no mundo e vem um

novo aumento.

�)*(- ',';'

Nos regimes deflacionários ou de inflação
zero, todos os bens têm preços estáveis, mas os

salários também não se, alteram; a não ser que
haja ,aumento correspondente de produção, por"

.

que todo mundo. sabe que o. �umento de. �espesa,
. seja ela ,salário, lucro, admmlstração, dlvLdend�s,
investimentos, sem que corresponda a u�a maior

produtividade, acaba gera��o inflação. Nao é
_ pr�

ciso perder noites lenpo A riqueza das naçoes. '

de Adam Smith, ou os "Princípios' de' economl�
política", de David Ricardo, para chegar a essa

conclusão primária.
.

'

..........._)*(_.
Vivi em dois regimes econômicos: quando

nem se conhecia a palavra inflação e quando o

custo de vida ·chegou á aumentar ,159% ao ano.

Mas honestamente garanto que nunca vivi tempos
piores do que aqueles em que os salários e .os
bens de consumo eram estáticos. Como múmias
de museus·

'Conheça· o' Plano

J'ARO'IM sAo LUIZ
250 lotes �esldenciais, área p,ra lazer, co mércio, e fins Institucionais. Toda infraestrutu

ra necessârla numa área' com mflis de 190.000 m2 na Rua João Janu�rio Ayroso.

EUll)reendimentos ImobiliárIOS
.... ..-' '., "

Marcatto . Ltda.,
Mal. D�oro, 1.1'19 - Fone 72-1138

tmpresáril" fat.ctmDanba pâra O lazer
\ BARRA VELHA --"- O 'pre- todo o 'a.!Ío,' prlnélpalmehte '

sidente da. Associação )Co- durante, a temporada'�'. OU"
ITlercial e Industrial d�' tra medida .Qli.e O presiden)
ßarra Velha, Ab'rahão "Már:·' "te da AssQc�a�ão, Come,,
cowlee' coordena u rira dai e Industrial, d'e Barra
canipá�ha para, a ,'<iiversi"

.

Velha cprisiderii importa0"
ficação daS opções de la- te é' o estímulo a()' uso df;l
�er .

aos v:etartistas locais: ,bIcicletas; em detrimentÇ>
IEle enteAde ser fundamen- ldo automóvel. "Com issq,
tal melhorar ainda m,ajs. a as pessoas estariam pa�'
jmagem da· ,cidade, :cbm J.

o seaddo pel� centro da c�·
bue todos os setores de . ,dade e praias, ao mesmo

àtividadés 'sl:lirãó' ig�ri�an": tElmpo ehl que fariam exer-,

l
- �o, priiíêrpalmente as �ßs- cícii)�.' físicos" _cada \ve�

I'soas' 'que' demandam às mäis reconh�C?.i�os' �om0
�"

@praias do 'município, todos l1f.iCeS�ários", disse.. • ... KOHLE;JACH SRos anos.. r;
,

Ele' !al'1Jentou a atlttJd$ '�
.1'i Ele 'pretende que a mu· da Mari':lha�' el'ríbarga�do $ I SUPERMOTOR

,..nicipa'lldade desenvolva i�·' ê:on�tr4ção.';de. u,� gr,a!,�� .!..._..:-.!..:. ..:..._-..;...;_---......- ...-----.

tenso ,prqg�a'nía d� plantiO r��tauran�e. no ...�osta� ,

de r árvores, a'Q longo' da qu� rep�esehtarlai, � .

maIOr

i>l'a'i� e" prircipais av�ni- Opção ,n,oturna ,.da '.cld�de ..

das e 'estimule' á instala-
. Ess�. empreendimento, es ..

�ão" de bar.�s1 'rest,au�ante� �ava ,pr�jetad� para; u�
e similares, inclusive_ofe- dos locall� mais aprazlvel$
recendd ':alguma�' vanta- tle Barra Velha, corn am;-

, gens iniciáis aos interes- pias áreas rnte�nas e exí·
sados. "Precisamos;' nos iernas, com funCionamento
preparar, para a crescente' pa as 24 horas do dia. '

(Jemanda eile túristas e pa- ()' preSidente da Asso
�a issq temos que nos pre- ciaçãq Comercial· e' �ndus:
parar", disse, acrescen,ta,:,- . triat ,de Barra Velha esta
do ser' imp9rtante, '�até btlscando o, a�oid de t�d�'
mesmo que se monte um a comunidade para a mi"

,restaUrante oferecel1ldo alj.. ciativa que júlga indispen
mentos' naturais, cuja cli- sável para o desenvolvi
enteia aumenta a cada menta da cidade e sua a

dia" . '� firmação como balneário
Abrahão Marcowice de- Garante' ter encontrado a

.

fende também a instalação rec�ptividade e � p e_rada
de empree}1dimeotos e-lo- nos primeiros contatos,
jas com artigos esportivos, p�e!endendo p��move:r uma
"ql:Je servir�o de base. a? sene .d� reumoe� ��san��
desenvolvimento de atlvl- materializar a Ideia, Ja
dades esportivas durante nos próximos,meses.

'Terão i�agem
municípios de

de TV todos os

Santa Catarina
- ,

Proclalas de
.

Ca,salenlo
,

;)

Edital ,12.391 de ,27-01-1.982
,

Cópia recebida do ca�rio de Guaramirim, neste
Estado.

.
' '

Arnaldo Bizari e Celina Socreppa
. ,.' Elé, brasileiro, solteiro, operário, natural
de Brusque, neste Estado, domiciliado e residente
na Rua Joinville, nesta cidade, filho de Mário Bi
zari e de Apolonla Blzari,

Ela, braslletra, solteira; do lar, natural de
Laurentlno-Rlo-do Sul, neste Estado, domiciliada e

residente em Guararnlelm, neste Estado, filha de
Sergio Sebastião Socreppa, e de Helena Tambosi�,
Edital 12.392 de 28..:01-1982
Martinho Adolfo da Silva e Janete da Silva.

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de
Blumenau, neste Estado, domiciliado e residente
na Rua Arquimedes Dantas, nesta cidade, filho de
Adolfo Rodolfo da Silva é de . Jardina Souza da
Silva.

éa, brasllelra," solteira, do lar, natural de
-Jolnvllie, neste Estado, domlclllada e residente
em Vila Lenzl, neste distrito" filha de João Elias
da Silva e de Adenita Miranda.

. ,

Edita112.393 de 29-01-1982
Adir Snege e Sônia Maria 'Becker

Ele, brasileiro, solteiro, economista, natu
ral de Rio N'egro-Parana, domiciliado e residente
em Curitiba-Paraná, filho de Alfredo Moraes Sne-

ge e de Saide Snege.
.

'

Ela brasileira, solteira, do lar, natural de
Guaratuba, Paraná, domlclllada e residente na

,

Rua' Joaquim Francisco de Paula, nesta cidade,
filha de Sibila Becken.

Edital 12.394 de 01-02-1982
Ronaldo Ignowski e Jurací Rocha. .

Ele brasileiro, solteiro, operário, natural de
Massaranduba neste Estado domiciliado e. rest
dente em Gu�ramirim, neste Estado, filho de Ri
cardo Ignowski e de Laura Ignowski.

.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Porto União, neste Estado, domicltiada e reside,,·

, te em -Jaraqué-Esquerde, neste distrito, filha de
Jülio Rocha" e de Júlia Vtetra Rocha,.

'Até o início do Campeo
nato Mundial de Futebol,

. que começará 'no próximo
mês de junho, todos os Segundo ele, a preocu-
munlclptoe de Santa Oata- , pação do Governo. é no,
rina

.

starão recebendo sentido de dar apolo téc
imagens de televisão ge- nico e financeiro para que
radas no 'próprio Estado. as prefeituras tenham con

A informação é de Lauro dlções de manter essas re

Salvador, tltular da sub- transrnlsscras em perfel
chefia de articulação com tas condições de functo
os municípios do Gabine- namento; Acontece que,
te de Planejamento e Co- apesar de existirem em

ordenação Geral_ do Es,· número· suficiente. para
tado. cobrir todo o Estado, mui-.

Para a efetivação desse tas delas apresentam' de-
projeto do Gaplan, já es- feitos. Os consertos geral ..
tão sendo procedidos es- mente são feitos por ele
tudos por parte da Secre- .trlctstas autônomos, _g.ue
tarla do. Planejamento e nem sempre estão capacl
das estações de televisão tados, e somente quando
.do Estado, com o apoio do são chamados para isto.'
Dentei. Ao. governo cabe- O que se pretende, se-

rá cooperar técnica e fl- gundo' Salvador, é estru-.

nanceiramente, auxlilando turar uma forma de assis ..

as
. prefeituras, às quais tência para manutenção

competirá a implantação: permanente, ainda que utl
de estações 'retransmtsso- lizando es ses mesmos

ras nas localidades onde técnicos, será um traba
ainda não foram .lrnplan- lho de manutenção. e pre
tadas.

'
.

venção, visando manter
- Santa Catarina conta as retransmlssoras sem-:

atualmente com 506 re- p r e em funcionamento.. -

transmissoras de televl- sem interrupções'. Como
'são, o que é um número esse,. normalmente, seria
expresslvo, conslderando- um" problema exclusiva-

.

'se que é suplantado ape- mente das prefeituras, o
.nas pordots Estados:. Mi-' Governo do E:stado esta
.nas Gerais (776) e S. Pau- procurando .colaborar atra
lo (563).· Cerca de 30 ou- vés da orqanização. de um

tras .retransmissoras 'estão, I esquema com �s .assocla
em fase de implantação, ções regionais de munléf
enquanto o processo tra� pios.

.

rnlta no Dentei", diz Lau
ro 'Salvador. '

··,Correio· Informativo I
COMUNI,DADE EVANG!:LlCA Os çultos'

marcados' para este final-de·semana são os se

guintes� hoje, dia seis, na Rua Joinville, e.m ale:
mão, às 20,horas; domingo, às 8 horas em Jaragua

.

:(A)i coro. batismos e às 9h30 ern Três Rios do
. Norte também em alemão. Às 19, horas, culto
;'Infôr�al, em portuguê.s, em', Jaraguá do Súl.

.

'

AUREA MüLLER GRUBBA
TABELIÃ DESIGNAb� E o.FICIAL DO REGISTRO

DE PROTESTOS
'

COOPERAtiVA AGRICOLA
MISTA ITAJARA LTDÄ.

EDITAL I·DE CONVOCAÇAO
,

ASSEMBLJÉIA GERAL ORDINARIA ,

O' acordo com o
1
art. 25 dos Estatut?s So-.

'.eiais 'ficam convocados os, Srs. A�sociados, em

plen� gozo de seus direitos, pára �ssembJ.éia Ge
rai Ordinária a ser realizada no dia 20 ,de feve
reiro de 1982 no. Satão São João, sito à Estrada

Itapocuzinho - Jaraguá do Sul :- SC, em pri
meira convocação com o mínimo de 2/3 ,(dois ter- '

,

,ços) de seus associados às 7h, em seg�nda con

vocação com o mínimo da metade mais um de
,seus associados às 08h, em terceira e última con

vocação com à presença de no mínimo· 1 O (de�)
,

de, sel,ls associados às 09h, na qual havendo nu

mero legal será discutida a seguinte:
ORDEM DO DIA

l' - Prestação de Contas dos órgãos de Admi
nistração' e 'Fiscal, pelo Relatório da Dire"
toria Parecer do Conselho, Fiscal, Pªr�cer
de Äuditoria. apresentação dó Balanço Ge
rai com o Demonstrativo das Sobras e

Perdas., '

,

2 - Destinação das �obras verificadas no exet-
.

cício de 1981.
'

3 - Eleição do Conselho Fiscal.
4 - Autorizar a Diretoria a contrair emprésti

mos de EGF, Pré-Egf e ou oltros para fi- ,

•

nanciamento da produção,
.

5 - Autorizär a Diretoria a contrair financia
mento para aquisição de Adubos, Herbici
das e Sementes.

'

_

,6 - Ratificar. o art. 2 § 4.° do Estatuto Sociál.
autorizando a Di'retoria a adquirir e �perar
com produto� de não associados em 100% ..

7 - Autorizar a aplicação de uma parcela do
FATES. 'I

'

8 - Filiação ao ITEe. .

'.

' ,

I 9 - Autorizar a solicitação do desligamento da
. Cooperativa da ,FECOAGRO.

10 - Assuntos Gerais.
-

AVISO� Outrossim, avisamos aos associados que
os documentos, refativos '

ao exercíçio de.
1981, referidQs no art. 5.°, item I, letra"
,"f" os Estatutos Sociais, encontram-se

.

à disposiçãQ na sede da Cooperativa.
Para efeito de cálculo de quorUI1) a Coope-

rativa é composta por 1-99 associados. '

.

Jaraguá do Sul, 02 de fevereiro de 1982.
ERMINIO MORETTI

. ... PRESIDENTE

EDITAL
Pe,lo presente edital de citação pedimos

. aos senhores "abaixo relaCionados que compare
çam em nosso Cartório para tratarem de assun

tos' de seus, interesses: Ademiró Wacholz Estra
da Fundo Sueco, s/no :- Massaranduba - Coo·
perativa de Consumo 'Germavi Ltda -' Rüa: Mal.
Castelo·Branco, 438 .- Schroeder ClaudiO Toma
selli - Rua: MaL Castelo, Branco, 3373, - Sch
roeder Gerhard Leitzke - Estrada Bananal do
Sul, - Guàramirim ,....... Geraldo Melchioretto -
Estrada do Sul, Bairro Avai - Guaramirim Gen4,
sio lMarcelino - Rua: João Planinscheck, 425, -
Ne$ta - José de Oliveira ....... Rua: 28 de Agosto,
1130 -'- Guaramirrm _' Lindolpho Karger - Rua:
Jardim Pinheiros, 314.- Nesta - Raimundo Weiss
- Estrada Braço do SMI -., Schroeder - Silvio
Klimekowski � Morr<J> ,da Boa Vista, sInO -

I Nesta.=;, ,,"'
�. i

.L.

, Adalzira Piazera de Azevedo
Oficial Maior

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



."'.' 'SEMÃNA 'b,E tiS A ;1'2 DE ,F-EVEREIRÓ DE 19.82,

- E X P E D I. Ie N T E -

[iI)9ilä 'II tI" �'lfl.)
.

_.

r-
_,

Fund,do em 10 de maio de 1919,
cGCMF N.ó 84.436.591/0001-34

DIretor:

,Eugênio Vletol: SehmGekel

. 'COIaboraclol'-.:

,Flávio José Brugnago, Yvonne Alice Sehml5ekel Gonçalves,
Jaime Blank, Prof" Paulo Morettl, SllvelnÍ J(Jnior, Rudolf Hirsch
feld; José Castilho Pinto, Dr. Joe6 Alberto Barbosa.

R8daçÍo, Adml......vIO,. Publicidade:
•

\ ',Rua'Procópio Gomes de Oliveira N.o. 290.
89250 - Jaragu4 do Sul - SC.

Compoelçlo, l....,.....ao • CIrcuIeçlo:'
Sociedade �ráflca Avenida Ltda. - Jaraguá do Sul - SC.

,

Assinatura anual: Jaraguá do Sul e 'região Cr$ ,1 .500,00

Outras cidades , CrS 2.000:00

ÉXempiar avulso ..........••....... Cr$ 30,00

N(lmero atrasado ........•..•....•. "

.. , Cr$ 40,00

E". Jomel nlo, .. ,...,onsabillzll por artigos assinados e nem

devolve originell.
O "Coreio do Povo" é associado a

AOJORI/SC e ABRAJORI.

�CoDstrutora SerIa Ltda.
CÓNSTRuÇAO CML, ENGENHARIA E

COMI!RCIO DE' MATERIAL
,

DE CONsTRuÇAO.

Rua Joio Plcofll, 94 - Edlt. Carlos Spézla
,

Telefone: 72-0214
JARAGUÁ DO SUL STA. CATAfUNA

',-Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURS6ES.

A. "Canarlflho�', preocupa-se com a sua .10-
comoção, colocando à disposlçlo modemrssl
mos Onlbus, com pesaoal 'especializado, possi
bilitando uma viagem tranqüila, rAplda' e segura.

Programe beml �rograme CANARINHO - o

transporte carinhoso.
.

JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA

Fu_'ilari�
,

Jaragaã Ltda.
Calhas para toda... ffnalldadés. F�.

unia vlsllL Eatamoe em concII96" ele .....10.
eficientemenle.

.

Rua Felipe Schmldt, 279 - Fone 72-0448 -

Jaraguá do S�I-SC.

1 Terraplenagém Vargas ·1;SERVICOS DE RETROESCA'MDEIRAS E TRATO-
RES DE ESTEIRA

.

Tubos Sta. Helena'
TUBOS DE CONCRETO EM GERAL

. Rua Jolnvllle, 1018 - Fone 72..1101

\

Imobiliária Santa Maria
COMPRA - VENDE - ADMINISTRA O

SEU IMOVEL
Rua Walc:temlro Mazurechen, 42 - Fone 72-1342

.

�·I...L.� Melalirgica SIUME LIda .

� �,. - FUNDIÇAo -

. � I � _S E ,"'._ros .... CONCRETO

Prensas pl fabr. tubos de concreto sem armação desde 0,15 a O,60m
- Fôrmas, anéis de base, êmbolos e lâminas pI reposição em pren
sas de,tubos de todas as marcas - Conjuntos vibratórios ot fabr. de
tubos de concreto desde 0,15 a l,50m simples e VRS-1500. nos tipos

ponta/bol�a e ,macholfêmea nos padrões Standart. ONER. DER etc,
- Endere.tadoras de ferro - Prensas de blocos - Prensas de lajotas

• pI pavimentação - Guindastes tipo portico. fixo e móvel - Talhas

elêtrlcas de tambor pI até 3 tons. - Mesas vibratórias - Fôrmas pI
vigas e pré-moldados em geral - Alimentadores de correia pI pren
sas :e vibradores - Carrinhos pI tubos e pré-moldados - Redutofes

de velocidades _ Betooeirás reversíveis, basculantes e portáteis.
Elétro-Vibradores'

,

lnser. Est. ·250 66t 721 - CGC 83619197/0001·79 - End. Tel_gI.: "VIBRADORES':

Rua José Stulzer,' IO'(p,öxlmo a :M. Wllhelm) - Fone (0473) 72-1071

Caixa Postal 211 - 89.�5,O dARAQUÁ DO SUL - SC - BRASIL

I(_�••••III_.
VW 1300 - O KM�� : � · 82

, B'ELINA II lDO - Bege TropolL. ,
:

· 81

BELINA II L - Branco ,
_ :................. 79·'

BELINA II l - VermelhoJ � ,

78

CORCE� II lDO ...i- Verm.1 Vers _ :..... 80'
CORCEL II; L -- Azul Met

_

79
CORCEL II l .- Branco.: .. �., _. __ .. _...... 80

, CORCEL 1.1 l ....... Verde Met................................. 80
CORCEL CUP!: � Acre........................................ 77

CORCEL CUP!: _ , o................ 77
'PASSAT lS 3P - Amarelo�............................... 81

VOLKS 1300 - Branco " ,................. 80
VOLKS 1300 _.... Branco ;.............. 78
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• •• HÃ 20 ANOS'

CONFIRA A HISTÓRIA ...
Barão de. Itapocu

••• HÃ 38 ANOS
,

I

--- No começo de fevereiro de 1944 falecia o

estimado cidadão Carlos Mey, cidadão' que, ''lQ. di-
,.

zer de Mário, Tavares, fora "homem próbo, cmner·
ciante honrado, amigo leal, por mais 'de quarenta
anos, exemplo de cordura sem fraquezas, altivez
sem arrogância, sobriedade sem usura." \

I

--- Reãlizava-se na secção joinvillense da Cruz
Vermelha, festa em homenagem às altas autorida
des civis e militares, dentre as quais estavam pre
sentes os srs, Interventor Federal, Dr.' Nerel1 Ra
mos e o General Heitor Borges, comandante da
5a. Região Militar. As alertadoras de Jaraguá,
por motivos alheios às suas vontades não podiam
comparecer, permanecendo com seus pensamentos
'voltados para aquela cidade vlzlnha, onde as sa-

marltanas e àlertadoras de Florianópolis, Itajaí,
Blumenau e São Francisco tomavam parte como

convldadas. '

'

--- Aniversariava no dia 6 de fevereiro o Exmo.
Sr. Dr. Ary Pereira Oliveira, íntegro e culto juiz
de Direito da Comarca, hoje integrando o colegia
do de Desembargadores do Tribunal de Justiça do

. Estado de Santa Catarina.
,

---A S.C. Guarani, no dla 12 de fevereiro abria
as portas do Salão Sohn para um maqestoso baile
à fantasia, comemorativo ao carnaval do ano de
1944.

•.. HA 30 'ANOS

--- A imprensa local iniciava a publicação do

amplo e magnífico discurso pronunciado pelo sr.

Irineu Bornhausen, governador dó Estado, em. Pa
lácio, na noite de 31 de janeiro, dando conta ao

povo catarlnense, das' atividades desenvolvidas
'desde que assumlu a chefia do executivo catar+
nense.

,
Iniciava-se mais um perlodo leqlslatlvo da

, Câmara Municipal de -Jaraquá do Sul e a nova me

sa diretora era composta dos seguintes vereado
res: Presidente - Ney Franco: Vice - Kurt Her
bert Hillbrecht; 1.0 Secretário - Willy Germano
Gessner e,2.0 Secretário - Mário Nicolini.

--- O município recebia a visita do deputado
Jorge Lacerda, da Câmara Federal, em companhia
do dr. Lulz de Souza, digno Secretário de Segu
rança Pública. O prefeito Artur Müller, amigos ß
,correligionários, ofereciam aos visitantes um al
moço.

--- Era eleita a nova mêsa da Câmara de Ve
readores, em que o PSD, elegia o udenista AI
brecht Gurnz o seu presidente, motivo de gran
des, comentários pelo inusitado do acontecido,
posto que os 2 partidos andavam confo qato e rato

na passarela da política local. o· resultado da elei

ção foi o seguinte: PRESIDj:NTE ,_ Albrecht Gum_z
6 votos; Raimundo Emmendoerfer, 5 votos; VICE
PRESIDENTE ___. João H., Cardoso, 6 votos; Vitório
lazzaris, 5 votos; 1.0 Secretário - João M. Ver
bienen, 6 votos; Valeriana Zanghelini, 5 votos; 2.°
Secretátlo - Henrique Boeder, 5 votos; Victor

, Bauer, 4 votos e 2 em branco. E, depois dizer que
o atual prefeito nunca perdeu uma eleição... .é

preciso conferir.
.

---, A época era de atbltrarledade. Num enve

lope da Secretaria de Segurança Pública, era en

dereçado ao nosso Diretor, em 9-2-62 a INTIMA

,çÃO: "Intimo, o sr. Eugênio Vítor Schrnöckel a

dentro do prazo de três dlas comparecer à Cole
toria (em branco) para efetuar o pagamento da

,

multa de
. Cr$ 50,00 correspondente à multa por

infração n.ó (em branco). Acompanhava o talão n.?

012008,' MULTA DE INFRAÇÃO, seguinte: "Aos

9/2/62, às 4,30 horas (deveria ser de madrugada)
em Av. Getúlio Vargas multei o sr. (REPAREM)
Victor Bauer, residente a (em branco), Jaraguá do
Sul, Motorista do Veículo automovel, 2-61-96, Ford

, Ouro Velho infração a dlspeéltlvos do Cód. Naclo
-nal de Trãnslto dd Estado, a saber: 07 -" Estacio
nar local não permitido - Cr$ 50,00 e a assina

tura do Tte. Cél. Delegado.
Dizia a ,imprensa local: "Ora, quem se detiver

no exame dos documentos enviados' ao nosso di
retor constatará a pressa dO$ interessa�os na sa

tisfação de mais ,uma sacanagem, da qual, partici
pa, o próprio delegado de polícia. Onde se multa
um Victor Bauer e se quer intimar um Eugên'io
Victor Schmöckel?". ,

... HA ,tO ANOS
_-- Eram os seguintes os Integrantes da 1I0va

Câmara MuniGipal de Vereadores: Presidente, -

Eugênio Strebe; Vice-Presidente - Affonso Franz

ner; '1.0 Secretário - José Carlos Neves e 2.0 Se-
cretário - Albino Wehrmeister.

'

--- A Provfncia Marista: hoje sediada na Capi
tal do Estado, tinha novo Superior; na pe'ssoa�do
Irmão Aloisio Kuhll, nascido em Säo Luiz Gonzaga,
no Rio Grande do Sul.

I

_-- O lions Clube de Jaraguá do Sul, comple
tava o seu 10.0 alio de' exi,stêhcia em nosso meio,
sendo muito festejado.

Indú�tria� Reunitlas �ara�uá �.�,
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ESTADO, DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

D E C R E TON.. 732/82 \

Reajusta o valor das Taritas e demais serviços do, SAMAE

-:- Serviço Autônomo Munici.,al de Agua e Esgoto.
, VICTOR' BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Súl, Estado

de Santa Catarina, no uso e exercício das atribuições que, lhe confere

.0 ítem·XXIX da artigo 70, da lei Complementar n.o5, de 26 de novembro
de 1975, e, fom base no Ofício/CIP/SE/N.o 000911, de 26 de março de
1981, do CONSELHO, INTERMINISTERIAL DE PREÇOS, ,.,.,

DECRETA:
Art. 1.° - Fica reajustado o valor das Tarifas e �"�I'!Iªis serviços

do SAMAE - SERViÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO,
na ordem dos valores constantes da tabela anexa, que é parte Inteqrante
do presente Decreto.

,

Art. 2.° - Este Decreto entrará em vigor no dla 1.° de março .de
1982, revoqadas as disposições em contrário.

,

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, aos
,

29 dlas do mês dejaneiro de 1982. .' " j:

,

.

VICTOR BAUER - Pr.efeito Municipal _

'

. O presente Decreto foi .registrado e publicado nesta Diretoria' de
Expediente, Educação e Assistência Social, aos 29 dias do mês de ja-
nelro de 1982.

'

AS�RIT iK. SCHMAUCH - Diretora
TABELA DAS TARIFAS E DEMAIS SERVIÇO,S DO SAMAE',

- ESTIMATIVA DE CONSUMO POR ECONOMIA/M�S - ARTIGO/37
Até 50 m2 de área construída 15 m3
de 51 m2 até 100m2 de área construída 20 m3
acima de ,100 m2 de área construída , 30· m3

-

II - TARIFAS DE CONSUMO· ARTIGO 38 e 39 - Consumo Básico

.

%J UFM Val. mês
Preço por m3 na faixa de consumo indicada
t - CATEGORIA "A"

1.1 - COM LIMITADOR DE CONSUMO 6,9
1.2 - SEM LIMITADOR DE CONSUMO 15 m3 8,0

2 - CATEGORIA "B" 30 m3 "23;0
III - CONSUMO EXCEDENTE DO CONSUMO' BÁSICO

Preço por m3 na faixa de consumo indicado
1 - CATEGORIA "A"

.

'

1.1 - 16 a 30 m3
1.2 - acima de 30 m3

2..,...- CATEGORIA "B"
1.1-31 a 60m3
1.2 ,_ .61 a 100m3
1.3 -101 a 300 m3
1.4 -:- 301 a 500 m3
1.5 - 501 a rooo m3
'1.6-acima de 1001 m3

IV '---, LlGAÇÁO DE ÁGUA - ARTIGO 24 e 25
1 - com ramal predial até '25 mm de 0

. '

200,0
2 - com ramal predial ac. 25mm de 0 'até 40mm 400,0

V .
...;_ RESTABEL. DO PORNEC. DE ÁGUA - ART. 32 19,1

VI ...:... AFERiÇÃO DE HIDROMETROS - ARTIGOS 32 10,0
VII - EMISSÃO DE 2a. VIA 4,98
VIII - ÁÉABERTURA ,EM ASFALTO. P/LlGAÇÃO DE

ÁGUA NAO SOLICITAPA NA OCASIÃO DA
DA IMPLANTAÇÃO DO ASFALTO

,

360,Oe
417,00

1.200,00

1,2
1,8

63,00
94,00

2,2
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8

115,00
125,00
130,00
136,00
141,00
146,00

10.436,00
20.872,00'

997,00
522,00
260,60

575,0 30.000,00
,

� .

VALOR DA UNIDADE FISCAL MUNICIPAL: Cr$ 5.218,00 - Fixada
pelo Decreto n.O 713/81, de 24 de novembro de 1981, com v.igor
no exercício. de 1982.

,

A presente tabela é parte integrante do Decreto n.o 732/82 de
29 de janeiro de 1982.., '

Jaraguá do Sul, 29 de janeiro de 1982.
,

VICTOR BAUER - Prefei�o Municipal

Despachos do Dr. PrefeitoOs
O dr. Carlos Moacyr' de Faria Souto, o "Dr. Oarllnhos" para os

intimos, prefeito munlcipaí de ltaocara, lá nos anos de 1976, também
era envolvido em dramas de seus habitantes.

.

Foi atendendo a uma solicitação que ele exarou o seguinte des-

pacho: .

.

"P. Brito - solicita ambulância para mandar buscar o pai de um

amigo que deseja morrer em casa. Autorizo. P. Brito está entre os

melhores homens que conheço nesta minha já longa existência. Atenda
se pois. iÉ justo o desejo de um agonizante,'de partir deste pobre mundo
do mesmo local em que viveu, trabalhou, sonhou, tendo ao seu lado os

entes queridos. As vezes penso que se Deus houver .por bem tirar a

luz, dosmeus olhos; - é verdade que não poderei mais contemplar a luz
dos meus olhos -, é verdade que não poderei mais contemplar minha
adorada esposa - tenho certeza, porém, que caminharei pela casa com

a mesma segurança de sempre, tantas vezes a tenho percorrido todos
esses anos. Creio que o pobre moribundo quer vir morrer em casa para
ter essa segurança quando fechar os olhos pela última

_ 'Çe'z. Morto o

corpo, o espírito do mesmo se separa, e, tranqüilo, . sai pela porta,
percorre o corredor, abre a porta da rua e sobe. . . Mas morrendo no

hospital, o espírito sai do corpo, abre a' porta, ,entra no corredor, não
sabe onde é a porta da rua, entra na enfermaria, sai, entra na sala de
operações ou, quem sabe no banheiro. :. Por isso aprovo os tanátologi,s
tas, que acham qUe é melhor morrer em casa, conforme li no jornal .de
Victor Schmöckel, citando estudos de técnicos americanos�"

o)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.

O' Esporte Clube -Fi
gueirense, da Ilha da
Figueira, p r o m ri y eu
reunião quinta - feira"
junto, a sua sede, fl� Es
,tádio Antônio Ribeiro,
com r�presentantes de·
equipes in t eressadas
em pí:lrtieipar do IV'

.

O Grêmio Esportivo
C<:ullpeomàto Varzeano . Juventus iniciol!l quin-
de

. 'futebolrVarjãqI82, ta"feira, os treinamentos
- que retorna assim, a- da sua equipe amadora'

A. Associa,çao Átlétl- pós paralizadó no ano
ca Frigumz.,

.

de . $an- p�ssado. Foi um en- e a partir das 14 horas
ta Luzia Km 16, ele- c�mtro' preUminar; quan- . dest� sábado,- a júnior
geu dia nove de' jallei- , do deter.mino,u-se o. iní- e iflfantil, no 'Estádio
ro a nova diretoria e o·' cio prováve.· da compe- João Marcatto. O De-
seu conselhQ" delibera- tição para 21 de mar-

partamento '(Je Futeboltivo
. fiscal. Ná presi- ço. .,

dência está Afonso Ro� __ , .
do clube grená \

vem

sá; :vice:presidente - 'O C I u b e Atlético plantando· úmä' estru-
Valdeci Reis; secretária Baependi '.reiniciou os tura, isto para que te-
Isalete dos Santos; ví- treinamentos desta tem nha condiçoes de· mon ..

ce-secretária ._ Mari- porada, sob. a orienta- tar equipes capazes d.enês Fagl,Jndes; tesou- ção €10 prêparador Wal- br,igar' pelas primeirasreiro � N,arcjsQ·$eveg- demar (kula) Malheiro, .

,1

nane e vicei:esoureiro com vistas a participa- posições em campeo-
- Egon PrestinL' Cml- (Ião em certames ofi natos, atrav.é�; de um

�elho ,Dei i berativo,h Fis- eiais. O azurra tem à
, trabalho de base. já ini-"

�al: Waldir romelin, dispo�ição 'Um' plánteí ciado. A' primeira in-AluíZi'o Denrarchi Sér- razoável, exclusivo do ,5 ,

gio CescOlletto �'Tar.- clube, isto �,atfetas tervençao ·da esqUadra
císio Prestini. Seguida- vinculados' através de amadora em cé,rtame

. mente fi eleição, a di- . contratos t' e gistraaos oficial, será na Taça
retoria escolheu . como em organismos oficiaIs,' dos Municípios, venci-
diretor, espórtívo Pauli- dentre eles - Oswal.. da em duas oportunida-no Leone, como di,retor ào, Tatp, Rogério, Re'
.social Alcides BacGa e

. nato, Jo-el, Ronaldo. ,des pelo próprio Ju-

diretor de, relações, pú- ArizinhoL Tubarão, Join- ventus, alltes de in�
blicas ElÓi P�estini. Os ville, vharféco, leta" gréssar no profissiona-

, novos dir�gentàs se pro- e:âudio, Luizinho, Spé� Iismo, côntudo, arrtés
põem a melhorar o in" . zia, Carioca,: Moacir, disso, algun� am�stosos

"tercâmbio �ntre r,,'asso- Perôlo, Adi,. Aldinho, poderão. ser.".realízados,<tciados �e,.,·· 'àSSö'oiáG�ões Pintado'" ,,� .. pópo� ,M:u€;lo, .. .

,para, elev.âr o':niver�cul- Rose,. além dps júnio- umà ;yez �ue �ão ii1ú�
tu ra I., atraves" dô dive, i

res.'S�glúld(j !:ula, des .. ' meros os· convites' qu�'
timentp sadio ..

" 'i' "
. Je: . glaRtei".., ....n...u....'m_<...e...ro,....s_o_'_c_h_ß"'io9_am_._.....�

........_"""'!"" _

Cruz de' Malta e Carlos RenauI,
um jouael elQ Rio�da [U'Z·

Neste lnfclo de temporada, a primeira gran
de promoção. esportiva, do ano em Jaraguá do Sul,
é o cotejo amistoso deste domingo, em Rio da
Luz, quando o Grêmio Esportivo Cruz de Malta re

cepciona ao Carlos Renaux, de Brusque, integran-.
te da divisão principal do futebol catarinense. O
Jogo está marcado para às 16 horas no Estádio
Eurico Duwe, e deverá arrastar grande público .a
Rio da Luz.

.

O CarlJs Renaux, que estréia na Taça Gover
nador Governador do Estado dia 14, contra o Joa
çaba, virá com totlos os seus titulares e cobrará
uma cota de Cr$ 50 mil, além de um jantar que
os dirigentes cruzmaltinos oferecerão aos visitan
tes. Na equipe brusquenss; deverá sair jogando
Décio; Llco, Ricardo, Veneza e Coral; Giba, -Silva,
e Arolde Iex-Juventus, que estréia no Benaux):
-Jarlel, Pepê e Damásio, bem como, Jurándir Mil
tinho, Rota e Becha, que são os reservas e pOSSi
'velmente Eliseo e Walmor, que o Renaux tratou
da contratação no decorrer desta semana.

Na, equlpe promotora do espetáculo. - Cruz
de Malta _;_ I1l1J,a física quarta-feira à' noite foi o

únlco preparativo, porém, em termos organizacio
nais, tudo está esquematizado, inclusive uma re

cepção, com �ogÍJetes,. defronte .a Igrêja Matriz,
ria Marechal Deodoro, a exemplo' do ocorrido ano

passado, quando'o Paysandu apresentou-se em
Jaraquá do Sul, também no mês de fevereiro e le-/
vou de vencida ao Cruz de Malta pelo escore de
4 tentos á 1 .

'
1 '

,
.

Não haverá. cobrança de ingresso, e mesmo
sendo. uma promoção deficitária ao 'clube,

.

garan
'tem os dirigentes que, o que importa mesmo' é
proporclonar

'

um espetãculo àquela rnassa torce
dora que sempre tem prestigiado o Cruz dá Maha.
Parte da cota deverá ser ressarcida com a'explo-
ração do bar.' ,

.

Também de Santa 'Lu."
zia, a Oooperattva Ita
jara tem' uma 'e�ipe
de 'futebol' de salãoque
vez por outra, trava 'a

mistosos' 'contra outras
'agremiações. E forma-.
dá éxclusivamente por
'funcióniários da Coope
rativa, tendo se sagrado
no ano passado, em
Rio do Sul, rio' IVO. FE
COOP (espécie 'de cam

peonato estadual das
copperat{vas); em' ter
ceiro lugar, e foi' tam
bém bi-car;npeã d� 81
do Encontro Regional
das Cooperativas, rea-,

lizado em Guaramirim.

O Cruz de Malta,' que
r:ecebe o Carlos F\enaux

, amanhã à tarde, na se

qüêncla de sua· longa
inveFl,oibiJidade/'�goleou

, no último sábado, no
"Eurico, Duwe", o Pal
meiras de R'io dos Ce
dros, por 4 a O. Os ve
teranos e aspirantes
também vencer-!lm.,

Outro intßre�s.ante a

mistoso est� programa- .

d.o . para' a tard�, de do
mingo, (des.ta . feita em

Nereu Ramos, quamGo o
. Estrella .local r.egep,cio
,I' n� .ao Botafogo i da Bar-

,0
.
ra do Rio Cerro" a par
tir das 15h30. Rara' a

equipe· dá estrela soli
tária, a partida é' um@
revanch.e, uma vez que
no. dia 23 passado, per
dera em seu· próprio
Es�áqio Pelo escore de
4 a 2. Am�as ,se, pre
parßfTl pl;lra os, campeo
natos que a L.ig� Jara
guaense de Futebol irá
patrOCinar no decorrer
do ano.

sairá aqueles que serão
, é;proveita_9os, . para as

disputas, de eampeo-ia
tos e torneios, como a

Taça do' Municípios que
deve Jni{Jar no final
dfiste mês QU prlncíplos
de \ março. A exceção
de Aldinho, que per
tence ao Estrella, to
·:;("S os demals relac o

nados tem passe preso
ao Baepenc".

FUNDAÇAO EDUCACIONAL REGIONAL
JARAGUAENSE (,F� R J )

Edi,tal N.

O Departamento de
Futebol do ,C.A. Bae
pendi, apresentou à di
retoria,' um plano fi
nanceiro para a manu

tenção das equipes' jü- .

nior e amadora. FOi da
ordem de Cr$ 150

.

mil
mensais, vàlor consí-

'

derado alto pelos dlr+.
gentes, fora dá realida
de, pelo menos no mo

mento, 'em função dos
investimentos. que es
tão sendo feitos junto
ao complexo esportivo
social. O Departamen
to (leia-se Waldir dos
Santos - "Padelrlnho"
e Lula Malheiro), dian
te das circunstâncias,

'. manterá -os plantéis, em
ativ.idades com os re
,cursos disponíveis, a

dotando -a política. do
clube e com o apoio do.

presídenta Haroldo Ris
tow.

o presidente Mário
Vitório Haasweller, da'
Uga,. -Jaraquaense de
Futebol, expediu esta
semana (�o municação
convocando es clubes
filiados pará-se inscre
verem . até' quarta-feira'
vlndoura, dia 10, obje
tivando a participação
na rva. Taça dos Mu-

.

nlcíplos ,' Encerrado o

período de inscrição,
as ligas de Jaraguá,

- -Jolnvllle e Oorupá mar- .

carão data para
r

•

reu

nião com os Clubes,
para definir o regula
me.'1to e ta,bela de jO
gos. A reedição d� Ta
ça dos Municípios está
send() vista pel()s diri
gentes de clubes como

ponto altamente posi,.
tivo no fortalecimento
e interrelacionamento
futebolístico do nortel

,

nordeste de' Santa Ca-
tarina, -competição es
ta que deverá reunir
as melhores agremia-
,ções amadoras dá re

gião; como Juventus,
Estrella, Seleto, Ba'e
pendi, Tupy, Ti g. r e;
Cônsul, dentre outras
que .certamente parti"
ciparão do certam'e.

A Diretoria, da Fundação Educacional Regio
nal Jaraguaense, torna público, pelo presente Edi
tai, que fará realizar 29 Vestibular para o Curso
de Estudos Sociais na Sede da Faculdade de Es
tudos Sociais nos dlàs 10, 11, 12 � 13'de feverei:',
ro de 1982 às 19 horas.·

.

INSCRIÇOES - Local: Fundação Educaoional Be-
,

gíonal Jaraguaense. ..

Data: 08' e
.

09 de fevereiro de
1982.

'

. Horário: 13,30 às 17,30 horas.

Docu?1ento 'Exigido: Cartéira d�
Identidade. .,

.

Taxa de Inscrição: Pr$ 1.350,00
(hum mil trezentos e cincoenta
cruzelros) que deverão .ser pa
gos na Secretaria da Fundação
Educacional Regional Jaraguen
se.

Fundação' Educacional Regional
.
JarÍlguaense' (FERJ)

'r
• _"..

Jaraguá do Sul, 08 de janeiro de 1982.

CARLA SCHREINER
Diretora

, ,

Comunicado
A Fundação Educacional Regional'Jaraguaense

comunica:
MATRfCULA,.._ 1:0 Semestre de 1982, para: Ca

louros e Veteranos do Curso de '

Estudos Sociais.
-15, 16, 17, 18 e 19 de fevereiro

, de 1982.
HORARIO ' .;_ 14 às 18 horas,
LOCAL - FERJ.

,

DIAS

[)OCUMEN�OS NECESSARIOS
.

PARA MATRICU� -

LA DOS CALOUROS
.

01 -.Atestado que trabalha seis ou mals horas
, diárias;
02 - Certificado Militar (fotocópia da. frente e

verso) - duas vias;
.

".1 03 -1ítulo de EJeitor (fotocópia da/frente e ver

so) -- duas vias;
04 - Carteira de Identidade (fotocópia da frente

. e verso) - duas vias;
05 - Certidão de Nascimento ou Casàmento (fo

tocópia) - duas vias;
06 - Diploma de 2.0 Grau registrado para os for

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

,

07 - Vida Escolar de 1.<! e 2.0 Graus em duas
vias de cada - originais;

08 - Os históricos escolares deverão apresentar
as indicações mencionadas na Pertarla Mi
nisterial n.o 726 de 05/11/67, se expedidos
/ a partir desta �ata., .

09 - As aulas para o CllIrso de Estúdos Sociais,
terão início dia 1.0/03/1982 àS"'19 horas na

,FERJ.
"

Jaraguá do Sul, 27 de Ja,!"eiro de 1982

I.�}
SOCIEQ,AD� DESPORTIVA-E-:-RECREATIVA

AMIZADE .

.

- Edital de Convocação -
'

,

',-. Pelo presente edital" ficam convocados todos
. '"

os assoclados da' Sociedade. Desportiva e Becrea
r '

tlva '_Amizade, COm Sede e Praça de Desportos na

" Estrada. ltapocu-Hansa, s/n., em Três RiO� do Nor-
'

� '" \e," n�sta cidade de Jaraguá do, Sul (SC), a fim de
,

se reunirem em Assembléia Geral Ordinária no

.dla 07 de' fevereiro de 198�, às 8 horas, em pr;i
meíra convocação ou às 8h30min, em segunda con-

, vocação, com qualquer número de associados pre-.
."sentes, à deliberarem sobre o seguinte: . ",'. "

Leitura da ordem do dia
'

,

.
.

'1) Prestação e aprovação das contas no período
.de 1981. ,

.

"" .

2) Eleiçã!l da diretoria para período de Õ2/82· a
.

0,1 f8�.
.

'

.

'

;,
"

.

,
"

3) Outros assuntos de Interesse da. soctedade.

IJaraguá do Sul (SC), janeiro de 1982.
,

Irinau B�umga.rtel
.

Presidente
; ,

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

SINDICATO DO COM:ÉRCIO
,

�\ÍARt:JISTA DE JAAAGUA. DÓ SUL
.

�,

'., '. i,E D I T A L
, ;'" ,.

Em atendimento ao' q'ue dispõe o art. 701 da
Pói:taria Ministerjal nO 343.7, de 20 de' dezemhro
de 1974, ,tornamos públ,ico que no dia 15 de ja
neiro de 1982 for-am·· eleitos os componentes dos
Órgãos de-administração e de representaçãO des-
te Sindicato, assim discriminados:

'

DIRETORIA:
- Presidente: 6�UNO BRIiITHAUPT
- Secretário: IVO EWALD
_: Tesoureiro: RONALDO KöHNTOPP

SUPLENTES:
'

- LUIZ ANtONIO GRUBBA· ,

- UOO W�GNER
CONSELHO FISCAL:

- Efetivos: ,

- RUFINO�SCHULZ
- HENRIQUE BOEDER
- MÁRIO PAPP

. SUPLENTES:
- LUIZ LANZNASTER ,

- WALD�MAJ;l BEHtlNG ,;" ""

._ DELEGAÇAO FEDERATIVA: ' '

,-:- Efetivo,s:
'

...,.... BRUNO BRE.ITHAUPT
----; 'IVO EWALD

.
SUPLENTES:

-' RONALDO KOHNTOPP
- LUIZ ANTÔNIO GRUBBA.

Os' comp'onentes dos·aludidos órgãos serão!
empossados' no dia 2·3 de fevereiro de 1982. :

Jaraguá do Sul, 27 de janeiro' de 1982.
.

BRUNO BREITHAUPT'
'Presidente

CARLA SCHREINER
.Dlretora

.:

: J'

.;. 4

lecessários pIra I

(

, Documentos
.,

.

·,11�.(·\\·�" �" �

_alricula' no curso' de Economia

el Ja,rauuá , dà
.

Sul·

DER A,ST�ONOM,'
An seinem Fernrohr I-Interm· Klippeldom" ,

Sit�t noch in' spaeter ;;Naclit der Astronom. 'w"
Sein Auge schauti,n weite Lichtjahrferne

'.

",
.

Und folgt dem Laúf der vielen tausend Sterne�"
Séin:'Wissen geht um ·alle Himmelsdinge,

.
. •..

Um Nebelflecke und. Planetenringe. ' 1'"

Er weiss vom 'Wunder aller Sterne Licht,
Von Mond und Sóhne; kennt 'er das Gewicht.
Er kennt die Bahn von saemfilichen Planeten,
Berechnet· auch das Kommen der Kometen,
Welss, wann die Sonn' im Westen untergeht
Und wann der Abendstern am Himmel steht.
Er misst die Hoehen von den Mondgebirgen
Und er studiert der Weltraumstrªhlen Wirken .

Schaust du zum'Sternenhimmel he�te' nacht,
So dank' dem, der die Sonnen hat gemacht
LJnd denk' daran: im Haushalt der Natur '

Sind'wir bescheidne kleine Staeubchen nur,
Doch· mit dßs Hirns Imilliardenfache.n �eHen
wm sich der Mensch. vom All ein Bild erstellen,
Und fort Ulid fort sucht er seit tausend Jahren
Des Weltalls Raetsel forschend zú erfahren"
Entwickelt alle Jahre neue 'Thesen
Von: d&m, was kommt, lind \Ion çJem, was gewesen',

. ,Oass;,er noch immer raetselt, das beweist:
.,

" .

Das groe$ste ,Raetsef ist. der MEmssehenglist.
. .

.

Äudolf Hirsdhfeld, São Paulo·

MATRfOU.tA ..:_ D�as 15 e 16 de fevereiro de 1982
Horário ......., � 4 às 18 horas
Local - FEijJ

'01 - Carteira' de Identidade (frente e versol
duas vias - fotocópi�;

.

02 - Ficha Modelo 19 - duas vias (originais);

03 -- Certificado de conclusão'(ou diploma) do'_20
ciclo '-. duas 'vias (fotoG�ph�)';

,

04 .,;_ Certidão de nascimentp e casamento
. duas vias de çadEi· (fotocópia);

05 - Título de 'Eleitor __;, duas vias (fotocópia'
frente e vßrso);

06 - Certificado de Quitação Militar duas
vias (fotOCópia da frente, e verso);

1

07 - Decfàração'da firma que 'trabalha seis ou

mais horas diárias;

,08 - Duas fotografias 3x4.

Atenção: Os candidatos aprovados ao curSo de
Economia que já possuem curso supe
rior, :deverão 'apresentar os seguintes
dOCUmentos:

'I' •

, 01 - Carteira de Identidade' '(frente e v�rso)
duas vias·.....:. fotocópia; , .

< "

02 - Ficha modelo 19 - uma via original; ,

.

,
) -'

03 - Certificado de- conclusão (ou diploma)' do
20 ciclo - uma via fotocópia;:

" . .

l·' r-
...

L •

04, - 'Certidão de nascimento e casamento
.

duas vias de' cadaJfo�pçópia):; ,

05 -- Título de Eleitor -' duas, vias (fotoc6piá
frente e verso); '.

. .
� '\, ".

-'

�.� 06 -', Certificado' dé Quitação Militar - duas .vi�s'
(fotocópia da frente e verso),;

.

i'

07 - Declaração"da firma que trabalha seis ou
mais horas diárias;

I

08 _:_ Diploma de nível super!or - duas fotocó-'
pias autenticadas da frente e verso;

09 - Hist611ico e'scolar de nível' superior - duas
, fotocópias autenticadas da frente e do ver-

. so;

100 - Pr9gra�as d�$ disciplinas cursadas - 'de-
vidamente carimbados;

-

.'<,1: 'j: 'i, ,_ ';,', ,',�"

;,�,

Duas, f�tográfiás:3x4. '. �,,;: f",'
o. cu�to 'da mat'fícüla . é Cr$ 1'5:000,00."
". . ;_,,,,',' .

�
-
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..
, IA Cooperativa Ag�{
cola Mista ttajara Ltda.,
foi furidada em 07 de
m�iQ' de 1965, por um

grupo de 16' agriculto
res e iniciou o recebi
mento da produç�o so--

�. mente no �ne seguint:e'
- 540 tonelàdas de ar
roz em ca�éa'.· Hoje; ó Ser orizicultor é o re

quadro de cooperativa· quisito mínimo neces·

dos 'conta com 199' só�' sário',para set associado
cios, sendo que na sa- da cooperativa. E além

. fra aQ/81, a cooperati';'. disso, o agricultor, ao
va recebeu de "orlzicul,; se associar, d e v e r.a
tores associados anão- subscrever .uni éapital
associados, 3.720 tone- social inidal de quâtro

, ladas (74 mil' sacas de ,MVR (Maior Valor de

�O kg); Referência), o que eq,ui-

Embora. sediada em
vale atualmente a Cr$

, Santa LUZia', funáada 22.932,00' e, também,
"

ppr, agricultores do lu-' quatro por cento' do va

g'ar; o maior número de lor do produto entregue'

ass�çjados,ooncentra;-se à cooperativa é capita-
na região de Rio Cerro, lizado, explicou Heinz

'i�tó porque, segundo o
Obenaus, adiantando'

contador e auxiliar do que' "se por ium acaso

setor-�dministrativo da ele se desligar da coo"

c0<jlperativa,. Helns,!�. perativa, por falecimen

mundo' Obenaus, "mui-
to ou solicitação, 'tecá-'

tos daqueles que a fun- be de volta todo o va ..

lor aplicado"'.daram, queriam resulta-
dos' imediatos' e. 'não o

Ao se associar, o pro ..

cOnsegUindo, retiraram- .
dutor assume o com"

'se ou foram 'eliminados, promisso' de entregar
muito embora ,Santa Lu'" toda a sua produção pa

zia seja uma das re-
ra a c90perativa.

'

giões de maior produ- ADIANTAMENTO
ção do cereal do Munl- DE PREÇO
cípio". Orizicultores de A cooperativa, por sua
<?orúpá, Araquarl '(re- vez,' se pbriga a rece

gião, de GiJamiranga), ber ,toda a produção do
Guaramirim, Joinville e associado, e armazena,
Pomerode estão asso- beneficia e comerciali" E ,além de garantir o . QUADRO DE'

, ciados à Cooperitajara. za o 'arroz. Toda a pro- recebimento do produ- . 'PESSOAL
O recebimento do 'pro- dução beneficiada é to, a Cooperativa colo-

duto, nos três últimos destinada ao mercado . ca à disposição o seu Conta a Cooperativa
anos; pela cooperativa, carioca. setor de consumo, ane- , atualmente'lcom 3� ,fun-
consoante estatística Tem' a cooperativa xo a sede, vendendo, cionários, sendo que

própria, mostra evolu- tamb�1T! a �ua política produtos de' primeira outros devem ser admi-

ção do número de coo- d'e preço dentro de um qualidade, inclusive aê:iu-' ' tidos para a safra, cuja
,perativados e do' volu� quadro realista e 'que bos, herbicidas, sernen-

.

colheita foi já iniciada, Por 'solicitação \ dp Su- vantados, poderá� ser su-

. me de arroz entregue: objetiva pagar um pre- tes e.milhão em grão. isto a partir de meados periiltendente R e g i onal, gerida a criação de novos

JARAGUA DO SUL _ ço justo ao associado deste mês. No setor l:dio Coelho Pires, e com postos de atendimento e

1981 - 113 associád�s conforme a variedade INVESTIMENTOS administrativo, apresi.. . autorização da Direção a descentralização técnica i

e '1-.158 toneladas; 1980 'do produto. Para a sa- dência está confiada a Geral 'dQ-INPS, foi cO'ns1:i- de serviços com a cria- O \Vereador-presiden:te
- 1 09 as�óciados e fra 81/82, em' fa'sé de Buscando a expansão Ermínio Moretti, de Co- tuído grupo especial de ção' de unidades polos. José Alberto iKlitzke, da

1.283 toneladas. e em colherta, a Itajara' esta- da capacidade de arma- ru p á, na secretaria trabalho que deverá de- Com este trabalho, segun- Câmara de Vereadores de

1979, 108� associados' e beleceu Cr$ 1.8500, Cr$ zenagem e beneficia- Hetnz Fritzke" o geren- 'senvolve,r minucioso estu-, ,do l:dio Pires; o INPS te- Jaraguá 'do Sul, analisando
1.169'toneladas. ,SCI-f- 1.800, Cr$ 1.700, Cr$ ,"mento, principalmente, te é Curt Otto Weller e ,do na estrutura organiza- rá condições (iie reorgani- o tr:abalho do legislatiVO
ROEDER ,_ 1981, 43 1.600 e Cr$ 1.100,00, Ia Cooperativa Agrícola o contador e auxiliar cional e na área física de zar as unidades\ de conces- do ano passado, destacoU

associados e 485 tone- que e o 'preço médio Mista Itajara projetou e I administrativo é o ba- "jurisdição das' representa- são e manutenção de be- que"o vereador e líder do

ladas; 1980, 42 sócios e pago por saca de cin·· realizou ,uma série de ,charel, em ciências con- ções do INPS em todo o nefíci-os, encurtando dis;- Governo, Enno Janssel1,

, ,486 ton �, em 1979, 37 qüerita quilos, .com uni- investimentos, que atin- i tábeis, Heins Edmundo Estado de Santa Catarina'. tâncias e procurando dar foi;o mais atuante, pri'nci-
associados entregaram dade reduzida de treze/ gi� um volume' de apli- r: 'obenaus, que forneceu Este e,studo tem como ao segurado, juntamente' palmente pelas suas, ativi-

,

,i. 4,1,7 ',!one:ladas. ,peRU- graus, dentro- da classh·· cações ßê Cr$ 26 .mi,:>!. �s i",f?rmf)çÕ6s. -ª .re'· opjetivo a 'reorganização' com ,outros programas que dades à testa das camis#

: fJÁ'",
•. .1981' 1'2 assdcia:.'·· ficação 'qUe V�i .desàé o Ihões. e 2.2() mih

.

No an�Y
'.' I" portageQ1 dO"8,mafs �r;r';: das unidades de\, exe'c�çã9 est&o, sén(Jo ,implantado�, .' sÕEl.�'t+técnisas':r" int(:}fr.as,

,�.. dos �.125·.to�··f980'�11 agvlhinha .. ,am.êricano' e .' passad?, .... foram: éons-
..... ti'go"'serhánário de 'San-, da.;;I�P.S El,;'Cdeteetar :pon"" melhores, condiçÕes e.,fa� dl:is"quais J'Pßrtieipâ ..'�:J?i:ila

, "':"SÓGiOS �.,t�Ó,.idn ê;',errh. IAC 120., aó.i.eies 4; Fi�,. >'tr�ídQsc·tç�s. �i;lps metá� >,: ,ta,jCatl:irina. -;;: (EJávio' 'tóS.,ci-íticós" de atehdimen- ., dl,itar ainda màis o abeSS()'� . apêsfç,ãó, o "[í'der 'da 8�n-

;(9; ��1 f ���O,.'c.iàdÓ,sJie' t3�,:; (Ii:p'ãd\�?e ,i.i.1 ipino"" (IH,-8)1�.��f;' liCOS;,., ·co)il 'cap1;lcidade,;�';r;Jo,sé .fBrtJgna9õ):l;'" ;�;)" ?;. "tOt. �o' públ iC(i)'. (PiDe ''ácQ'rdö \iclö,4' s,e�fuj.aao ßOs ". �o���F' êa?a",dp I7.MDB te",� e "ftla-

___�'"":"l"'�...
" -'��'_-OÍJ"""z__....

' '_.,_>'_';'\'"",'..
'

........... ....._,.-..:.;,;;..:!'--··'....
··

.. --·-fS..*-'--,......';;..'*...i:,...>_;;:l,..;�;;
....__

hl( ,i' ,;;,_�;; l ,CQr-R,J,öSI,dà,dOS a s�rem 'Ié� . serviços,
.

r.r.
.

"Ihor il-esempenho. '

�

li;:,j';\!"'

'Cooperativa ltajara �nveste' 26,2 milhões em

.mãqumas e equipamentos, aumentando' capacidade
.

.

,

I
"Associação de cará�

ter social e econômico,
· sem objetivo de lucro,
geralmente determina-

I da a organizar os seto
res, de produção, do
consumo e do crédito,
podendo estender�se a

outros campos de atIvI
dade, visando à realiza
ção de um programa
comum anticapitalista e

de combaee do monopö- .

lio". Esta é a definição
dada à cooperativa' pe
los dicionaristas, ex

pressando 'o, significado
da palavra, e que tra

duz, também, em seu

todo, o trabalho desee
volvido pela Oooperàtl-

·

va Agrícola �ista Itaja·
ra Ltda., de Santa Lu
zia, a única de produ
ção e consumo de Ja
raguá do Sul, em prol
do seu corpo assocl�tl:
'voo

Esta cooperativa, no
ano passado, recebeu
3.720 toneladas de ar

roz em casca de asso,

clados 'e não-associa-' Os investimentos to-'

dos,' -o que equivale, a talizaram Cr$ 26 mi-
',74, mit sacas; e pata lhões e 220' mil, dos:
poss'l'titlltar o aumento quais foram flnanclades
da capacidade de arrna-

.

Cr$ 21.903.958,00 junto
zenamento e maior ope- ao' Banco Regional de

raclonallzação nos sete- Desenvolvimento do ,Ex-
res .de beneflclamento tremo SuH3RDE e Ban-
e comercialização, in- co do Brasil. Q, projeto'
vestíu.' em máquinas, No flagrante, os silos ,metálicos construídos para flnanclarnento. foi

compra de veículo, sl- :' pel'a Cooperitajara .

'

I elaborado p e I a ACA-
los e outros' melhora- De" acordo Com Obe-"

-,_

soma o valor do adlan- I RESC e EPAGRO. Ao

· mentes, a apreciável s.o�,. �aus, à. C?Operativa Ita- tâmen�o, mals 'o reajus- I
BRDE foram finan?ia-

;

ma de Cr$ 26' milhões jara adquire arroz' tarn- te, adíclonado ao retor- I dos Cr$ 1Q.272.300,00,
e 220, mil.

. bérn de não-assoctados, no,.que são as obras do que serão resgatados
isto para que a capacl- exercício (lucro), obten- ,

em parcelas semestrais.
dade de beneficiam-ento do daí o preço médio. de Cr$ 856.025,00, com

não fique ociosa, ga- recebido pela sua pro- vencimento inicial em

rantindo o fluxo normal dução durante o ano., 11 de junho de 1�3 e

de beneficiamento e com a vantagem de não final em 11 de dezem-

comercialização. ;� ad- correr o risco de ven- bro 'de, 1'988;, junto aó
quirido principalmente der bem um. lote de- Banco do Brasilrl para
na/entressafra, do Rio sua produção e vender os investimentos, finan-
Grande do �u!. - mal outro lote produzi- ciou a cooperativa ,Cr$

PARA SE ASSOCIAR do no pique da safira, o 11.631.658,00, em cinco'
, que ocorre com fre- parcelas anuais, c o m

.

qüência àqueles não- vencimen,to final em 20
associados" .

' de dezembro de 1986,
,

'

.

"

juntamente com os en-

y�mos a um exemplo, cargos tinanceiros.
pratico. No ano passa-
do (1981), 9S engenhos
pagaram em m'edia 'Cr$

, E. para' a cobertura

750,00 � saGa, ao' pas- pos juros ao �RD� (p%
.

so que' a cooperativa ao .an� e mals 50 *' da
. adiantou' Cr$ 720,00 pa-

( varlaçao _.da ORTN d?
ra os seus associados.' ano anterior ao venCI-,

qUe no mês de agost� ': ment?; do j�ro), a Coo�
receberam, reajuste de ; p�ratlv� ..Itajara recebe

12%, equivalÉmte a Cr$ ra. subSidiO de <?r$ 7.3�r
86,40 e, além disso, te- /'

mil do �rpcape, e Ja

rão uma sobra do. exer- requereu. 50.% de sub

cício previsto em 14% !
sídio aos juros pagos

sobre o valor do adian- I para o Banco ,do B�a;

tamento (Cr$ '100,00) I sn, j,unto ao ,Procape
ou, Cr$' 900,00 a saca I tambe� e� fase de s

(preço médio) na safra I provaçao fmal.

passada;{ Em outras pa
_lavras, um lucro em'
torno de Cr$' 150,00 em

cada saca entregue à

cooperativa sob r e a

mesma saca comercia
lizada junto à empresas
,particulares, residindo,
aí a vantagem do coo

perativado, que tem ain
da a garantia de venda

, do seu produto, recebi"
do pela cooperativa.

Esse adiantamento de
preço foi' estabelecido,
pela diretoria na última
semana e é válido pa
ra o primeiro semestre,
uma vez que no sequrr
do semestre haverá re

ajuste, como ocorre fre-.

qüenternente todos os

anos, de acordo 'com o

preço'médio alcançado
pelos não-associados -

que vendem à empre-
A I ta j a r a adquiriu

sas particulares, expll igualmente em 1981 ;

cou ao CP, o contador uma balança rodoviária

da Cooperitajara. O as- para 60 toneladas, cons

soclado fica sabendo" trulu uma casa 'para fun

quanto recebe realmen- clonárlos, adquiriu uma

te
. pelo produto por' máquina para empaco

ocasião do fechamento tar arroz - 2 .

e 5 qui
do balanço: "No' final los, um gerador de ele

de cada exercício, ele tricidade movido a die-
sel com 60 KVA, um

caminhão Chevrolet pá
ra recolhimento do ar-

I roz na propriedade do'
orlzlcultõr, além de qua
tro rnáquleas eletrôni

cas, para seleção do ar-.
roz beneficiado, entre
outros \melhoramentos-

toneladas; ARAQUARI
._ 1981, 19 associados
e 459 toneladas; 1980,
11 sócios e 469 ton e,
em 1�79, 11 associados
e 327 toneladas" entre

gues à cooperativa.
GUARAMIRIM .....,.. 1981,
6 sócios e 295 tonela
das; 1980, 3 sócios e

114 toneladas. e, em_

1979, 1 associado para
36 toneladas.' JOIf'J
VILLE, um associado
apenas, que entregou
nestes anos, .respectlva
mente 37,33 e 25 to-

neladas. POMERODE,
um único associado en

tregou em 1981, 12 to

neladas para a coope
rativa.

r

p a r a armazenar .trlnta
mil, sacas, de. arroz em

casca, equipados com o

sistema' de aeração e
.j,

termometria eletrônica,
o que posslblltta man

ter o cereal sempre em

temperatura baixa, afas
tando o risco de germi
nar ou mesmo mofar.

A COOPERATIV�

Estes expreSSivos in:
vestimentos da Coope"
rativa Itajara,'. segundo
Heinz Edmundo Obe ..

naus, visaram prinCipal
mente

.

o aumento da
capacidade de armaze

nagem e seleção, di
minuindo o custo da
mão-de-obra, esc�ssa na

época' d'o projeto, no se

tor de empacotamento.

Ouando OS sapos coaxam

no 'cipoal da, política
A coluna "Polltlca e Políticos"; assinada por

Lauro. Radünz nos surpreendeu FIa última edlção
de um jornal, que se edita nesta cidade. A data?
29 de janeiro de 1982. Surpreendeu-nos a gra"
ciosa notícia, posto que nunca havíamos merecido
a honra de uma menção. Quem sabe até fosse

I bom, porque é sempre legal a gente ser noticia'
em coluna séria.

Mas vamos, ao que tnteressa.
Referindo-se à reunião do PDS realizada ne

C.A. Baependl, menciona .os muitos pacotes de
sabão em pó para lavar a roupa suja. Perfeito.
Qual o partido, que não tem problemas? A aqlta
ção do sabão (que nos permita, não era em pó -
era em barra mesmo) é próprio dos partidos atu

antes. Provam que não obedecem a caciques que
se encastelam nos comandos, tirando do colete

os candidatos,' sem consultar as bases. Queremos
democracia e, não uma pantomina' onde as mario

netes desfilam no palco ao sabor de seus .auto
res. - Democracia é assim mesmo. Cada um deve

. dizer o que sente e acatar o pronunciamento .da
malorla. Foi o que aconteceu, com o máximo de

respeito' aos demals membros do diretório. Não

fosse assim, perderiam valor as palavras do Car
deal de Detz: "Quando os que m_andam perdem a

vergonha, os que obedecem perdem o respeito",
Não nOI) .parece séria ou responsável a. se

guinte assertiva: "A partir daí a coluna nada mais

sabe. A última cena foram os gestos do sr. Eu- '.'

i
gênio W. SchmÖckel 'ao presidente do partido
Enno Janssen e ao Prefeito \Victpr Bauer, pedindo,
que nos retirássemos, fato comunlcado por, um

gentil membro do partido, de públlco. Só falta

ram mesmo as palmas para a triunfal retirada".
, Notem os leitores que Victor se escreve com

"V" e' não com "W". Só mesmo quem estivesse

a essas alturas com umas e outras no casco po
«leria confundir um "V" simples com um "V"

duplo. ,

E [ornállsta que se preza não, bebe em ser

.vlço . Se quiser promover-se, por favor, não use.
um colega de profissão como escada. C que é
muito feio - ME�TIR. Daí para a frente, um "[or
nallsta" não merece rnals' crédito, porque se, trans-

. forma num palhaço. Jornalistas que se prezam,

respeitam-se. O que não é 'o seu caso.

Nunca nos incomodou o sr. Lauro Radünz .

Até porque tertamos que procurá-lo em luqares :

menos, recomendáveis, o que DEUS nós livre pos-
s� algum dia acontecer. p,-,o,,.,,,�- '.'"

.

Comparecemos à reunião do PDS na qualída
de de membro. Por uma, questão de ética, aten

dendo à orientação do Partido, nao enviamos re

presentante porque tratava-se de �ssunto de eco'

nomia interna.

,
Vai da.íque algu.ém deve ter notado o curioso

corpo estranho- que, como gilete que sempre foi"
não se recoinendaria a fazer parte num ato, '-lue

exige gente que trabalha '.em favor do partido. ,Ju�
ramos de pé junto' que, não ,t,ivemos a mínima par-

'

ticipação no lamentável episódio, pois que, se lá

permanecesse, haveria de nos dar uma. excelente·
cobertura em benefício das teses, por 'QÓS levan- '

tadas. Pena, não, a' sua inconfortável saída? Eu

que o diga.
'

.

'

Por favor, não fàlemos em sobra. Temos em

nós luz e energia suficiei1t�s para não nos d�ixar
ofuscar pelo repelente brilho dos vaidosos.

Sôb�a-nos;, de resto, já; que é gastár müita··'
.

vela. com. mau" defunto, fazer ao "injuriado" jorna
lista (1) um repto; que o di'to cujo m'eliltiroso Lauro
Radünz corn,pareça à já anunciada .Reunião do Di'
retório do PDS, no dia' 13 do corrente, às 9 horas

.
(no. Baependij �abe?)., para ,que possamos' conferir
as suas. levianas af:i,rniações.

l: verdade que não somos o dono do Partido.

Aliás" ninguém é donó de ninguém, num partido
que pratica a democracia. Ou estaria eu errado?'
Mas devemos 'respeito ao Presidente que a dirige.

Se dep�nder dele, lá ,estaremos.

Não ßsqueça de tomar banho e eng'raxar 'as.
botinas, Até ó dia 13;hein?!\

"

Ass.: O acusado e seu criado EUG�NIO VIC-
TOR SCHMÖCKEL .• ,

.

. VICTOR, com "V" e não com' "w,';, ouviu?
Menos gaz meu rapaz!

P.S.� fo) - Desejamos cOIltinuar recebendo
a permuta que foi suspensa desde 'a última edição;

, 25) _,.. ,Olhe" amigo, se faltar matéria para a

coluna, por favor, (procure-nQs.,

IIPS' encurta "distância

Elevado "teto

de isenção

"Carnê

O Ministro Interino
Fazenda, Carlos Viacav
elevou quarta-feira o te
de isenção do "Car
Leão" de Cr$ 90 mil par
Cr$ 170 mll. Passou a setl
de Cr$ 56 mil 666 o limite
de rendimento bruto men

.

sal abaixo do qual a pes
soa físlca está dispensadlN
de efetuar a antecipaçãa
,de Imposto de: Renda.

, Sendo assim, quem ti
yer algum Imóvel alugadO.
sublocado ou arrendado,
ou receba de outra pessoa
física rendimento mensal
sem vínculo empregatíciOi
até o llrnlte trimestral de
.Cr$ 170 mil, não precisa
rá este ano fazer o reco
lhimento de 10,. por cento
da renda auferida. Até a

qora vigorou uni, limite de
CI'$ '30 mil por mês (Cr$
90 mil por trimestre).

Continuam' vi'gorando to
das as; demais dtsposlções'

. do Decreto-lei 1703, de 23
_ de outubro de 1979, que
"dispôs quanto a obrigato
riedade do recolhimento
antecipado" pelas pessoas
físicas, do Imposto de Ren�
da incidente sobre rendi-

,

mentos extra-salários. Os
pagamentos, sempre de 10'

por cento, para as rendas
superiores ao limite �
Cr$ 56 mil 6,66 rnensals,
.contlnuam tendo de ser
feitos nos meses de abril;
julho, out�bro e janeiro.

Troféu' Dleter 5chmldf

no, dia ,11

; o SecretáriÕ Nilson Ben
der, da 'Indústria e" Comér-'
clt)';' 6011·f.irma' a presenÇa'
do Diretor. da Cacex; Be
nedito Fonseêa� Moreira, e:'
do Pr.esidente da Associa·
ção de Exportadores Bra.i
siJéiros, Laerte Setúbal Fi-.:,
lho, na solenidade de en-'

trega do "Troféu Dietet:
Schmidt de 'Exportação",�,
marcada pata o' 'próxinio�dia 11, às 16 horas, no!
Centro de Treinamento do,
BESC, 'em Florian6poÜ's'." i

O Pro.grama prevê pa-'
lestras do E)iretor da Car

. cex'�e do Presidente da As-
'

sociação de Exportadores
Brasileiros, segUidas de'.
debates com el11presárids
catafinenses. No encerra

mento, será feita a entre

ga-' do 'Troféu 'Dietel' Sch
midt -(fe Exportação e di-.
plomas às empresas cata-·
rinensês que mais :se des
tacaram liIa� exportações
em 1981:.

Enno' é' O mais

'atuante
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