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.Comarca tem novo delegado Werler e leI ouvirão' reivildicações do elpresariado
de polícia titular

Zimme.r profere a aula magna
do curso de Economia

Foi na quarta-feira, à. de qualidade de ensino
noite, a solenldade de com a Universidade Fe-
instalaçãt. em Jaraguá deral.

. .

da Sul, na .FERJ, do cur- Sem usar da retórica,
50 de Economia, exten- Lauro Ribps Zimmer,
são do ministrado pela fez praticamente um ba-
FURJ de Jolnvllle, que lanço do ensino em'
cedeu à classe estu- Santa Catarina, slntetl
dantil da microrregião zado, onde, à nível su

sessenta vagas, após perior, destacou a im
minucioso processo ela- portãncla da interioriza
boradó pelas direções ção do ensino, pratica
das duas Fundações e dá pela ACAFE através
que culminou com o .pa- de 'suas Fundações (17
recer favorável do Con- no Estado). Abordou,
selho Estadual de Edu-. da mesma forma, o Pla
cação, \ .

no Estadual de Educa-
.. Na abertura da' sole- ção do atual Governo,

ntdade, a diretora da que congregou o siste
FERJ, Profa. Carla Seh- ma fundacional, também
reiner, sintetizou à -írn- a regionalização e o

portância do momento apoio financeiro do Go
e o trabalho realizado, verno do Estado, fazen-
.que posslbllltou a apro- do com que Santa Ca
vação da extensão des- tarina seja O· primeiro
se curso Para Jaraguá Estado do Brasil a con

do Sul, fato que repre- .' signar em seu orçamen
.

senta um grande marco to, recursos específlcos
para o enslno superior a um sistema que não
do Vale do ltapocu, . o do· próprio Estado,
"graças a dedicação e tanto é verdade, obser·
o esforço da Profa. Lú- vou, que para este ano
cia Margarida Japp, di- estão \ alocados recur

retora da FURJ, que não sos às instituições de
rnedlu esforço�. para ensino super1ior catar+
que tal ocorresse", nense ligadas a ACAFE
A aula ina�ural, pres- da. ordem de Cr$ 90 rnl

tigiada por diversas au- Ihões, igual montante
toridades, professores e que estä-se pleiteando
alunos, foi. proferida· pe- junto ao EotJpara que
lo Reitor da UDESC e possam manter.

prestdente da . ACAFE, Outras questões fo
Prof. Lauro Ribas Zim- ram levantadas p e I o
mer, que afirmou, em' presidente da ACAFE
sua alocução, que o mo- quando da -aula magna,
mento se revestia de Gemo por exemplo o en

grande importância, lJão sino gratuito, que na

apenas para Jâraguá do sua opfnião é uma .!Jto
Sul, como também para pia, pois beneficia ape
Santa Catarina, fruto de nas alguns privilegia
um perfeito processo de dos, Segundo Zimmer,
integração e,ntre a FlJRJ . no ano passado, 'cada
e a FERJ. "que será' aluno da Universidade

'.1acompanhado de. perto, Federal de Santa Cata
Pois . trata-se. de uma rina custou à União Cr$
experiência' nova e qlle 400 rT\il e a previsão. pa
precisa dar certo, Isto, ra �ste ano' é de Cr$ 1

significa também o rom- milhão, que são pagos
pimento de uma série' pelos contribuintes,
de I'imitações que havia Ao final, deixou uma

\
. durante anos· dentro do mensagem 'de otimismo
ensino 'fündacioJ:1sl ca- aos alunos do curso de
tarinense". \ E c o "omia, reiterando
,Zimmer:' que foi o re· que a FERJ e a FURJ

lator do proce�so que não irão decepcionar, a

encerrou com·a aprova- part,ir da própria inte
cão da extensão Elo cur- gração e interrelaciona
so de Economia para Ja- mento existente.

. raguá do Sul, destacou' . Comporam a mesa o

o apoio qUe a coml,ni- prefeito Victor Bauer,
dade jaraguaense dis' o vice-prefeito Sigolf
pensa ao ensino. funda- Schünke, o .Reitor da
rional e d.isse textual- UDESC e presidente da
mente que a FERJ é a ACAFE L a u r'o Rib!is
fundação' que, propor' Zimmer, a diretora da
cionalmente, maior au- 'FURJ Lúcia Margarida
xílio recebe da Pr�ai- .

Japp, a diretora da FERJ

�ura Municlpal, em to- Carla Schreiner, o mém- A partir da próxima quar-I
Contábil A Comercial e

G o Estado. bro do Conselho Cura- ta-fe i·ra , dia 09' de março, Jomal Correio do Povo -:-Aludiu o ministrante dor da FURJ. e futwro
o Aeroporto' Cubatão, de

, os horár.ios d� vôos serãoque o curso que se ins- diretor da Faculdade de
Joinville, que foi completa-

:

os seguintes: São Paulo àtalava integra tod.a uma Ciências Econômicas
mente remodelado para Joinville, segunda e quin-planificação voltada ao Dílson Brüske, o presi- pouso de aeronaves de ta-feira às 10h30; ferça-sistema ao qual está' dente da AMVALI Dá-
grande porte, passará' a feira e domingo às 12h15,incluso e 'que Santa Ca- vio Leu, o diretor da '-'

t e, a's quartas e sa'bados, '

t
' .

Id d d C'
A '. operar com aVIDes a Ja o, At d d Em decorrêncl'a destaarma, por uma série de Facu a e e . lenelas, os Boeings 737, com ca- às 10h45 minutos, com es-

o o. governa or '

qpestões, é um Estado Econômicas ,da FURJ, 'd d 10"" cala em Curl't·lba. De Jo'ln- do Estado, J.orge Kon- lei, fo am criados para
atíp" d f dR' H' paci a e para '::1 ,.passa- der Bornhausen, sanc'lo-

.

a Com rca, um cargo deICO, on e as un a- amlro else, o secre- .

C
.

vl'l.le à Porto Alegre, so-çõ'd -

d ACAFE R' gelros. otn a operaclDna- nado em lei', crl'ou 'a 2a.
.

JUI'Z Substituto de 3a.�s e ucacionais sao tário a
.

oge- I'
-

d
.

mente às segundas e qUI'n-vin' I d' B d S'I d Izaçao essas aeronaves V d J ti'ç a entraAncia, um cargo decu a as
.

ao sistema rio raz a I va, a
em Joiliville, o Vale do �as-feiras, às 11 h45, com'

ara e us I a para
. estadual de edúcação, 19a, UCRE, o Prefessor 'tapocu, Norte e Nordeste escala em, Florianópolis. Comarca de Jaraguá do Promotor Substituto de.
Contrariamen ao res- Paulo Moretti e da Câ-

do Estado ganham maiores Os vôos de Joinville à São SI,JI. A lei leva o núme- 3a, entrância, úm cargo
to do D""IS '

de Vereadores de .

ro 6030 e o seu art'I'go de Oficial de Ju.stiça,. IRI, e a maior mara facilidades para o trans- Paulo; às segundas e quin- "

,

parte mantêm' vínculos' Jaraguá do 'Sul � Ar·'
porte aéreo, não mais ne- tas-feiras serão às 15h50; 3;0 reza: "Passa a ter doiS cargos de Agente

ao sistema federal
.

Ob n Ido' Schu'lz d.ois JUIZes, s.ervindo . Jtldiciário e um
.

cargo.
- o ,

. cessitando apanhar aviõe.s terça, sexta e gomingo,sßrvou o presidente da Alunos, professores e
"
em outrQs aeroportos dó com escala em Navegan- . estes, cada um, num de Agente dé Serviços.

ACAFE que oststerna
.

membros do' Conselho' � td' tes às 131í30 e, às quartas juízo, com a denomina- Ainda não se tem da:
. fundacional catariJlense . Curador da FERJ pres-

., "'s a o. para cargas, enco-
ção de 1 a. e 2a. Vara, ta para a instalação des-

é mendas e viagens ..
' e sábados, às 13h10, com V

.

responsável por se- tigiaram a aula inaugu- escala em Curitiba. De' a Comarca 'de Jaraguá sa 2a; ara, "Porém, o

teQta por cento das ma-
.

rél do cursO de 'EcoAo- De acordo com a VARIG Porto Alegre à Jojnvill�, do Súl", públicado no' fato da sua criação foi

tpfeí9Ur''Iolarsd dOE ensd' ino' su- md ia'l·a SI�gUdnda faGJulda-
..

---, .que .. '.man.té.m.. sub.agên,� às l';egun.d'as e. qlli�tas\ dDoiá
..

erimO, .. sOu'f.aíC.eiadl'I·.cda-
..
Oo dEes,t1a9� ""�oe,',r<:le,a�ipdeO.,.·I,aeoC<m.J·a'o.ssUem�J'Uvdil'�..,'..

'

.
",'e st.a .o e.que ".e".oc.·•.alzaaem.· ara- �'J" ..

"d"SI "f'
'.

"1'4h
I' �. .. l'

o'
...'

.' c;ia),e,rri(a.rß.gl,la .0'-

u.,.J1a·j
eiraS, as or.as, com' 'de:'f'ev,e"e':I'ro d-e" .19·8.'2.::.... ..,'; " '." ",',',

. proprio vem\t:rescen· guá dO,'.,Sul·; ,r:{Flávi(): .

rua ;�çe!. .. · p�pGópià �omes ",e.. sCí:lla em FloriaQo.'po li sli-jh' , ", .. ,,;,,:,'1'
pana,' que' .em vana�,.f

_d_o_e_d_i_$�p_�_a_n_d�a_·��·_n_��e_I_,_JO�S�é�)�,._�����_J��;ju�'aO���� '. .� ��__�� � �_��_

No próximo dla 19, es;' Catarina, no período de' 8 .

tarão 'em Jaraguá do Sul, a 10 do corrente, no audl
.a convite da. Associação tórlo da entidade,

.

Comercial e lndustrla], o

presidente . da Federação Por outro' lado, o SENAC
das Indústrias do Estado de Joinville está convidan
de Santa Oatarlna.Berhar-, do o empresariado do Va
do Wolfgang Wemer ê o le do Itapocu a participar
Superintendente Regional do curso "Gerência de Re
do SESI de Santa Oatarl- cursos Humanos" a ser

.

na, José Zen.' Eles serão realizado naquele centro

recepcionados às 10 horas de formação profissional
daquele dia na 'sede da As- nas seguintes datas: 16,
soclação e seguidamente 17, 23 e 24 de abril, 7, 8,
irão .se reunir com o em-

. 14, 15, 21 e 22 de maio,.
presarlado local, para dis- nos horários - 19 às 23

cutir uma gama de retvln- horas rias sextas-feiras e

dlcações, dentre as quais
......---------------�-----

a construção do novo Pos-
.

to de Abastecimento da
SESI (supermercado) na
rua Coronel 'Emílio Carlos
Jourdan, antigá relvlndlca
ção da entidade, que, ao

que tudo indica, será final
mente atendida:

.

,

Implantação de um jar-
dim de infância no bairro
de Nova Brasília, implan- SCAR
ração de um clube' de mães
junto a lndústrla'Têxtll Ja-

lnaugur d
....

d BB d rita e cobertura da -cancha_._..,;;;o,._a.__a_a...;:g:.e_n_c_l_a__o -;,;,..___;,;"e�. de esportes polivalente da
agência local do SESI, A partir da próxima se-

Massáranduba constam no rói das soll- gunda-feira, no início das

citações. Ao meio-dia 'a
atividades letivas da Esco

'ACIJS oferecerá um almo- Ia de Música da SO'ciedade

.ço aos vlsltantes, que na
de Cultura Artística "de Ja-
Jaraguá do Sul, as· aulas

parte da tarde 'seguirão .serão ministradas no pré-para .São .. Bento do....Sul., áiõ' onde f' fun'oiOl'iava,
.

êCRU�OES.p� O
CURSOS . Bradesco, na rua Coronel "):�,!IJQ, '.
Até segunda-feira, 8 bo- Emílio Carlos J,ourdan, ao "A. SCAR, estä abrindo

ras, poderão ser feitas ins- . lado do Cine Jaraguã, gen� inscrições para os interes
crições na secretaria da tílmente cedido pela famt- sados na arte cênica, com
Associação Comercial e lia Kohlbach.

.

vistas a formação do ele.n
Industrial, para. participa- De acordo com b presi- co para o seu grupo tea
ção no curso. "ICM -- dente' da SCAR, Dr. Mario trai,' Serão feitas no Co
Princípios Fundàmentais e Sousa, os alunos matricu- légio São Luís, dia H'. das
Asp tos Básicos", que lados (levem atender este 21h30 à� 23h3Q e no dia
sera ministrado ein convê- . detalhe, pois as aulas não 20, 'das 14h30 às. ,17 horas,
nio com o Centro de Assis-·' mais serão no Colégio Di- Gom o professor Carlos
tência 'Gerencial de Sa�ta vina Providência, como vi-" Hoffmann.

das 8 às 12 e das 14 às
18 horas, nos sábados.

O local do' curso será
'RO Salão de Convenções
do Hotel Colon Palace,
custando a taxa de inscri
ção Cr$' 7 mil, dévendo
.0 -lnteressado possuir ex-

periência na área, ou. ha
ver cursado Administração
.de Pessoal .. ou 2.0 grau
completo. A carga. horária
é de 60 horas, sendo, que

Assumiu segunda-feira o deu. pela Delegacia de Po
-cargo de Delegado de Po- Iícia da Comarca, até a to
Iícia da Oomàroa de -Jara- mada de posse do novo

guá do Sul, o bacharel Jo-· titular, que ocorreu na úl
sé Elói Antunes, que veio tima segunda-feira .: Assu
transferido 'de Tubarão pa- miram também na Delega":'
ra substituir ao delegado ela Regional, de acordo
Odilon Claudino dos San- com o Dr, Adhemar Grub
tos, hoje lotado.no 2.° Dis- ba, Robi Sérgio Gurbe'rt e
trito 'Pollclal ..

em -Jolnvllle Osmar Célio D'Ângelo co

(Zona Sul), Juntamente
.

mo
. Escreventes Policiais,

com o delegado -José Elói M á r c i o. Cecatto como
assumiu as funções de éo- Agente Fiscal e Edna Pe
rnlssárlo.' o Sr. Roberto rito como Técnica Datllos
t.umertz e, como Escrivão copista .

Policial, Wanderlei JAlves Adiantou o Delegado
da Silva, este- no último Regional Adhemar Grubba,
dia 17" que dentro em breve Ja-

.

Junto a 19a. Delegacia raguá do Sul vai contar
Regional de Polícia, insta-' com reforço 'em seu efeti
'ada no andar térreo do Fó vo policial, com a vinda de
rum Desembàrgador -João novos pelletals militares,

. Thomaz Marcondes', de após o término da Opera
Mflttos, tomou o cargo de

.

ção Veraneio. Não soube
Deleqado-Adjunto o bacha- preêlsar, no entant-o, o nú
rei Olívio Weinrich, que mero de soldados que pa
por alguns meses respon· I a cá serão deslocados,

para os comerctärlos será
concedido desconto de
50% na taxa. de tnscrtcão.

Vocêlconcorda com esta frase?
Quem não sabe tirar as lições do pas$ado,

está condenado a vivê·lo novamente.

, (George Santayana)

agora nO prédio
antigo dó Bradesco

nha ocorrendo até então,
da mesma forma o Coral,
que já iniciou suas ativi
dades, passa a', reallzar
seus ensaios naquele 10-
cal.

Com a presença do go- O prefeito de Massaran-
vernador Jorge Bornhau- duba, Dãvlo iLeu, por sua

sen� secretários de Está-
. vez, homenageou Os�aldodo e autoridades+fntcre=": eoltfnm:tre�6'-me õ bra

regionais das mais dife- são da Cidild� e destacou
rentes áreas,· além do pre- o empenho lo. governador
sidente Oswaldo Colin, fol Jorge �ornhâusen e dos
lnauqurada na tarde de deputãdbs estaduais e, fe
sexta-feira, dia 26, rnals derals. representantes da
uma agência do Banco do regi,ão, paNi que a inaugu
Brasil em I Santa Catarina, ração .ela llgência fos
na 'cidade de Masl?arandu- se .co re1fzada.

'

ba. [) gerente Herberto'
Odebrecht fez à saudação Depois de salientar a

i'n!cial e' Colih, depois de I' -import.
ância do apOio dado

declarar que a instituição pelo Banco do. Brasil às
acompanha a cadência e o i obras dO' seu governo, Jor
esforço do povo e gover- ge Bornhausen disse, que
00 catarinense e que a "o BB é dirigido por um

'presença <;lo BB "é uma catarin�nse que seilte cl
afirr1(ativa que responde seu Estado e, por isto, co
àquilo que se faz em San- labora de forma profunda
ta Catarina", anunciou que para o seu desenvolvimen
até o final de maio o ban- tQ, Qu�ro'dizer que o Ban
co inaugurará mais 14 co do Brasil, vem cumprin- .

a�ências no E:stado e até . do com sua missão em

o final do ano 27 novos todo o País mas, aqu' terp
postos avançados de cré- sido de forma especiàl,
dito rural, que serão 50- pelo carinho dispensado
mados aos atuais, fazendo pelo nosso presidente Os
com que o Banco do Sra- waldo Colin, O· nosso' a
sil tenha no Estado duas gradecimento em nome de
unidades' para cada três ,Massaranduba e de Santa
municípiés ' ; Catarina",

Corppá ganha ambulância e eletrificação furai
do INAMPS, em convênio
com a Prefeitura Munici
pal, estando já prestando
serviços.

Na Capital do Estado,
Hauffe tratou Aa S'ecreta
ria de Cultura, Esporte e

AMBULANCIA Turismo, da liberação de
recursos financeiros para

O prefeito Adelino Hauf" a continuidade da' constru
fe, esteve sexta-feira, dia ção do ginásio de espor.

26, na Capital do Estado, tes, Ano .passado furam
quando recebeu a doação. Hberados Cr$ 3 milhões e

de uma ambulância, tipo para 82 serão destina�os
Veraneio, ano 1979, con- mais .Cr$ 9 milhões. O
seguida através do

. depu- custo total da obra está
tado federal Pedro Colin, orçado em Cr$ 15 milhões-
para atender os munícipes Na área do Poder Legis-
corupaenses, ..' j lativo, hayerá.sessão na

O veículo, totalmente i terça-feir.a vindoura, quan·
recondicionado foi entre- I do dois projetos-de-Iei irão
glie' ao Municípi'o através a discus.sãp e ,�otação,

I forme o cronograma.

I
A construtora será a

Eggeco e os recursos se
rãO' oriundos da ERUSq,
Prefeitura- Municipal e da
própria Comúnidade b,ene-
ficiada.

.
.

o deputado estadual
I Octacílio PedrO' Ramos,
acompanhado do vice-pre
sidente da E,\USG, ,Paul
,Roberto Bauer, do prÉ!fei
to Adelino Hauff� e verea-'
.dores, estiveram reunidos
no dia 19 de fevereiro em

Corupá, quando trataram
sobre a re,de. de eletrifica
ção curai que irá benefi
ciar s;s localidades de Ca
minho Pequeno e Guaraju
va, no interior do municí
,pio, Essa rede, de aproxi
madamente 22 quilôme-
-tros, terá iniciada a cons

trução no próximo dia 10
de marco e irá atender 105
famílias que residem nas

imediações, devendo estar
concluída em 45 dias, con-

JoinvilleAeroporto de 'opera

Boeings 737com

., .

Criada \ a 2.a . Vara de Jus.liça para a Comarca
\

oportunidades havia rei
vi'ndicado uma nova Va
ra através de seus in

tegrantes m�is repre:-'
sentativos, possibilitan-

.

do, doravante, u I1lB
maior

.

'agilização dos
processos e demais ser

vtços afetos aquele po�
der.

'

A 2a. Vata funciona
ró tal1Jbém junto ao F6-
rum Desembargador
João Thomaz Marcon
des de Mattos, que pos
sui amp.laß dependên-
cias,

' ,",

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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i j es;

,'üirT?a � ,presid�nte da As-! em ,{ara(u.á,' do""S!;II,. qom ,Kamin$.�i, �Jbsé Carlos-
Dia .�" f!J���. ''t,1: '�ßI ersar�a.m ItoJe. 06 .soclaça();.:�étarlne,� -dast o....casamento, ,ele!J8!lte. �� ,«(i)armem} da �i1va, Mähl-Fred" w\lhian�o' tle�estor, ,SFa
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_�,t}florat...; Luz, em
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Dia 10'He fêverÍiJro -;» '.

Aldq, .M_aoprJq!\; em. Lages 'dä":quàrta-feira, junto a atós,. civil E! r�HgiQsQ I se-: Antônio, (Mara" I!lisa�, l:o-Alexander, filho de Albano SC
..L:.:, . '. .". Li- Fundação Educ�cional Re- rão às 20h15min nà Igl;e-; ,y,C?la .da FI.ochs', .Raul (Sei-<Venelore) Aldr�"JJda.;� �.:" Äná ,vlau�la, filha i� {JionaJ.:,Jarag�aense,. a .au- já Matriz São Sebastiãó. i .ko). Sicbt, e �g:e. Albertobe���? (Hlléa) Rone I., em 'la-, fnalJguraJ do curso' de Karin Marianne, adminis-. Lím'pia� .e. Srgl. '.'-_ ,U",'

Dia 15 de fevereiro Jom'yIII�..:. Economia, . da qua! partl-. tradora de empresas, l� a, ,�: ._,. �_ .,.. ... , .,,: <,,,.....
'AI�xaridre' �Jostf. f.i1ho·' de Alm,r ",Llpmskl-:-"" .

.

cíparam estudantes díre-: tJrtêta "filhà de"Oietrich Apó$ a� ,c�lii"'ô'Ji1�s)"l)a-João''(L{icla) Gonçalvelfdé Jesus AniverSarialJl domingo torta. da F�RJ' é aar FÜRJ 'Herrnann "WQlf�am iReria-. 'ferá U..{Tl�. i�cepção .Intlma .

, .
.

Sra. Vara SRringmann, em e autoridades educaclo- ta Burow) - Hufenuessler, na resldêncla. Hutenuess-D1a·18·. fevereiro' Fioriánópöl)s I. . nais do, Estado e do Mu- tradicional família [ara- ler.·Os nolvos segueJ:!\",mJocélia, filha' de AntOnio (Ar- �ra. Edeltraud Rolin .Her· �icíl>io. Houv�. após �':" gtlaense; e Luís Al.b�I'1\0" lua' de mel,' devendo fixarlet� Torezanl .,. " .

mann, em ,Col'l!pá " jantar no CI�be Aflétlco engenheiro agrônomo em restdêncla em Santa Cruz
.

Dia 18'de fevàrelro N.élson Morbis Baependi.. �'Santa Cruz de La Sierra, de La'Slerra., na 'BoHvia.,Ivandlr 'Jilbo ·oe Inäcto (Ber- José Renato
i

de, Carv,alho U Bolívia, é' filho .de Luís Ao jovem casal e. fami-nadete) Reinke , '.
'

lracema Bebling "

'0 cOfih.e,cidó., casal Arno leigl!le "Suarez e' de "Sea- Iiàres, 0131.' 'cumprimentos'Inson, fiJho de 'l'Iâroldo (EI- Ana Laura' Zielonka Vie;-
triz Gutierrez; "os noivos dà equipe "Cor�e�!lldq Pp_ra Rodrigues ' ("Tr'audi) 'Henschel, ele�
e""colhe'ram ' p'ara' apo"dri-

.

II.
frieda) Prochnow

sempre' ligaClos aos meios '" a vo..
;

,

'Dlâ '19 de 'feverelro Dia 08 de março bolonísticos \ 'e, sociais,CJébßr: filho de Tadeu <Val- Sr.' Wilson Germano A!: .GPrmpletol:l na ú-ltinia' ter-. dête) flernakl
. brecht

'. '

ça,:,feir�, dia' 2, sua Boda'Jack�on Lufs, filho de, Vice"- Sr. Aldo Piazera ..J o' S- 25 d'
.

.

" ,we .r.rata. ao . anos eté (Reslta) Raull(lo. Sibelly! fU'ha de Edgai casamento'. traduzidas pe-pauio Cé$ar;' filho de C�sar (Jãnete) Gramkow lo amor e, vida em comum,(Roselr) ,Mâba Elcida Liekfeld compat;itilhados com os fi-. Débor,a, filha de Loreno (Mtlr- S'chirley Adrian'a Bartel Ibos Arno Júniór, casadago$ Minter
Dia 09 de março. cam. Márcia Krause,' Car-DIa 20 de fevereiro Sra. Edeltrudes Lepinski los e :Katleen Beatrice� Ao

. Mlie�na, filHa de Wilson (Ra· Marcos Antônio Rosa casal amigo, os ardentesquel) Amorim Ivone Volkmann votos de felicidades da. co-Fem�nda e Alessandra, filhas· Frçmcisco frança luma L I:
• -" "

de Nélson (Isabel}, U1manil AnastáciÇl Olska
Rogério, filho de Guldo (Ira� ,

Waltraud Simon
cema), Siewert '

.

.' Dia 10 de ri1a..ço�Bernardo, filho de Bernardo.
S R b t Fu' k'e' r. o ,er o nlTerezinha) ,Gorges Sra. Paulina Morbis, emDia 2t •. feverelro
Rio Molha

.

Bianca, filha de ClAudio (Bea- Sra. Romualda Henke, emtri.z:') Chrlstovão '

CuritibaCarlos Alexafldl1e, filho de Sr. Roberto Renato FunkeWilson <Lorena) Eggert Sra. AlZira Nagel
'

.Dia 22 • fevereiro ' Sr, Nélson PereiraJonàs, filho de Danllo (Ivone- José Nunes
te) Nev�s : M a r i a Luzilda Gregole-Márcia, filha de Evilãzlo (lI- witzch
ci8l)i MarIano Dia 11 de mar.çoElisiane� filha de Evandm' �r. F'ídé'lis Baratto, em
(Zenllda) Varella' '

j'" Criciúma
Charlene, filha de Dorlvat·, DáiSY da Costa., e\TI S�

(MarIa) Gomes' Francisco· do 'Sul
Dia 23 de fWi'refi I -

Sr. Marcelino _Bison'
I!.auiflr,- filho de ·deiesfe rre.:' Sr . .Renato Tomaselli

rezlnh�i l'elthold I
. '.

Dia ,12 de ma�ço
_GrTson tubo de Pedro fCl

- &. l1e'l.rnu't1T Nei,tze.1da Maia � ,

.

Srta, Marilane Doéring.

Mauro Marcondes, fI)tjo ..iIe 'Sr .. H.i1,ário Rosá
Arlindo (Na�'rJ 'Dias Sr. pori;\(aL .D�we
Dla'25 de fevérelro Sr. Rovlno Kus�er AMeyk�l, filho' d�t, Dleier � Nota da Redaçao: ,�e �o�e,nor,)'lKusz' for assin�,nte do .Correlo
Dia 2e de fevereiro do Povo e de�ej�r , �erRos�ne, filh� de' Néh�on·'(.(riaJ put>!!?adp;, 9�,:,�ntyer.salrtfOsB· Ik'

,
.

de 'seus farn.. I·hares, te e o ..a er .

" ,

.'. '. '

..

' I

ne para 72-0001' ou reme..Vanessa, filha de Felipe <Matr- t' 'I -'
a a Ca'lxa

.
,

a a re açao par, Iene) lelthQld
,

.

".',�' Postal 19. A divulgação éAlexandre, filho de. AlmIr -

t't' .

(Suel�). Maf,helro gra UI a.

,..eeRREI-O DO POVO .;......,·Jaraguâ·do sul·se
."" .

, ..

. �- --

O RotaI)' Olub FI'0rianó
polis-Estreito está . cOlfle
morando um grato .' acolil
tecimento. O seu presi
dente' - Egon Carros
Wojcikiewiez - há. tempos
requereu a sua naturaM
zàção ao Presidente da

.

República e �oi com sur

presa 'que a socieda�e
florianopolit,ana tomou,co
nhecimento do reconheci
rnpnto ,dE! sua solicitação,
através o Diário Oficial da
União de 3 de fevereiro
de 1982, onde constam os
termos da concessão de
sua naturalização. Para
béns ao Comp. Egon Car
los Wqjcikiewiez, �gQra
cidadão brasileiro. Cum
prime,ntos desta coluna.

. 'A SOCiedade de Despor
Jes Acaraf; quarta-,feira,
cOOlpietoD 39 anos de exis
tên'ciâ e, para assinalar' o
grato acontecimento, a di
retoria reuniu a imprensa,
à noite, para uma confra
ternização.·

.

Na Igreja Evangélica
L.uterana, recebem

.

neste
sábado' a bênção' pelos
seus 25 anos de vida con
jugai ',o casal Albrecht e

Helga Méldola.MaÍlske, às
17 horas e,- às 1a, con�
'traem matrimônio os jO
vens Irineu Sbors e Cláu-
dia .Euféiia Cardoso.

'

., .1<'

o Supervisor Regiollal
da Acarésc em Jaraguti do
Sul, Alcides da Nova Pei
xoto, vai

.' participar em

Viçosa, .Minas Gerais, de
um curso' intensivo sobre
Horticultura; COlt!' )duração\ '

de quatrt) meses.

Após curtir' temporada
, de . veraneio, já estão de
vidamente integr:ados , à
sociedade IQcal os amigQs
Victor (Elvira) Bauer, ele
nosso prefeito muniCipal,
com grande carga de tra
balho na dirigência dos
destinos de Jaraguá do
SuT'

Milton' Sander,' P!meito
catarinens'e . de Cftãl5ecó,
fOI eleito Presider.te da .

Confederação Brasileira
de MunicípIos. ·FlWi Ca
margo, �de São. ra isco

, do Sul e Alexandre Me-Quem recebe cu ri- rico, de BrusqlJe, tamBémmentbs pélo seu natalício integram a chapa ,de Sàlilno próximo dia 10 de mar- der, i� Santa Catarina des
ço, quarta-feira, será a, pontando bo'nit� no pedasimpática e elegante se- ço.nhora Cacilda Menego1rti , _�-,-__

Séhünke, 'empresária e Colou' grau' dia 13 de. fe-
\, presidente da APAE, ,es- vereiro, em 'engenhariaO pr�sidente Leocádio posá do Vice-prefeito ,Si- química, pela Universida-

R d (F) golf Schünke. Para mar- de· Federal do Paraná"Osm�r" ,I o. rigues .,10,
car à d,ata, o cas8Í' SchÜri conclu'lndo, assim, txau,sda Escola de Samba Uni-

dos da Brasília, está de. k irá dar um giro a. Foz
.

tivos anos de estudos, a
público dirigin�o ag rade-

,.
Iguaçu, Sete Quedas, Srta. Monika Hufenuess-

; cimentos ,à iAdústria, co- Itaipu � arredores. Cum- ler, f ha do casal amigoméroio e muniCipalidade, primentos à Dona Cacil- O Dietrich, (Renata) Hu-
esta na pessoá. do seu ,ti- dá! fem.ie�sler, a quem a co-
,tular, Victor Bauer, pelo luna cumprimen.ta '

. pela'

'Estão sendo ministradas ·J·un. '

'sta do br'llhante'apoio financeiro que tor- c o n qUI , .

nou possível a apresenta- tO ao Centro Interescplar de laurel..

ção da Escola e� duas Prlmenro Grau "Professor N1Iário. ------
.oportunidades· na Mare- 'KrufZsch", as aulas de pintura Trocou idade dia 4 paschal 'Deodoro, por ocasião em porcelana pela Sra. Maria sado a jovem Estela Be
-do carnaval" onde o públi- Gorettl Souza, São de carácter .renice Stinghen, a qual. a
co compareceu em grande partletilar. e de momento não coluna dirige cumprimen-número. extstem vagaa. tos pelo seu nat.

Falecime·ntos
Dia 20 de feverelftJi
SIlvio de AraóJo, '17 anos.

rtapocuzlnho I

Fernanda Maria Olmann, . 11-
horas (

Alessandra Ter.ezlnha Olma"""
11 hotas I· ,�,,....

.

Dia 2f ele fevereiro
Emrtlo, Hilft, 64' anos

.Dla 24 de fevereIro
11lemla Holler Schéßer. 78

anos

Inácio LeutPrecht, 84 anos

A Associa'ção Atlética
Banco do Brasil, que reú
nê os funcionários da.
agência de ,Jaraguá do Sul
escolheu o novo Co'nselho
Administrativo, que tem
na presidência, para a ges
tão '82/83, o 'Gonhe�ido
desportista Alberto Ta
ranto" que está transando
'a construção de uma qtla
dr8 de' futebol suíço para
o lazer cios associados.

O Dr. Oslim Malina,
conceituado espeCialista
em doenças circulatórias,
instalou bem montada clí
nica em Jaraguá do Sul,
para tratamento de vari-

, zes, fleb,ites, arterioscle-
rose, inclusive cirurgias

I das artérias e veias. Ele
i atua na área· médica. há
I doze anos e é filho de
i Santa Catarina. Seu con
I sultórlo fica Ibcalizado na
I

rua' GUi,lherme Weege 22,
1° andar, esqu-ina com S

Marechal Deodoro, n� E
difício Ralf Marqüárdt. O
telefone é 72-1524 e aten
de (inclusive com hora
marcada) das 8h30 às 12
horas, de segundas às
sextas-feiras. Ao Dr. Os�
lim Malina, ,0$ votos de
sucesso da coluna.

Dois casamentos estão,
marcados para a tßrdel
noite deste sábado na

Igr�ja Matriz São Sebas�
tião. Às' 18 .. horas '

unem
se em matrimônio os jo
vens' Adir Snerge e Sônia
Maria Becker e, às 20 ho
tas, Luís Alberto " Leigue
Gutierrez e Karin Marian
ne Hufenuessler. Aos noi-
vos, os nossos
mentos.

cumpri-

Os 'cedelist.as de Jara
gúá do Sul estão desen
volvendo esforços no sen
tido de participar maciça
mente da 15a. Convenção
Estadual do Comércio lo
jista, de 128 16 ..de maio,
em Rio do Sul. Em pauta,
importaRtes temás de in
teresse dos empresários
do comércio de Santa Ca
tarina.

Dia 2S. de feverelro .

Alfredo Fallgatter, 75 ailos
'ArÍlndo Horongoso, !l8 anos,

Ribeirão Grande da Luz

.t�nlnast.r

, Aproveite' a abertural

A ConfecçÕes Sueli abriu nova loja n� rua Relnoldo Ra�, E9iHcio Bé,:"gamo, Sala 530. � uma nova e elegsl1te' opçao de compras, artIgos, de primeIríssima linha. Visite-a e compare. Só m�smo a Sueli é capaz de fazer tanto
por você.

TecIlDot.
.

RelógiOS Seiko,
Rioop, 'riolõe8r crJsta,ia e .....
tig08 para presentes 6 OOID o

Dia 28 de tIa�1ro
Crlstlarte APaJ:'eclda Woss-

<1

o .' relqJoeIIo.
I � '_"

Fone 'lI-1J8'J
'

Fazemos tudo.� � ...-

vir ben;t.
Con�ções Sueli' • lIda.,Dia 28 cre. fevereiro

Márcia Flore"clo. 1 .-.'
- A.gora- com nova loja na rua R�lnolaQ \ R�",

Nestá eSitação, '

vista-se bem e confort&'·
Yêlmentle. Compre, cal
çados ,e COflfecções n8

Cinderela, ,onde você.
en-co{l;tra as melhcm'ls
oP� .. , .[

I:

�
.

"'<ETERNIZE OS�BONS MOMENTOS "

� 1-. '. . t .;
•

r

;
• -I>

.' �

-

�,._

,Relojoaria .Àvenida'
. .,.. .

� I'

Clnderela

.

, �,:: f5r'�fint�Ie.rCOf11 JC){�s- e 8� p1�s"fln�s '��gestões'
da ,RêlO,�O'��I�: AVENID.!'.' ·Mare.êhal �7e Getú,'lo;

I.::.: ,

\/argas.,. ,11 .,,:

'
,

y

'J,: ;�>çt �,'j;��:�it'
_-

�"i);,�t)�:,�

,
�..i ,:Ú. ·vt"

I '� ;' ��tê" bem ..•... p..
�,� /fi,;f':jV·"/:\c.,;, ê.ert�'. "

r", ""'. ;
..

�----P�

,hipertensão arterlal ,;_ älcerae de e....li�!tr.2'�'. ..'. ,.4p:\�ilt?;:; ça:.. �!b .�..........
,

Rua Gullhérme Weege �,- Edlfrci() Ralf. Marquar�t,'en ".
- Fôria: 72-15�4> H�fitírl�� das 8h3c:t às,' 12: hbras,

Segundas ls �1íIÍI /"
..

.. t 'T1: '.
t" I .... ..ao.

� _,' � t � ...
_

•

, ,

O Presidente João Fi
gueiredo visitará os Esta
dos, Unidos de ..:.11 Pa, 14 de
março, para urna troca de
opiniões sobre questões

. bilaterais, hemisféricas e

mund'iais, segtmdo'a Casa
Branca." Ser:á ,o' primeiro
encontr.o .. entre' os presi�
dentes' FiglJeiredo e Rea,
gano

O �rupo de Lanche ' da
qual· Participa nossa· cole
ga .de, trabalho, Yvonne
Alice, atuaJ'mente sup�r-:
atarefada e; ·,.dispensando
cuidados -espec·iais para o

pequeno �eandro, iniciou
atividades

'

se reunindo
quart�fei"'a no Kaffee
Haus. Na mesma data, a'
Sra. Mancy BiarichJ, espo
sa do esculápio Dr:. Agos
tinho recebeu as amigas
dô seu grupo, em sua re-
sidência.

. ,

--------,
,

Na noite de ontem, a
Sra. Mara Oppermann re
cebeu um grupo de .casais
amigos para comemorar o
seu aniversário natalício,_

·IIG.lelt_olt. I••I•••• �',
" " '.

. Decör�ções parancas�.�entos.·-,,?e'coraçõês' :parà Iwej�s .-::;- C?�c,o�aQoe�
....""":II;...:.iIIIII�.

_.

para'êlubes< ,_;:_ Afra:nlo�. p'�.ra fe�t�s .�Plàntas omä�en,aí�",e �,U\':'�� E!ß.1 Q'e-
�'rat' .�·l' �

_ '. _

t

,: .�.\�._ -: \ .••.
�

_

:��9�,c..UL1iU9.A ;IMp.alM. ,1"

t' ,.', ...'i. ,

'

, A ...
- 1" �..... ::..,.... .�. 1

r:' - �', l '�,

. Na semana. ,que PI)�ou' 'fàleceu na éida
'paràna�.nse de Toledo

. estima�o' cidaqão �ar
.

gU8Emse 'José !Ro�
c'onhecido, entre n

por ..Zépi Rocha, q
atuou en;! flOSSO mel
e 'por muito tempo

'

'mo o barbeiro prefell
.do· da cidade. Mais ta
de, com o "boom" d
senvolvimentlsta do i
'terior do Paraná, pa
lá' se transferiu co
um estabe'lecimetito' d
))restação de" se�iço
de' destoca' e 'tertapl
'lilagern,' ajudando o d
bravàniento " dó ceRtrO
oeste' do Brasil, de on
de I só: saiu 'com a su

prematura morte, ao
52 anos de id!ide. M
no tempo em. que e

teve em Jaraguá d
Sul (aliás, nunca sai
daqUi, ande mantinha
sua reSidência), o ilu
tre mo.rto de muitos
tantos amigos nesta c.1
dade, foi um desportis
ta completo; engrande
cen6l0, q;vutgando
prOjetando o' espórt
jaraguaense, ' como fi
soldado do' Slube Ati
'tico Baependi,· onde fo

. um ,dos e�poéntes nd
futeboJ desta abençoad
terra. Quarido do ,se

passamento e ' .traÁsla
do via aérea' para a

nossa cidade, além' do
gr�nde número de pa�
Irentes, '"amigos ,e admi
radores, podia-se n,otar

O Dr. Nélson Amâncio Mada'- a presença de muitas
e:x-;.atletas do CAB, que:;lena,' que ministra, curso sobre
traziam 'ao seu antigOICM em Jaraguá do Sul, a. par-, compantleiro de memo-tlr de segunda-feira, no audi-
ráve.i's j'ornadas espor-t6rfo da Associação Comercial
tivas a sua derradeirae Industrial,. fpi empossado' no

homenagem de sauda-último dia 25 pelo secretário
de e dor. O que foi mui-Ivo �i1veira, no cargo de l?ecre-
to sentido foi o nãotérlo-adJunto da Fazenda do Es-
comparecimento; do seufado de Santa Catarinà, <:Iei!Xàn,:. '

clube '.nos funerais, cuj8"Jdo a Procuradoria Geral:
.

,bandeira deveria cobrir
o seu esquife;' como de
monstração de reco
nhecimento' do muito
,-qu�' 'fez 'pe.o seu clube.
l'nfelizmente as gera
ções mais, recentes na

da querem com a 'pas
sado, esse pássado que
é o mals sólido .alicer.
ce, - o maciço granít'iGo
que serve de base para
o' grand'e '�difíCio so

ciàl'-esportivo-cívico de
nossa oidade: Essa' "ve
Ihàriä" que tanto es

panta os mais jovens,
deveria meràcer .m�
Ihor consideração, pois
Inspirando-se IiIOS fei·
tos dos então jovens
do passado. hàveriam
de encontrar respostas
.para muitas dúvidas

O professor AurélJo Buarque nos �:liás de hoje. De-
de Holanda, tem 'estado. mergi:.r- ver-se-i-a c r i a r
Ihado sobre es originais da...dé- �es.cõlinha".· para ensi-'
cima seguhda Impressão de seu, 'liar"o be-a-bá do,

_ pas-,
conhecido dicionArio -soõré- a, siêlô: pará construir ,nolíng�a' portuguesa;' que treverif' presente ,I

o !radioso' fu-.
ser remetldó em'breve ao"prefo. 'turo. de"., sa s(icieda';.
o novo

•Atlrellão" ;bterá."eerca . de :J@ �o �b (,�ué se
d'e dez' mil novOs tel'!"?�,.{énhg. ��;�:qbe" 'Me"��rd9i �res�.os quais transà, 1coiti'b �re1liÇgô t 'êitn;�nto (io �r nclp�1

• sexual, UFO· ...lrio seritfde' d@db:..·' 'c1Vb'é 'dá'1ênJU�de; "',�f�1t�
Jeto voador' não identificado., 'áór,.,mesm-?, ,'fii: d.ee�r�r MadÊflenö: âilié�af;diijà, �iatíff�:f.I· 'tàffiéhfb",b\!e

.. 'Ràlãç�e�cando' .fàlso remHJ!M;-'''' �I A'fféRJ': \. 'PõbIi.61!�; éàpà�l de mI
.

'tUra wa(jft� ó rr!óÊIªW Iaf!:'gö_ !:" ftiWtb!ãr"ê���:g', >CöWstran,
,It verr:o'a:';aú�jUíi�ó-n�êl�I..f;'r�.M,�.";� "g��� ·;t!t��çp��.J: ',��pe�<,t·dêJ1tEli:j:ifu\Je·iredÖ.iWe�t'i-ê;iA!a'n;'i!�{J, 8....,;err� -sela.,lgve p�r! 0,"f :'ío diz·;êiJti·�·:'· c��I,a\Na'�' ha�b�rtiW," rtOSS,d�qtié'figó, '�épi : '�:::J:,<

- , "

r,;.: ;;',; :'. >; .. _1.:;', i(:'�'l''i(' � j' �.�, /.""";;� f. -':(4-ió;:','�;u;r--,. .:i/{}\i�i��_::tH,�.-f�';"2, },,,(dda "boca .' , e que nunca> ," " "

,

haverá ,;m.. IClOnário ;�ompleit#'.. \;.,;";,;;:'.�..��,.;..;!"..,$,!�.,��;o.';';;'��__-'. ê· , .• " '," ",�, •

A Menegotti Veículos
possOi o verculo ideal pa-. ,
ra o seu gosto" novos ou

usados, com financiamen
to em até 24 meses.

\

O Rotary Club de Jara
guá do Sul tealiza dia 23
de março, assembJéia' fes�
tiva que marcará à passa-·
gerri do trialsillilQ ano de
fundaçâo do clube, Não
haverá, naquelé dia; maio
res comemorações, ape
nas será lembrado os trin
ta anos de existência do
.Rotary ein Jaraguá do ·Sul,
uma véz que em maio a
data ' será comemorada
festivamente.

A. Walro Empreendimentos
Ltda, agência de. publ,icidl!de
com sede em Joinville, está
encerrand� as SU;:lS' atividades
assocIando-se à Weg

,

Publi
cidade, com sede em Jaraguá
«!.o Sul, na rua Venâncio da Sil
va Porto, 399. Na transa o pu
bllcitérl� e amigoi Waldir Ribei
ro. da Weg.

No dia 18 passado;, coinci
dentemente na mesm� data do
anIversário' da mamãe Delurdes,
,nasceu em -C0nIl>á'· a Marieie
Fernanda Blunk, f"h� do amlgp
e presIdente da CAmara de Ve
readores, Ernesto FellPEl, Blu�l.<.
Marieie vßlo fazer companhia
às Irmãs Iraclidla, Tânia

-

e Pa
tricia. Fellcldadßsl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,Salanismo q'1l :r� :{'" . "�.. -

t A lissociação Recreai}
V:ª' ,Jf,leg), Inloleu , entern
dois Torneios, de Bocha e
de Futeb.al de Campo; 'en
tre 0$, colaboradores' das
empresas que' compõem o'
Gru�9' w,eg" 'abriado» a

t�J1;Ipp.r�c;ta esportiva .deste
ano. lA Bocha conta com
a .partlclpação 'de onZe
e q u} p es,

'

divididas em
duas êhaves: ,"A:! ,'_ f O
bras 6, Obríils A, Weg Má
quinas, �sinagem', I e Ven
das;" "B" -.,- Serraria,: Me
cânica 'A, Fabripação,' .ll,
Controle de Qualidade ,II,
Engenharia ,e Arwßgo( ,

-

II

os 1.,500,00 'j
, ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A Revista Dirigente de serviços, quer por "(total), a urbana. era de

Municipal, do Grupo Vi- intermédio de empresas 32.332 habitante�, com

são, em sua edição de conceestenärtas. Os ser índice de._cresClmef!.to
novembroldezembro de viços focalizados são os da população no Iterlo-
1981, traz a relação de eletricidade, ágUa, \ do de ,

1970/8<1 de 4,85
d?s qumhentos munic!- �s�otos e telefo�es;. cI), por cento, e�tros d�:
pros mars desenvolvi- Indicadores sociais - dos: 9 agências banca
dos do Brasil no ano pretendem, segundo a rias, 1 .076 empresas
passado, ond� J'araguá

.

publicação, medir o de- cadastradas no Ministé-
da Sul umà vez mals fi.... senvolvimento 'social da rlo da Fazenda, arreca-

gura, destà feita na
, municipalidade pelo nú- dação municipal de Cr$

160a. colocação, tendo mero de veículos,
.

de 205,2. rnllhões, arreca-

à sua frente, dentre os leitos hospltalares e de dação federal de Cr$
39

. municípios catarl- profissionais I i berals, 593,2 milhões, valor a-

nenses c I asslflcados,
.

como médlcos, dentls- dlclonado do tCM da
Brusque, Blumenau, Ca- tas e professores dos ordem de Cr$ 1 0.2�9,5
çador, Criciúma, I,tajar, três grau� do ensino milhões" 1.1.546 IIga-
Videira, Xaxim e Rio do escolar. ções ,eletncas, 4.573
Sul. �m 1980, nosso Adverte a publicação ligações 'de água, J ..

073

munterpro foi o 34Q
es ecializada que na telef?nes, 185 lelto,s

.mals desenvolvido do av�liaçãO desses lndl- hospltalares, 7.01 i. V?I-
Brasil, e o sequndo de cadores não foram to- cU!Qs .

� 4�9 pro ISSIO-

San,ta Catarina, perden- mados simplesmente os
.

nars Ilberaís.
A .do" portanto, no. ano

seus números absolu- Na Região $ul os tre�
- passado, várias post- .tóe mas em termos re- Í> r I meiros

.
municípios

ções; em 1979_ figurou lati�os,. de forma quê male desenvol'!_idos de
na 185a. posiçao e em municípios de porte di-' cada Estado sao: Para-.1978, na 88a. ferente p o s sam ser nâ - Maringá (44°1,
'O departamento de comparados com um Londrlna (520) e Corne-

pesquisa do Grupo Vi- mínimo de distorções. lle Procópio (63°); San-
são, para compor a IIs- O critério final de elas- ta Catarina - Brusque
tagern,

.

enviou questio- sificação consiste ein (220)., Blumenau (32°)
nários a 1.237 munter- ordenar calda um dos e Caçador (1N°); Rio

pios brasileiros, carac- mutiicíp)os que foram Grande do Sul � Be�-
terizados por uma- po- pesquisados 'pela ordem to Gonçalves (3), Sao

pulação superior:a 20 crescente do somatóriô
. Leopoldo (170) e Pelo-

mil habitantes, segundo dos números que dão a tas (400).
o Censo de 1980. 1: posição do relativo em Santa Catarina, como.

. além das' informações cada um dós dez Indí- \ já afirmamos, colocou
fornecidas pelos pró"' cadores util!izados. 39 municípios entre os

.

prios municípios, foram Entre o.s 500 municí-
, 500 mais desenvolvidos

consultadas fontes ex- pios mais 'desenvolvi:- 'do Brasil no ano de
tramunicipais, comO'8 dos do Brasil, a Região 1981, e que são os se-

Fundação I,BGE� Secré- Norte, qUe abri'ga 153 guintes, '!i)ela orden:' .de-taria da Receita Fede- .

dos �. 991 muniéípios. crescente de classlflca-
ral, Secretarias da Fa- brasileiros, não colocou ção: Brusque (220), Blu-
zenda ,Estaduais, Tele- nenhum; a' Região Nor- menau (320), Caçador.
brás e Departamento de'iste, colocou 21 dos (1110), Criciúma (117°),
Nacional de Estradas seus, 1 .375 municípios; Itajaí (12CO), V i deira
de Rodagem (ONER). a Região Sudeste, com "(:1300)" Xaxim (133°),

Na classificação dos seus 1.470· municípios Rio do Sul (134°), Ja-
. municípios brasileiros, forneceu mais da meta- raguá do .

Sul (1�)!
de aéordo com o seu 'de dos municípios clas- Balneário C a m b 0 r.1U

grau de desenvolvimen� sificados -, 284; a 'Re- (�610), Joinville (163�),
to, foram levados -em' gião "Sul, colocou 180 Joaçaba (171°), Concor-
conta dez indicadores dos seus.' 719 munici� dia (182°), Gas p a r

(arrecadação municipal, pios ao passo que a (1840), Porto Uni ã o

arrecadação federal, va-
.

Região Centro'" Oe"'ste. (2060) Tubarão (2380),
lor adicionadö do I'CM,

. forneceu à lista dos 500 Curitibanos (275°), Rio

ligações elétricas, liga- muni�ípios mais �eseJi-. Negrinho (281°), São

ções de água, ligações volvidos do Brasil 'ape-' Bento do Sul '(2�5°),
de esgotos, telefones nas 15 de um total, de Itapiranga (2890), Imbi-
em funcionamento, nd- 334 municípios que pos-

-

tuba (294°), São Miguel
mero de leitos hospita- sui. d'Oeste (31 CO), Lages
lares, quantidade de A Região Sul, que é a (3240), Campos 'Novos
veículos, número de nossa, classificou 180'· (3290), C a n o i nhas
professores, médicos e . municípios, ou seja, um (3430), Mafra (3500),
dentistas), agrupados quarto dos municípios ibirama (3530), São F.
em, três tipos: a) indJ- que a compreende, que :do Sul (358°), Laguna
cadores econômico-fi- ,são em número de 719. (3720), Chapecó (385°),
nanceiros - revelam a Santa Catarina, dos 197

, UrLJssanga (388b); Mara-
capacidad 'econômica municípios, coloco.u 39 vilha (414°), São Lou-
do município, indicando (o único Estado que te- renço do Oeste ,(418°),
o valor adicionado do

.

ve áumeFltada a sua par- São José (423°),. Qui-
ICM, da arrecadação ticipação), cO'1tra 61 do lombo (441°), Indaial

. municipal e da receita Paraná (290··m u nicí- (443°), A r a r � n guá
tributária federal; b) i... pios) e 80 do Rio Gran- (�SQO), Xanxerê (455°)
dicadores de infra"'es- de .do Sul, que possui e 'São Joaquim (496°).
trutura de serviços - 232 unidades munici� Dentre as' capitais de

'avaliam os esforços em- pais.
.

Estados e Territórios,
preendidos 'pela admi- Dentre outros dados Florianópolis classifi-
nistração muniCipal pa- apurados sobrae,Jaraguá cou-se em segundo lu-
ra atender às necessi- do Sul, a pesquisa mos- gar, suplantada- apenas
dades básicas da popu- 'tra que em 1981 (dados por Porto Alegre. Na

Ilação local, quer me- relativos a 1980), a pO"" terceira colocação está

diant1 prestação dir.eta pulação era de
..
48.581 o Rio de Janeiro. .

J

Edis pedem ,iluminação e posto do Sesi

rural Ó, ehe. a

s,

Al,unos
iii

dae· mlcrorresllo 'voltam
Também nestes

pios, a Secretaria da
cação mantêm dez
sos de segundo gra
diferentes habilita
Em Corupá, T écnlco
Contabilidade, corn '

alunos}. Guaramirim,
gistério de ia. à 4a.
rie e Téct;!ico em Co
bilidade, 298 alunos;
roeder, Técnico em

tabilidade, cem 175

nos; Massaranduba.'
gistério e Técnlcn em

tabilidade, 226 'alunos
em Jaraguá do Sul,
Iiar de J;.letromec
(novo' curso'minist

Na área da 19a. Unida- "São Luís", a parti
de de Coordenação Re- te ano), Análises Qu

giortal (UCRE), que, com-
.

cas,' Construção CivU

preende os municípios Jle AU>S,iUar de Enfermag
Jaraguá .do Sul, Corupã, com 732 alunos.

Schroeder, Guaramirim e Esse total de alu

Massaranduba, de acordo 'ainda não oflcla], já, q
com o liSetor de Informa- matrícula oficial das

ções Educaclonals (SIE) redes deve saiti no

da Dlvlsâo Executiva de diste·mês, pertence
Inspeção Geral (DIVIG), nas aos cursos mantl

10.061 alunos de primeiro ou conveniados com à

grau.!da rede estadual lnl- cretaria da Educação,
ciar'" o novo ano letlvo, estando' inclusos aqu

-nümero ainda extra-of+ pertencentes aos cglé
,

clal, portanto sujeito a al- particulares
- não co

_ niados com a �E.
AJ Prefeitura Municipal .teraçäo.

acabá de concluir a décl-
EIIPresárlos. di,.IL[ß,�tI=rãO�[:.:om:.....:b:::aD!!.::qU:::.::llr::::II�81�ht�be�qD�eS-:-ma quinta escola,

' obede-
_

�näo o plano de gove':."o A crescerite onda de quanto a viabilidade
da atual administraçao, cheques frios recebidos 'compra de um apar

que elegeu a educação .co- pelo comércio local, prin- PBX para o SPC, obi
mo a meta número um. A cipalmente' e m épocas vando, com isso, m

Escola I,solada Municipal festivas tem preocupado rapidez no trato das
João Pereira Lima, tem 82

seriatnentp; os empresá- formações solicitadas
'metros quadrados .e foi rios ligiaos ao setor, los associados acerc,
construída em 45 dias, es- mesmo porque, até os seus clientes. Dia 1.6 p
tando já em pleno funcio- chamados cheques espe- ximo, o Conselho do S

namento, atendendo an- ciais estão retornando ,por estará reunido para e

tiga reivindicação da co- insuficiência de ftmdos. dar o assunto.

munidade de Ribeirão do Isso i motivou a realização,
Salto. para breve, de uma reu-

Por outro lado, foram nião conjunta entre- os
iniciados os' serviços de associados do Clube de
'implantação

.

de paralele- Diretores Lojistas (que
pípedos na rua -Athanásio· encabeça a idéia), Asso
Rosa num trecho, de 4 ciação Comercial e In
mil 'metros quadrados, dustrial de Jaraguá do Sul
cuja conclusão dar-se-á e gerentes de bancos com.
em breve, uma vez que os sede na cidade, com isto
trabalhos se :desenvolvem,- procurando resguardar os

em ritmo acelerado. interesses do comércio;
imprimiAdo '

.
as agências

bancárias maior rigor na

abertura de contas, priO
ridade vista como a prin
c'ipal para diminuir

.

a ín
cidência de cheques sem

.

fundo. '

.

Informou-se na.· op
tunidade sobre o . Ce
Empresarial de 'Jaraguá

. Sul, que abrigará no m
I
mo

.

p.rédio a AC1JS. C

I SPC e os cinco Sindica
'Patronais, será -conclu
de ,qualquer forma,
ou sem recursos, com

zo para' términQ
dOjs, a três meses.

Õ Vice-Presidente
Federação do Comé

Lojr8ta de Santa Ca
I
na, que é membro. do O

Ilocal, aludiu sobre a 1

i Convenção Estadual

II
Comérc'io LOjist.a, .de

1

16 de maio, em Rio do
e, sobre a Convenção
cional, de 12 a 16 de

; tembro, em B a I neá

I Camboriú, onde é ag

i dada a' presença de
; vencionais de todo o P

. a lelelooiQ ,Segunda-feira� tmiVer�i
dades, colégios e demals
unidades escolares do Es
tado iniciaram o afio leti
vo' de 1982 recebendo um

total de 888.960 estudan
tes nos três nlvels.: se
gundo dados da Secreta
ria da Educação: 41 mil
500 no pré-prlmárlo, 700
mil 434 no Primeiro Grau,
1113 mil 726 no Segundo,.
22 mil nas faculdades da
Associação C a tarinense
das Fundações Educacio
nais e 11 mil'300 na Uni
versidade Federal de San
ta Cat,arina.

Suaraliril
A ampllaçâo da atual

.

central-telefônica em rnais
. 350 novos terminais foi a

notícia mais importante
recebidà pela comunidade
guaramirense nos últimos
dlas, cuja comerçíallzaçäo
foi iniciada quarta-feira,
-corn instalação de um pos
to de vendas junto a prõ
pria central, 'que será do
tada de todas as condi
ções técnicas para o seu

efetivo funcionamento.
\

O Chefe do Executívo
de Guaramirim, Salim Jo
sé' Dequêch, declarou à.

imprensa que a=amallação
ds central é uma extraor
dinária conquista, urna vez

que nos planos da Telcsc
ele corrente ano não Gons

tavam a instalação de te
lefones no município, mas

que, graças a sensibilida
de do presidente da em

presa, Douglas de Mace
do, Mesquita, .que o rece

beu em audiência no ano

passado, o fato está se

tornando realidade, bene
ficiando ,grandemente a

população guaramirense.
'O telefone residencial

custa Cr$ 72. 800,00, po
dendo ser adquirido em

quatro parcelas sem acrés
cimo, ao passo que o co

merciai' :tem p preço de
Cr$ 104 _ 000,00, 'ponendo
também ser pago em igllal
número de parcelas.
Salim declarou aindar'

que tal comercialização
compreende a primei"a
etapa, uma vez que estão
previstos 600 novos ter
minais. A ativação desses
aparelhos será no tran:;
correr deste an'o.·

TAMBéM NO CAMPO

A Empreiteira Engeco
já deu início aos traba
lhos de implantação . de
linhas telefônicas no inte
rior de Guaramirim, como

parte do programa' de te
lefonia rural da Telesc.
Serão beneficiadas as lo
calidades- de Rio Branco,
Caix6 D'Água, São Pedrl.)
de Alcântara, Poço Gran
de, Corticeira, Jacu"Aço
'e Bananal do Sul, com um

aparelho cada qual.
.

De acordo com informa
.ções colhidas pelo. pri
meiro mandatário do mu

nipípio, a implantação de
telefonia rural está tendo
uma grande receptividade.
pelos benefícios que tra
rá aos moradores dessas
I.ocalidades, que poderão,
,então usufruir deste rápi-
do e eficieFlte meio de co-

São os seguintes -os locais e hOrários de vaci
ção: DIA 08 ·DE MARÇO - Escola Ribeirão Man

(Manso) das 8 às 9h30, Dàrci Vargas (Grota Funda) d

9h40 às 11h30, Rui Barbosa (V. Schmidt) da� 13

14h30 e E.I. ·Anfdia· (Santa Luzia) das 14h45 às 16h

Neste dia haverá posto fi�o na Prefeitura Municipal di
8 às 17 horas. DIA 09 DE MARÇO ,_ Escola Isola
Vieira (Itapocuzinho) das 8 às 91130, Machado de As

(João Pessoa) das 9h40 às 11h, Vila Chartres ,(esco
das 11 h1 ° às 11 h30, -Max Schubert (Três Rios do N

te) das 13h30 às·15h e Escola Alberto Baue� (Tr
Rios) das 15h30 às 17 horas. ,Posto fixo no Salao Do

ring, das 8 às 17 ho s. DIA 10 DE MARÇO -
_

Esco

Br8sl-le.·ro com Ro'J·I-nha· Básica Euclides da Cunha (Nereu Ramos) das 8
.

91'130, Henrique Geffert (Ribeirão Grande do Norte) d�....;..-------------_._-�--
9h40 às 11h, General Osório (Ribe,irão Grande do No

O kartismo é uma mo" Equipe faraguaense. O
te) das 13 às 14h30, Ribeirão CavEll.o (escola) das

dalidade idesportiva ainda contrato, tanto de Roji- às 16h30 e Padre Alberto Jacobs (Ilha dos Monos) d
não muitó difundida nesta nha quanto o de Edio é

16h30 às 17h30. Posto fixo na EB; Heleodoro Borg
região

.

do País, mas nem
.

de exclusividade. (Rua Joinville) das 8 às 17 horas. DIA 11 DE MAR
A Câmara de Vereado- Frisa o vereador qt.ie a discussão, que ó autoriza por isso' deixa de ter ad- Rojinha, que vem de

_ Escola Aurélia Waltér (Jaraguazinho) das 8 às 9h
res, no atendimeoto a in- aproximadamente seis a- a homologar despesas do miradores e competidores uma partiCipação opaca no

. r:::scola Alto Jaraguá 19 (Santa Cruz) das 9h40 �s 11h3
dicação do vereador-pre- nos forá determinada uma exercício anterjor, no va- de expressão. Dentre, os Campeonato B r a silei:ro

Duque de Caxias (Tifa ,Jararaca) das 13 às. 14h30 e
sidente José Alberto Klltz nova 'sede p'ara o Posto lor de Cr$ 42.5?2.444,00, 'pilotos de kart. a maior re realizado no começo do

ribaldi (,e.scola) das 14h40 às 16h30. Posto fixo no Po
ke, enviou esta semana de Abastecimento do Sé- contratadas junto a firma velação dos últimos anos and em Cascavel, no Pa"'"

�9 Agropecuário (Rua Walter Marquarc;ft) das &, às
expediente à Centrais Elé- si, da citada rua, apeSar Linck S.A., nà aquisição foi o garoto Rodolfo Jahn raná, devido a problemas horas. DIA 12 DE MARÇO _ Escola.Alto Garibaldi da
tricas dé Santa Catarina, do outro que., entremen- de equipamentos. rodoviá- Neto (Rojinh�), de Guar!!; no motor do 'séu carro,

8 às 9h30, Escola Freimundo Kaiser (Garibaldi) das 1
setor de' Jaraguá do Sul, tes, se instalou na rua rios.

'

mi,rim, bi-campeão catarl- disputará peJa Kohlbach
g,s 11h30, Esçola Jaraguá 84 das 13h às 14h30 e Escol

solicitando para que seja CeI. Procópio Gomes de Também está :tramitan- ne,nse em 1980. e .1981,. Kart quatro provas à ní-
.Jaraguá 99 das 15 'às 16h30. Posto fixo na E:B. H

.
colocada :Iuminárias na Oliveira para,melhor aten- tando no Le.gislativo, pro- competindo pela E_guipe vel !egional e outrO' tanto

h;mdo Márcelino Gonçalves (Ilha da Figueira) das 8
rua Alagoas, no bairro· dimento aos usuários, os jeto que pede autorização. Conservas Roja, que aca- à ,Alvel e�t�dual,. estrean- 17 horas. DIA 15 DE MARÇO _ Escola' Isolada R�
Ilha da Figueira, para a- trabalhadores em geral. para doar doze linhas de ba de ser contratada pela> do no proxlrn� ,dia 28 d: .. :la Luz Vitória dás 8 às 9h30, Escola Rio da Luz II d
tender os moradores da-. No entanto, acrescentou, eletrificação rural colil- Equipe Kohlbach 1<art, de �arço, em Ita!al. .No p�6_ .9h:40 às 11h30, Escola Orestes Guimarães (Rio da L
quela via pública, que de decorridos esses' anos, t�uídas pela pre�eitura Jaraguá do Sul� öOordena- xlmC? ano, emri.a�elr� e d� II) das 13h às 14h30" ESGola Rio da Luz I das 14h45
há muito estão reivindi- não obstante I,evantamen- Municipal à Celesc. Es- da pelos desportistas Wi'I-cvearm,eplreOo'natpoaBrlcals�aleriro de 16h�. e Iiscc;>la 1'9 de'Abril (Jaraguá Esquerdo) .dlcando a citada iluminação. to do terreno, planta, en- tas linhas tornaram-se pa- 'son Kohlbach e Wilhelm

K rt em Fortaleza Cearão '6h30 às 17h30. Posto fixo no ,G.E. Albano Kanz
Já (1 vereador Alvaro Ro- tre outros, nada foi feito trimônio ,da municipalida- Guido Borowicz. aA nova equipe 'val, as- ,(N0,va Brasília) das 8 às 17 hora� ...

DIA'16 DE Mf'RCsá teve aprovado pelo ple- até en�ão, causando os de e como não podem por A KohJbach Kart' � umda S.lm, com muita esperan-
_ Bar e F:_erraria SIewert (Rio Cerro II) das 8" às 9h

nário '8 expedição de ofi- mais sérios embaraços às ela serem exploradas, em equipe nova e preten e
.!CI.. I J R ã I M i (RI Cerro II) das 1 °

d 'rázão' da' responsaQ_iIídade já no primeiro ano de par.,. ça disputar os campeona- ��co a oao om r o ore ra· o'·
.

-

rtedio ao prdesldelndte da Fde- vdeomnasdo ea,cluads�ldoqu.peossetosedre- de conservação da' rede, ticipação,' 'causar' um.a tos estadu�1 e nacional, 1 b,30 e Escola Victor Meireles (TrêJs RloDs �o NMOaeração as n ústfias o
-

d
_

represen-n"'o .

o passo �as 13 às 14h30. Posto.flxo na EB �sé uarte. 9Estado de Santa CatarIna, Abasteçimento, em razão competência do forneci- gr.an é impressao no 'S La '4

(B d RI C ) d 8 às 17 h DIA
d W If W d ··d d d me·nto da energia elétrica meio$ kartísticos, o que lhiolal aUiç!l, além de ex- Ifä.es arra o o ef1:o' as

d oras.. dBernar o o ·gang er.,. a eXlgUi a e
'

e espaço
e responsabilidade sobre certamente, irá ocorrer, ta celenlfrvii�ulo de divul- OE MARÇO ..- Escola Isolada Ilha a Figueira

.

as

' ,�.aerc,onn
..

ostSr·.ue�ldtoi.d
..

oo d.peo'sqtuoe sdee-' dop�g�IÊiOS eve,Atuais acidentes. , q 11e . contar. pela .cate.goria. do,,' gaçãq da- e:rnp�e§�" Q. Tar- . �s �h30, ESEcoI,a Er.IRO�b' S.1'!���M,ld l(hÁgUdas C1la3raàs) d1a4sh�� e
À;Abastecimento do Sesi na Com os -Votos, favorá- possam decorrer dá ener� piloto é.do seu..,mepânico co para 'unia,'vitc)'rJo!?la',ca- "'\s t1h30, . sC,ola .1 .el�ao R;o. �" .:g I) cl s1Sh30 às'"

rua. CeI. Emílio' Carlos ;""êis de todos os edís, f()i 'gização das nnhas, en�,' Edlo Pabst, que J!lnfàmen- minh�da no lil;q{'ffi:il'o!?ili.�:; E, f,il;;, J�lju� Karst�n (tr�s lOS '. 0:':; u· as.. ..' 're'

T' .
, •

d ...a.p'.'r·o-vad'o" pr·o··J·e..t'o· -."de-.I·e·l· do' tendeu o 'Executivo em
..

,
...te.,'co... '.m.··'.. ROJ·'.inha as.si.�,ou

..
na.' m.',Ó 'nacional e. inter,nàcio- J 7 "HOras. Pesto fiXO, naquele dJ08, na ES90la Rlcle

Jour:dan" proximidad�s o
'. , '.. .

.

'f'
. n-al- no futl:Jro.·A .- .'

'Marcatto, Jaragliá Esquerdo,. das .8 às ·17 h�ras.'Cinê�"Jaraguã.t··
.

Executivo, ..em· pr�meira. doá�'as. à" Celesç.) ,te�çí'l- eira contrato. com a
'.".

. ..•. ,''';; .
. ,

:AREA EDUCACIONAL
'. A municipalidade guara
'mirense está distribuindo
material escolar para as

redes estadual e munici

pal de ensifto, visando dar
atendimento aos alunos
carentes do município, co- Este assunto foi enfo
rno ocorre anuallT!ente, cado esta semana durante
auxiliando desta forma, a reunião mensal �o Clu
aquelas famílias que não

be de. Diretores Lojistas,
têm condições financeiras

que discutiu tarn b é m
para adquirir o material,

eS���d� ná área educacio-

.

Vlia ODdl ,a[iDar [IIS I' oatos [Ina I ,
nal, a Escola Básica São

José, de Rio Branco, IV,ai
contar em breve com urna

quadra de esportes poli
valente, cujos trabalhos
de implantação' já foram
iniciados.

munlcação.

NOVA MAQUINA (

,

A Câmara de Vereac:i_?
res aprovou sollcltaçäo
do Prefeito Municipal Sa

lim José Dequêch, para
aquisição de mais uma

petrola, que irá inc�rp�
rar-se a frota de maqui
nas' e equipa'!'ent?s �a
municipalidade. Salim nao

decidiu se compra uma.

'patrola novaou usada, po
dendo optar por uma de

las, desde que atenda �s
pré-requisitos. S7 a ma

quina usada estiver em

bom estado, de conserva

ção, a compra será à Yi�
ea, porém, em caso d� m�:
.qulna nova, esta sen� fi-

nanciada e o compromisso
de saldar aa quotas fiC�
ria para o prõxlrno Prefei-
to.

OBRAS E ,

CALÇAMENTO'

Kohlhaeh Kart disputará CampeoDltos
e
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