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Oposiçlo . disputará pleito com três Insc,itos ,241 candidatos para ôs ·exames supletivos
candidatos" e.-. )araguá do Sul No período de 03 a 21 de maio, a rem instalados nas unidades escola-

A oposição em Jaraguá do Sul, representada' por
19.a Uere, de Jaraguá do Sul e Join- ' : res da mlcrorreglão . As escolas be-"

uma única agremiação partidária, o Partido do Movi- -vllle, realizaram lnscrições para os nettetadas com o material, de acordo

mento Dernocrátlcd Brasileiro, que está em "lua dá exames supletivos, de 1.° e 2.° graus, com a Unidade' de Apoio Admlnlstra-

mel" e "fellz" segundo próceres, após o. "casamento"
.

cujas provas serão realizadas nos tivo da Secretaria da Educação são:

com o Pártido Popular., que foi lncorpprado no início dias ·19, 20, 21. e 22 de agosto, aqui, Colégio Estadual "Prefeito Lauro

do mês, irá disputar as elelções de -novernbro com três segundo a Comissão Central de Exa- Zimmermann", de· Guaramirim, um

candidatos à prefeito, segundo o 'que ficou estabeleci- meso Vestibulares da Secretaria da Escritório-Modelo para o 2.0 grau,

do na pré-convenção realizada no dla 21 de maio, "para Educação.
.

,

necessário para o cumprimento do"

íÍencer as eleições, pois tudo nos têm favorecido para
'Um total· de 241 candidatos se ins- currículo pleno da habilitação técnicá

que tal aconteça, com grande dose de colaboração dos ereverarn, sendo 152 ria 1�.a Ucre e em contabilidade; Colégio Estadual

.

nossos adversárlos políticos". \

'

89
.

na 5.� Ucre, 47 para :o 1.0 grau "'Miguel Couto", de Schroeder, um

De a.cordo 9o.m o. presiden,te. do diretório, o advogá- II
em Jaraguá e 27 em Jotnvllle,' e, 114 Laboratório para o ensino de clên- I

dp Altevlr Antônio Fo�aça JUnior, ,existem dentro do
e 72 párà o 2.° grau, em Jaraguá do cias no 2.0 grau; CP - Centro lnte-

partido, atualmente, cinco "prefeitl:lráveis", ,sendo Re-
Sul e -Jolnvllle, respectivamente.' Os rescolar de 1.° Grau "Márto :Krutzs-

ginaldo Schiochet (que já tem seu vice escolhido -.,vo' exames serão realizados" nas depen- eh", um Laboratório de ciências de

Konel.!), Durval Vasel, Décio Raul Piazera, José Gilber- dênclas do Colégio Estadual Abdon 2.0 grau é um Laboratório polivalen-

to M�nel Ae el,e próprjo (�ogaça). Como a legislação
Batista, tanto para os inscritos em te de ciências pl o ensino de 10 g.rau.

permite tres candidatos, dOIS em sublegenda, da relação,
-Jaraquá como os dé -Iolnvllle , MATERIAIS

sobrarão dois,' que eventualmente, segundo o presíden- .

A Secretaria da 'Educação posst- A Secretaria da Educação reme-

te, poderão ser aproveitados como candidatos à vice- bllltará para 1982, duas oportunida- teu a 19.a .Ucre, de Jaraguá do Sul,

prefeito ou à v�reador.. des para os candidatos que se sub- material para fins pedaqóqlco, de ex-

Convi�t?, disse
A

que o partido está unido para ven-
metem ao1; exames' supletivos, pois pedlnente e limpeza, adquirido. com

cer as eleições e cre que na somatérla os três candlda-
.

que, afora maio, no final' do ano ha- recursos do Salário Educação,. des-

·

tos irão ultrapassar o 'número de voto dado ao candida- verá possibilidades de serem feitas tinado às Escolas Centro Irradiado-

to eu candidatos do Partido Democrático Social, "não te" . inscrições e prestação de provas. ras (uma por município) e que deve-

mos medo de n�nQ!!ém, apenas a certeza de vencer, já
LABORATóRIOS E. ESCRITóRIO . rá ser distribuído entre as Escolas

que-o momento político' é altamente favorävet para o

.

A 19.!l Unidade· de Coordenação Satélites, com o objetivo de imple-
nosso partido".

_

. Regional recebeu da Secretaria da
.

mentar a melhoria da qualldade do.

Houve, na pré-convenção de sexta-feira, dia 21,
Educação, três Laboratórios de Olên- ensino oferecido a crlanças, factll-

participação, maciça dos membros do diretório, realiza-
elas e um Escritório-Modelo para se- tando a sua aprendizagem.

da na sede própria do partido, na rua Reinoldo Rau. Fo
'gaça adiantou também que seu partldo deverá lançar,
para concorrer à vereança entre 25 e 30 candidatos, de
todos os quadrantes do munlcfplo, 'a crescentando que

• existem mapeados dezenas. de postulantes, dentre os Em encontro 'qualificado que, assim, o leite não a- , dutores, Acaresc, Oldasc,

quais, os sequlntes: Luís Alberto Oechsler (Beto) pela de "excelente' pelos 01"- zede, principalmente. o da Salvita, Sindicato, dos Tra

Ilha da
-

Flquelra, Rudibert Schmelzer ou Alvaro Rosá, qanizadojes, quarenta e .nolte. Existe também pos- balhadores RUrais. e a

· por Santa LUZia, Gustavo Mathedi, por NereU Ramos, ,seis produtores de, leite slbllídade de obter recur- Gumz Irmãos, no sentido

Adernar Winter por Garibaldi e adjacências, Egon· do lJlunicípio de J�raguá sos para tal fihaJjdade à- de manter; os' contactos

�chro�der, pelo Rio da Luz, José Leop.oldo Brück (L..eo) . do Sul, de todas as re- travéS. do Próir:lfià, confor- iniciais
-

ãCerca\ da -impfan"
pela Vila Lenzi, Lauro Sißwerdt pela Barra do Rio Cer- giões estiveram reunidos' me foi explanado ao gru- tação de. um Posto de 110-

ro, Heinz Theilacker, pelos Três Rios, Dorival Vegini pe- dia 20 de maio passado, 'po de produtores presen- seminação Artificial em

Ia Vila Lalau, Carlos 'Bogo, pela Vila Baependi, Raul Ro-
.

no Agropecuál7io, para ou- tes ao encontro, que mos- Jaragiílá do Sul, cOAsida-

drigues, pela Brasília, Udefonso Barth (Gi-ilo) pelo Água vir e debater aspectos re-
.

traram-se r:eceptíveis a rando que para tal existe

Verde, além de Walmor Vieira, Júlio Tecilla, Eraldo lacionados à conservação ·idéia. possibilidade da. celebrá-

Müller, Celso Luiz Nagel, João Vasel (Ginho), Augusto do produto e melhoramen- INSEMINAÇAO; ARTI- ção de um convênio por

�arlos Cardoso, Marino L�nzi, Ronaldo Marquardt (Ma- to genético do· rébanho, FICIAL Intermédio da Companhia
ntaca), estes pela cidade, além de outros. ; necessário para uma reno- No encontro promOVido Integrada) de Desenvolvi-

,

0, Partido do Movimento. Democrático Brasileiro, vação e aumento da pro- pela Acaresc, Cidasc, Sin- m�nto Agrícola' de Santa

a�os a fusão com o Partido Popular (leia·se incorpara- dutividade dos plantéis, dicato dos Trabalhadores 'Catarina, via Secretaria da

çao) contra atl:lalmente em torno de setecentos. afilia- Hoje considerado como Rurais e Salvita, foi enfo- Agricultura e Abastecimen-'

das em. Jaráguá do Sul. A escolha oficiai dos candi·da-' a maior bacia leiteira do cado o aspecto insemina- , to. 'Esse convênio seria

tos, à Ilível municipal e estadual dar-se�á na convenção, Esta,do, apesar de' todas as, ção, artificial, que é visto assinado com a Prefeitura

apos a Copa do Mundo, AO dia 16 de julho, de acordo difieuldades que' advém corno uma soluçãd práti- Municipal de Jaraguá do

com o preSidente, que revelou fato surpreendente: "den- dessa exploração, os pro- ca e necessária para o Sul; que entraria com al

tro do próprio dilletório do PDS tem "gente nossa, do dutores do muniCípiO, além melhoramento genético do guns recursos e uma co-

nossO. lado".' (Flávio José).
.

de não receber um preço. rebanho, uma vez'que � missão iria gerir a explq-

Guaramlr.·m ;'anha O' seu primeiro
vantajoso pelo produto en- Acaresc,. através do. Pro ração desse Posto de In-

;,
,

tregue . à usina, depa'ram jeto Gado J-eiteiro, tem de- seminação, 'prestando ser-

conjunto habitadonai militas vezes com a aci- s«;tnvolvido um ótimo tra- viços �os associados, a

-dez do I,eite, o que impli- balho de assistência nas eles exclusivamente. I

\

.

FOi inaugurado na manhã de o.ntem, dia 28., o pri- ca em redução do preço propriedades rurais ,quan�

�el"o conjunto habitacional do município de Guarami- pago pêlo� litro! normal. to a alimentação:, manejo
TIm, resultado do convênio celebrado entre a Prefei- Neste, sentido, o diretor e sanidade. animal. Então

tpr� Municipal e. a Caixa Econômica Federal. É cons- da Gumz Irmãos S. A., Lí- a inseminação artificial,
tJtuldo de seis casas edificadas na rua Pedro Paulo rio Utech. de Jaraguá do com a. utilização de sê

Streit defronte a �ima, dotado,de eompleta infra-estru- Sul, destacou os fatos re" P,1em bovino .de boa qual i

t�ra, sendo que numa' .segunda etapa, 91 residênoias se-
\

laqiOllados a qualidade do dade para cobertura das

rb�O construídas, em área que está em preparação', tam� .Ieite, quando. também fa- produtoras na época do

nem, conveniadas. às margens da Rodovia Waldemar ,Iou sobre o' resfriamento' cio, é vista como uma

qrubba (SC-301). do produto e introdução complementação desse tra;

"
Diversas autOridade.s acompanh�ram o a,to inaugu- de re�friadores na pro- balho, conforme explica

ra eAposte:riorrnente tomaram parte de almoço nas. de- priedade, evitando, com ram os técnicos e médi

�endenc.ia,s. da Vima. ,Salim Dequêch, mandatário�mor i�so, que ocorra C? fenôme" cos-veterinár,ios da Aca�
o mumolplO falando acerca deste empreendimento, no da acidez.

-

resc e Cidase; em pales-

,ssbal�ou a sua importância em dar aos trabalhadores tra sobre aplicação, van-

"e alxo poder aquisitivo o' aoesso a casa própria. Fsses, resfriadores po- tagens, custos e financia-

.

.acrescentou que este trabalho faz 'parte do s'eu plano derão ser financiados pe- "mento. ,

:e governo e que.será concluído com a construção e en- Ia própria iridústria, con- . Na oportunidade, foi for-

r�ga �as $femais casas econômicas, oportunamente,
.

forme expli�ou, e implan- mada uma comissão, inte-'

·

QUJàS IIlscrições por parte dos interessados estão se tado. na propriedade, .para gráda por um grUpo de pro-
·

processando, com grande procura.
.

CONSTRUÇAO DE PASSEIOS.

o
' A mU�i�ipalidade, através do.êlepartame�to de

.

,

'd
bras, esta ImplaAtando em todas as. ruas pavlmenta

t�S à paralelepípedos, os passeios. Este trabalho es-

1.sendo feito com a,. participação da:_comunidade que

ttnece o cimento e a Prefeitu a executa a mão�de-obra.

d
atual admlnistraç�o; foram implantados 45 mil m2

e calçamento na área central do municfpio.

,;:o..• é;.'.. , •.,""""·chroeder. constrói nova ponte,
• u.s . tII'amas

'Idosos -agora tê'm, clubé na Ação
Cumprindo uma nova meta, de tra- os não carentes poderão da mesma Um estoque de vacinas qu� totali;zà 1 milhão e 100

balho, o Núcleo de Voluntárias de Ja- Jorma integrar Q du�e, poiS .assLm mil doses, prooedentes da Bélgica, chegou quint�l"feita
'raguã .

do Sul, do Prograllla Na�ion�1 \(ir�Q. çontribuir, com' suas experiên- a Santa Catarina, para mais uma :etapa da campanha
odo Voluntariado;. da L::egião Brasjlei- eias, Icdmo membro'voluntários,' co- ode' vaCinação em massa contra a poliomielite (paralisia
ra de Assistência, implantou na tar- laborando, para com seu colega des-, infantil), coordenada pela Secretaria' da Saúde do Es-
de do úJtimo dia 20 de maio, ó Clu- prOVido de maiorás recursos. tado. Estas unidades s�o parte das\31 milhões de do-' \

be. de Idosos, 'junto a Ação Social-
. -,

\
.

ses que se encontram no país. '

Creche Constança Piazera, com a PROSDÓOI,MO' DOA AGASALHOS O dia desta quinta etapa da campanha, 12 de ju-
presençà da Primeira Dama do Mu'- A Loja Prosdócimo de Jaraguá do nhQ (sábado) antécede o 'primeiro jogo da Copa do Mun-)

nicípio, Elvira Hensehel Bauer, dire- Sul, que a. exemplo das demais, no do esp�'ra-se alcançar, no Estado. um tot�1 de 550 mil
'

toria,' e' voluntárias. País. realizou· campanha do agasalho, crianças na 'faixa etária de z,uo a cinöo anos de idade,
�Esse clube irá atender aos idosos. fez importante doação ao N�cleo de;) pará q�e cQn�inue a atingir índice iero d� póliO.

carentes e. não carentes, acima de Voluntárias de ,Jaragu� do Sul, do Aqui em Ja�guá dQ S..d, G esqué.ma será idêntico
sessenta anos, com atividades de la- .PRONAV/LI3A, para distr:lbui9ão à ao das vetes ànteriores, pols. segundo o Dr. Lui� Mar-

·zer, reor'eação 'e até mesmo alguns crianças e famrlias carentes do mu-
.

tins Gonçalv@8" Gilete �� lInidade S�nitária, "em tlm�

tra��lhos' Ug�doª � �reà pr.ofls,ional. nicíp.io. A doação con_tou de 165 pe- que está' ganhando não· se mexe, e como nas quatro
Os 'enoontros sérijo sempre às quin- . Qas. de roupa e �1, paF,es. �8 c,a19aClo, camp�llhas �nterlores atJogfmos rndices excelentes de

tas-feiras, "no' período da' t1arde. ,; muitos ,dos' quais já entregues por
<coberfwra, r::reiö !tue 'nentlliti:u:� alteração deverá se�. fei-

O .objetiyo prlncipal é Ptest!'lr toda '.' I.'. intermédio . dos clubes de mães'" às ... ta, mas, se necessáriá, para, melhorar"... Nos próximos
assistência ao idoso carente, porém,,),j ,íl'l:famílias cadastr:àdas. �it'"

-

d'iàs"deverá haver,reul1ião .Pa��i:detinir' detalhes ,acercjl
����������������__����������������

� da campanha�tQ.�arn q�e fésu��emsê�no;
''t!:3; >.

1.<;
•

'1' i\!

o .Departamento c:fe Estradas de Rodagem- da Pre
Municipal de Schrbeder Inlcloo na ultima séma

�cr.o�sJ!ução da. pORte de. concreto armado sobt�' o
ua. MamaS, na estrada do m8�rrio nOme, que liga

a .h'éfPiO a �olnvUle.· 'Ao pOhté tétd 7 mitros de lar

r.
� 5 de ,exten�ão e o seu custO.,dstá or:ç'a<:lo em

45
'III �OO mil. A previsão p�ra'oJérmJno da:s obfas é de

ra
dias operáveis.. f;:ssa pqnte �ubstitui ol:1tra.,deima.pei-·i

trãn��te em tempos .chuvosos dific.ulta a passagem do
10.

,

.

, ,

é

Massaranduba ganha uma'nova

Unldáde .. Sanitária

Após entendimentos e gestões havidas junto ao

, .Governo do Estado e Seoretaria da Saúde, o, prefeito
; Dávlo Leu informou que brevemente terá. início a cons

trução.ds uma Unidade Sanitária' em Massaranduba, isto

porque já foi assinado convênio entre a munlclpalldade
e o Estado, cujo. projeto será financiado com recursos

.

do 'governo alemão. Essa Unidade' Sanitária virá suprir
·

um dos graves problemas que afeta o setor de saúde
'

pública' do município, uma vez' que as instalações. atuais
. do posto de saúde não oferecem as condições neces

sárias para um atendtrnento eflcaz ,

ESTRAD� ..
'

.

•
. 11t. .

O Executivo remeteu esta semana a dooumentação
e o projeto de construção de uma estrada de quatro qui
lômetros de extensão, inte.rligando o 2.0 Braço do Norte
a Santo Antônio, no interior do munlcfplc, e' que será

construída,em convênio entre a Prefeitura Municipal e

o Fundo Estadual de Apoio Rodoviário .da Secretaria doe
Transportes e Obras do Estado de :Santa-Catarina.

. .

-
\

_'

., ' ..

Implanta'�lo de resfriador�s e IhsemlnaçAo artificial

·

. De acordo com Dävlo Leu, esta ligação virá bene
ficiar economlcamente Massaranduba, haja vista que
abrirá passagem para o escoamento de vários produtos
agrícdlas alí cultivados, além das próprias comunidades.

.

�. ;

SES I
O Serviço Social da Indústria - SeSI·, confirmou

a abertura de um supermercado em Massarailduba" para
breve, cumprindo, assim, o' cronOgrama de .abérture e

melhoramentos de supermercados em munlcípíos cata

rlnenses , Essa instalação estava prevista há algum tem
po, todavia, estava incerta.a data de sua instalação, con
firmada agora para dentro de 150 dlas, aproximadamen
te, permitindo, assim, aos rnassarandubenses, a adquiri-

· ção de produtos a preços acessíveís, uma vez que a
·

faixa de lucro. dos supermercados sesianos é pequena.

REIVINDICAÇ6ES
Em Äoríanópotis dias. passados, 'o prefeito Dávio

Lew encaminhou pedidos à órgãos estaduais e ao pró-,
prio governador Henrique Córdova. Na relesc, ao pra
sideAte da Empresa, solicitou a entrada ·em· funciona
mento imediata d9S 45 aparelhos já comercializados rio

municipio e que, segundo. informações, os mesmos só
viriam' a ser ativados em 1983. Dávio Leu pediU 'a ins

talação de um telefone públ.ico, do modelo "Orelhão""1
À Córdov�, solicitou a· retificação e· melhoramen

tos da SC-474, rodovia estadual que.liga Massaranduba
à Barra Velha e que está numa .vasta área agrícola, nãQ
apenas desses municípios, como �ambém os de Ara�

quari e Guaramirim. Tal rodoyia está necessitándo de
melhpramento.s, para permitir melhOr trafegabiHdade.

FUTE'BOIL
O Colégk> Estadual "General Rondon", deCide nes-

· te final-de-semana o título do I Campeonato Escolar Es
tadual de Futebol - Taça Pepsi/RBS, organizado pela
Secretaria da Educação através das Unidades de Coor,:
denação Regional, istÇ) em âmbito regional'. Colégio Sao
Luís, de Jaraguá ·do Sul ou C ... '�. "PrefeitQ Lauro Zim
merman'n.", de Guaramirlm, será o adversário. Em caso

de vitória, irá à Florianópolis, pàrticipar da fase esta

dual.

Eletrlfléa<Ao rural. para munldpios da resllo
. ,

A E:letrificàçãö Rural de Santa. Catarina-E:rusc·e a'
gentrais Elétricas de Santa Catarina�Celeso, assinaram'
convênios no último domingo, na oidade de Gaspar, qua
beneficiarão com· eletrificação rural vários municípios do
Médio Vale do Itajai e do Itapocu.

'

7

O programa estabeleç:ido. nos convênios irá suprir
todas as necessidades dá etetrificação rural dos muni

cípios 'beneficiados, com a implantação de cerca de tre

zentos quilômetros de redes de eletrificação rural. Se-
· rão benefit;:iados Blumenau, Luís Alves, Gaspar, I,ndaial,
Timbó, ,Massaranduba,

�

Pomel'ode, Rio doS Cedros, 'Be
nedito N,ovo, Ascurra, RÖdeio e Brusque.

.

PÓIl�:. esquema será Idêntko 'às campanhas
anteriores

.,

em Jarasüi do Sul
; . z

____be_m.........'b_a_ce_lt_a--p-el_o-s.; produtores de leite

Essa m es macornis"
são manteve entendimen
tOß' qu�nta-feira com o pre
feito Victor Bauer, com o

intuito de obter. o' apoia
neces�ário para a celebra

ção do. convênio, corside
rando os benefícios' que.
a inseminação 'artificial
trará, já que o. ln1:er-esse.
dos produtores de leite
participantes do encontro

é muito grande ..

Idênticos encontros se

rão realizados mais amíu
de, pára que, com isso,

haja uma lJ1ajor participa
ção entre os órgãos pro�
motores b os produtores.

Social
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éasalelle
Aurea �üll.er Grubba, Oficiai do Registro CI.

vil do 1'.0 Distrito d� 'Cbrtlti'rpa de Jaraguá do Sul
·Estado· de 'Santa Gstárina,. Brasil. Faz saber qu�
compareceram- em cartório, exibindo os documen-

.ros exigidos pela lêi,"a' fim de se' habllltarem para
casar:

Edital 12.592 de 19-05-1982 .
.

.

ANTONIO FRANC,ESCHI E J.OSIMERY VICENTE
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório

natural de Jaraguá do Sul, dornlclllado e residen�
te em Nereu Ramos, neste distrito, filho de An- .

ge.lo Franceschi 'e de Carmela Bressan F'ralilceschi.
. Ela, �rasileira, solteira, bancária, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua
Joaquim Francisco de- Paula, nesta cidade, filha
de Raul' Vicente e de Emitia Kralnskl Vicente.

Edital 12.593 de 20-05-1982
IDECIO FRANCISCO PETRY E MARISA' DE
,OLIVEIRA CERCAL,

Ele; brasileiro, söltelro, vendedor, natural de·
Massaranduba, neste Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Lourenço Kanzler, nesta Cidade ·fi
lho de José Petry e de Luzia Marcelino petrY.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Co
rupá, néste Estado, domiciliada e residente em

Nereu Ramos, rieste distrito, filha de Antonio de .

Oliveira Cercai e de Veronica de Oliveira Cercai.

Edital 12.594 de 24-05-1982 -

IVO STEINERT E VENIR HO,RNBURG I

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural -de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio
Cêrro 'II, neste distrito, filho de Arnoldo Steinert
e de Dora Spiess Steinert. . .

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Jaraguá .

do. Sul, domiciliada e residente em Rio
da Luz I,tl, neste distrito, filha de Arnoldo Horn
burg e de Wanda Müller Hornburg .

Edital 12.595 de 24-05.1982
ADEMIRO RADUENZ E ELSE DO,RA ANIKLAN

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural Cd
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Guanabara, nesta cidade, filho de Advim Raduenz
e de -JennyKopsch Báduenz .

Ela, brasileira, solteira, 'balconista, natural de
Timbó, neste Estado, domiciliada e residente em

Nereu Ramos, neste distrito, filha de Oswaldo
Anklan e de Renate Anklan.

.

,Edital 12."596 de ,26�05-1982
. VALDI'R,TRAVASS'O,S E 'ELIANA SiLVÉRIO"

Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de
Joinville, neste Estado, domiciliado e residente
na Rua José, Emmendoerfer, nesta cidade, filho de
José David Travassos e de Edi Madeus Travassos ..

,

. Ela, brasileira, solteira, diarista, natural de
Jaraguá do $ul, domiciliada e ,residente na Rua
José Emmendoerfer, nesta cidade, filha de Paulo
Silvério e de Gertrudes ROl?a Silvério.

E pára qUe chegue ao conhecimento de to
dos, mandei pas�ar o presente EditaI, que, será
Publicado pela imprensa e em cartório, onde será

.

afixado durante 15 dias.

Estado dê Santa Catarina

CAMARA DE VEREADORES DE JARAGUÁ DO SUL

.

RESOLUÇAO 111.0 03/82.
JOSÉ ALBERTO KLITZKE, Presidente da Câ

mara de Vereadores de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições e, em

conformidade com o item XI, do art. 18 da Lei Or

g.ânica dos Municípios do Estado de Santa Cata
rma, combinado com o item XI do art. 19 do Regi
mento Interno da Câmara de Vereadores de ·Ja
raguá do Sul,

,

, RESOLVE':
NOMEAR, de acordo com o art. 17, item I da Lei
n.o 344 de 3Q.de março äe 1972, JOÃO MODESTO
SILVEIRA, para exercer 'em caráter efetivo, o car

go de CONTADOR da Câmara de Vereadores de

,Jarp�Uá. do Sul, por ter s�do aprovado em Concur
so u�,lco, com os vencimentos previstos em Lei,
a partir da presente data e, com as atribuições
preVistas na Lei n.o 854/82 de 30 de março de
1982.

.

Registre-se, Comunique-se e Publique-se.

d
Câmara ,de Vereadores de Jaraguá do Sul, 26

e maio de 19132.

. �. � ...
Jo"$é Alberto, Klitzke

Presidente
'

,Floriani
, �. � .

Revelidá' "ê 'aS'sis1êncla' técnica autorizada
HARP, revendedor 'Clsmac e'conserto 'de máqul
.s de·.escrltório em ,geral. "(Temos máquinas de
crever e somar, usadas .para"Vehda}:· :'

,

• • • . .

.

.....� • /' • ! .

.' 12-1lL�a> ,V���ljç!o�,d�: :S.iIYá rPQ��, 331 - .Fone:
-

-:-:- Jaragua do Sul-SC. . ,.,' "'.

'\ � , !' "
"

� '-, • -. , ••

Correio Informativo
Tendo em vista a reau-

zação, nos meses de ju-
A Secretaria da Recetta Federal iniciou sequn-

nho e julho, do Oampeo- da-feira �or !3rasília, ,Goiás e Mato' Grosso, o envio pe
nato Mundial de Futebol, lo. Correio dos eheques dos contrlbulntes .do Imposto
e o interesse que este as-

de-Renda com direito a 'devoh:uião';' Nos demals Esta

sunto, naturalmente des- oos, a- devolução será feita medlante o envio de avisos

perta em todas as comu-
de devolução, os quais deverão ser apresentados

-

aos'

nidades, o secretário da �J'ncos. No caso de cheques, segundo o secretário

Educação, Paulo Gouvêa
da Hecelta, Federal, Francisco Dorneies, até CrS 20

da Costa, enviou expedi-
mil a restituição poderá ser recebida diretamente no

entes-aos Diretores das caixa; aslma disso deverá ser depositada na conta

Unidades de Coordenação do' cllente .' Ele acredita que até agósto serão emltl

Regional de Educação _

"dos cinco mllhões de cheques e avisos de devolução,
Ucres, recomendando a

totalizando uma restltulção de Cr$ 250 bilhões. Os

adoção de medidas vi-
contribuintes _farn imposto a pagar totallzarãö; segundo

sando o desenvolvimento ele, 1 milhão e 200 mil.

de trabalhos e aproveita- G
-

'

menta pedagógico do

e-I
arantIa do cheque-a,uro ,passa

vento., C $ 15 -IDe acordo com as ins- para r ,:Dl �

truções do Secretário da
Educação, O' calendário
escolar não deverá ser al
terado, mas poderão ser

feitas, a critério do dire
t�r. da _Ucra, ligeira� ,

rno

dlflcações nos horários
escolares -e no expedlen
.te das repartições subor
dinadas à Secretaria da
Educação, e Ucres, pa�a
possibllltar. que os jogos
de que participe a Sele-

. ção Brasileira sejam vis
tos por todos os lnteres-:
sados, permitindó-se in
clusive a colocação de
rádios e televisores nos
locais de trabalho.

I "Se, a Previdência Social con

tinua com insuficiência de re

cursos, não deverá ela recorrer

a quem efetivamente não é
culpado pela grave situação, que.
é a classe dos aposentados e :---------�--�--------"""'!
pensionistas", disse da tribuna I AUREA MüLLER GRUBBA Ida Assembléia o deputado join· TABELlA DESIGH'ADA E OFICIAL DO RESGISTRO
vilense Nagib Zattar, do PDS,. DE PROTESTOS'

.

. recomendando que o Governo
"tome outras providências para
equilibrar as receitas e os gas·
tos, usando do bom senso e

justça". '

O deputado manifestou-se
por isso, de acordo com o pro:
jeto-de-Iei apresentado no Con

gresso Nacional pelo deputado
federal Adhemar Ghlsl, do PDS
de SantaCatarina, objetivando
revogar o artigo 2. o do decre
to-lei 1910, de 29 de dezembro
de 1981, que .estabelece a o

brigatoriedade da contribuição
previdenciária pelos aposelil1:os
e pensionistas, Naglb' Zattar.
tambt$m sugeriU 8 remessa de
mensag�m ,tel�gráJlca ao depu·
'tado GhJsl."em apoiamento à

.

'sua InlciatLva que, mals uma
vez, vem evidenciar ° seu tra·
balho e preocupação em favor
dessa classe de' brasileiros que
em>sua grânde maioria, .são o·

perá,rios qlle, por m'ais' de 30

anQs frabalham para a grandeza
docSrasil".

COP� DO MUNDO MAO

l
;,

VAI ALTERAR HORÁRIO'
ESCOLAR )

lleceita iniciou
-

devolução do
Imposto de' Renda

-

CART� 0,0 CINEMA _,.. A partir deste sä
bad� e ate terça-ferra, dia 1,°, Sônia Garcia, Jac
queime Welch (a rainha dos travestís) e Mara Pra
do �ontracenam no filme nacional "Casais Proibi-
dos , em cartaz no Cine -Jaraquá. .

. COMU�ID�DE CATÓLICA"':'" A festa anual da
Igreja �atnz São Sebastião está programada pa
ra os dlas 1�, 17 e 18 de julho e, para tanto, já to
ram_ promovidas as, primeiras reuniões; Também
estao �endo efetuadas reformas na cozinha e chur-

.
ras�uelro, para melhor atendimento, ao povo' que
a�IUI às festas. Como pregador da festa foi COA
v�da�o o Padr? Donato Wiernes, ex-Vigário da Pa
roquia, que fol o construtor da Matriz. Padre Do
nato, de pronto, aceitou o convite e será o prega
dor. Cu�o ,de Noivos - Estão abertas as matrí
culas para o próximo curso de preparação ao ca

sam�nto, que poderão ser feitas na secretaria pa
roqulal. A data do curs<;! é dia.27 de junho, das 8
às 17 horas, naß dependências da Comunidade São
L�iz G�nzaga, em JaraguáEsquerdo. Comunidade
Sao, LUIz. GOnzaga - A festa desta comunidade
s?ra reahzad� nos dtas 12 e 13 de junho. A comu

m�ade tambem já concluiu o seu 'tércelro pavl-
Ihao. .

,COMUNIDADE EVANGIÉLlCA - No dia 6 de
junho, domingo vindouro, realizar-se-á na locall
d�d? d�, TFês. Rios do Norte, o' "Dia da Escola 00-
mm_'cal r com culto campal às 9 horas. O acon

teclm�nto objetiva fortaleéer e testemunhar a co

munha�. em família, entre p!lis, alunos, professo
re.s,.onentadAores e responsaveis pela Escola' 1;>0-
rnlnlcal, em ambito comunitário. Cursos - Já es
tão definidas as datas dos cursos nesta Comtml
dade: de batismo, nos dlas 3 de julho, 5 de setem
bro e. em novembro, cuja data não ficou estabele
cida; de noivos, nos dias 27 de junho, 4 de setem
bro e ,12 de dezembro. Cultos - Neste domingo,
haveraA cul�os �s 8h30, em alemão, em Jaraguá e
em Tr«:.s RIOS do Norte; às 1 O horas, .ern português,
e'!l Joad Pessoa f3 Santa Luzia e às 19 horas, tarn
bem em portugues, na igreja do centro.

.Q�,fMICOS 'COSMIÉTICO,S i- A Associação
Brasileira de Cosmetologia-ABC, promoverá de 6
a 8 de agosto, em Curitiba, o 3.0 Encontro Brasl

I�iro de Químicos Cosméticos. As inscrições es
tao a�ertas a todos os interessados. ,Itfiformações
em Sao,Paulo - R. Miguel Isasa, 326 - 10.0 an
dar - Cj. 1013,- Fone 814.8403. Curitiba - R.
Fernando Amaro, 300 - Fone (041) 282.2182 -

Sr. Carlos Cruz.
.

, Zum Abschied
;

Fuer alle uns erwiesenen
Aufmerksamkeiten, die uns'
in Jaraguá do Spl, in der
naeheren und weiteren Um
gebl:lng, in den Gemeinden
und der. Bevoelkerung, waeh
rend unséres Aufenthaltes
in

.
Brasilien entgegen' ge

bracht wurden, durch Emp
faenge viele Einladungen
Spenden und Kollekten, '

dem 'Kirchen-Chor und· sei
nem Dirigenten und· den
hilfsbereiten Gastgebern, sa�
gen wir unseren herzlichen
Dank.

Es wird uns stets, eine
grosse und bleibende FreMde
uAd au�h Erlrmertlftg sein.

Allen !'lin "Abraço forte"
und ein Gott befohlen!

Ihre .

,

Pastor Waidner und .Frau'.

.

O Conselho Diretor do Banco do Brasil, reunido
dia 11 passado, em Brasília, sob a presidência do Sr.
Oswaldo Colin, "aprovou a relevação do llrnlte de garan
tia do cheque-ouro, por cheque emltldo, de Cr$ 5 mil
para Cr$ 15 mil.

'

A atualização do valer de garantia visá a facili
tar os saques e pagamentos de 1.200 mil clientes do
sistema, tanto nas agências do banco quanto junto ao

comércio em geral, em todo o País.,
O Banco do Brasil esclarece ainda que não é ne

cessária a substitUição imediata dos cartões-ouro, em

vigor, com valor de garantia de Cr$ 5 mil, uma vez que
ficará automaticamente considerado o novo limite de
Cr$ 15 mil, conforme orientação 'que está transmitindo /

às suas agências.
-;

EStADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

KOHLBACH SR
SUPEBMOW�

L 'E.I H.O 861/82

Despedida
Por todas as gentilezas

que nos dispensaram em Ja
raguá (io Sul e adjacências
na. Comunidade e o povo em

geral, durante a nossa es-'
tadia no ,Brasil. Na nossa

recepção, nos muitos convi:
tes, presentes, coletas, ao

Coral da Igreja e seus diri
gentes e aos queridos an

fitriões, principalmente ,na
pessoa de Da. Hilda Bau
mann que nos hospedou pe
la terceira vez, o nosso

muito obrigado de todo o

co�ação.
Isto. ficará com alegria e

eternamente em nossas re

I cordações . ti. todos um

forte abraço bem brasileiro
na graça de Deusl

Seu

Pastor Waidner e Esposa
Jaraguá do Sul, 24 de maio

de 1982.
.

:É INJUSTO O GOVERNO
COBRAR DOS
APOSENTADOS.

Autoriza o Chefe do Executivo Mu
nicipal a pagar despesas para qualifi
cação de novos eleitores e dá outras

provldênetas.
,

VICTOFt BAUER, Prefeito Municipal
, de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina no

uso e exercício de suas atribuições.
. ,

Faz saber a todos os habitantes des
te Município que a Câmara de Vereadores aprovou
e ele sanciona a seguinte Lei:

.

.

Art. 1.° -. Fica ö. Chefe do Executi-
vo Municipal. autorizado a pagar as despesas de
çor�entes da qualificação de novos eleitores votan-
tes neste Município. .

PARAGRAFO ÜNIC0: - As despe
sas compreendidas neste artigo são 'relacionadas
com fotografias, transporte, serviços.e demais en-

cargos.
'

Art. 2.0 - As despesas oriundas da
execução da presente lei, correrão por conta da
seguinte dotação do Orçamento vigente:

'

0303 -:- DIVISÃO DE SERVI.çOS GERAIS
3.1.3.2. - Outros 'serviços e encargos .

.
Art. 3.0 -, I;sta Lei 'entrará em vi-

gor na data de sua publicação, revogadas as diS-
posições ,em contrário. .

"

-

PALACIO DA P'REFEITURA MUN�CI
PAL DE JARAGUA DO SUL, aos 26 dias do mês
de maia. de 1982.

I

ESTADO DE SANTA CATARINA. .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABAGUÁ DO SUL

D E C R E T O N.o 759/82

Suplementa e anula dotações do Or
çamento Vigente.

• VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarillà, no uso e exer
cício de suas atribuições, com base na lei Muni-

'

cipal N.o 830/81 dei 19 de ,novembro de 1981'
, , ,

DECRETA:
Art. 1.'0 - Fica

-

aberto um crédito
suplementar no valor de Cr$. 1.000.000,00 (Hum
milhão, de crl:lzeiros), para reforço. dos programas
e verbas abaixo discriminadas, constantes do Or
çamento Vigente, a saber:

ANEXO 1- QUADRO A
0403 - DIVISÃO DE ASSISTt:NCIA SOCIAl:.
0403 . � 3754282 . 021 __,;. Manutenção 'das atividades
da, Divisão de Assi,stência Social Cr$ 900.000,00
0501 - DIVISÃO DE CONTABIUDADE

'

0501 .03080322.025 - Manutenção da Divisão de
Contabilidade , .. Cr$ 100.000,00
TOT A L , .. Cr$ 1.000.000,00

ANEXO '" '- QUADRO A .. .. ., ..

0403 - DIVISA0 DE ASSISTt:NCIA SOCIAL
0403.13754282.021 - 3.2.5.5 - Assistência
Médico-Hospitalar . ,

' Cr$ 900.000,00

0501 .- DIVISÃO DE' CONTABILDADE
0501.03080322.025·T- 3.1.9.2 - Despesas de
exercícios anteriores .. .'. .. Cr$ .... 100.000,00
T o. rA L Cr$ 1.000.000 00

, ,

Art. 2.0 -' Para fazer face as despe-
sas decorrentes dO' artigo anterior, fica anulada'
parCialmente a seguinte dotação do Orçamento
Vigente a saber:'

, .

ANEXO I - QUADRO A.. .. . ...

0501 - DIVI,SÃO. DE CONTABILIDADE'
0501.99999992.029 - Reservas Orçamentárias
• •••

'

•••••• '0 ••
' •••'. � ••••••••0 0,0 •• Cr$ 1.000.000,00;

, ,
ANEXO. If. - .QUADRO A

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.999999992.029 - 9.0.0.0 ,_ Reserva
de Cóntigência Cr$ 1.000.000,00

Art. 3.° - Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário..

.

PALACIO DA PREFEI,TURA MUNI-

e,lPAL de Jaraguá do Sul, aos 25 dias do mês de
maip de 1982.' ",'

.
.

.

. . VICTOR BAUER
Prefeito MUnic:ipãf i'

O presente Decreto foi registi"adQ e

publicado nesta Diretoria .de Expediente, Educáção' .

e Assistência Social, aos 25 dias, dO,.mês de maio.
de 1982.

> ,
.',

• -.,
,

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e pu
blicada �esta Diretoria de' Expediente, Edúcação'

,

e AsSistencia Sooial, ,aos �6 eias do mês ele ,maio
..de 1982. .

.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Dir�ora �

ASTRIT K. SCHMAUCH
Dirétora

ALUGA-SE UMA CASA

Rua Domingos Demarchi, n.o 76. � Tratar

pelo telefone 72-1841. -I

EDITAL

.

Pelo· presente Edital de Citação pedimos
aos senhores abaixo relacionados que compare
çam em nosso Cartório para tratarem de assuntos
de seus 'interesses: ANTONIO ROSA - Rua:
Joinville, s/n.o.- Nesta � ANGELO PIAZEM -

Rua Marcelino Dias, 25_g, - Nesta -. GUILOW 'E
CIA LTDA - Rio da Luz - Neste - JOSe PAU·
LO DE AZEVEDO - 'Estrada -Bananal do Sul, Km.
8' - .Guaramirim ...... SC ..... JOÃo. FURTADO -

Rua SC ,301 ..- Guaramitim 1- . SC --. JOÃO
BENTO FILHO - Rua João Plcolli, .435 -.Nesta

.

JANUARI,O DO NASC1MliNTQ'�' Rua Cei. Pro
cópio Gomes, 856 - Nesta - JOS':: NICOLEITI,
- Rua 235 _.;. Nesta - MARTIM GLOWACKII
Rua Ano Bom, sln.o - Corupá - SC - NELITO
JOAO MAÇANEIRO....;. Rua' CeI. Proc�.'Gomes,,J
856 - Nesta - ROSA MARJA KIATKOSKt .- RUa

.

Fe.rdinando Pradi, s/n.o -:- Nesta -,-
d" '':?/,

TÁBELlÃ DESIGNAD�-.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COR,REIO ,DO POVO' � Jaraguâ dó SuJ�'SC Semana de 29/05 a 04/0,6/1982
!

'�
, ,

CONFIRA A HISTÓRIA ...

... HA 38 ANOS

--- O sr. Dr � Prlamo do Amaral e SilVá, es

tudloso, de direito e exercendo o cargo de Pro
motor Público da Comarca de Jaraguá do Sul, aca-

'

bava de publicar em fascfculo a brilhante confe
rência que, a convite do àr, Interventor Federal,
pronunciara em Florianópolis, quando da reunião

L
do 3.° Oonqresso de Brasilidade.

--- No dia 10 de maio de 1944 o "Oorrelo do
Povo" completava O ,seu 25.0 ano de existência e

um longo editorial lembrava o brado' desassorn
brado pela independência do município e a fellz
coincidência da comemoração, do 10.0 aniversá
rio da Comarca, concluindo por "expressar a gra
.tldão e ímensas saudades de Venâncio da Silva
Porto, um dos fundadores; Emílio Stein, grande
amigo do nosso Jornal, Angelo Piazera, Augusto
Mielke, Julio Ferrelra e tantos outros".

No décimo aniversário da instalação da
Comarca de Jaraguá do Sul, a imprensa felicitava
o dr. Ary Pereira Oliveira, magistrado de escol,
que sem solução de continuidade, representava a

'

gárantia -da execução da lel e a eficácia do Poder
Judiciário entre nós, fellcltações que eram exten-

,

dldas. a todos os juízes, promotores e funcioná
rios, que prestaram o seu concurso na manuten

ção do prestígio moral que nunca faltou no foro
de -Jaraquá do Sul', "certo de que assim estamos
felicitando a própri€l Justiça".

A imprensa de Moscou conceituava de
notável vitória diplomática dos soviets o recente

acordo com o Japão, no qual os nipônicos desis
tiam das concessões para explorar o petróleo e o

carvão do norte da ilha Sakalina. No fim de uma

guerra que lhe era adversa, o que fazer senão con

cordar? Hoje, as Ilhas Malvinas ou' Falkland, no

Atlântico Sul, em mãos dos ingleses desde 1933,
.a Argentina relvlndlcatórla, procura a sua ocupa
.ção por uma Simples razão: a existência do, tão
procurado petróleo.

... HÁ 3'0 ANOS

Antonio Quadros, Enc. do Exp. do DAP,
da Prefeitura de Jaraguá do Sul levava ao conheci- ,

mento dos lnteressados que a Prefeitura, por in
térrnédlo ao Departamento, estava dlstrlbulndo
sementes de hortaliças, inclusive de cebolas. Os'
moradores de Oorupá poderiam recebê-Ias na In-'
tendência Distrital e em Retorcida (Nereu Ramos)
nó Posto da Repartição alí instalado. A horta do
méstica já era largamente pnattcada entre nós, sob
uma justificada razão: Verdura na mesa; saúde+"
com certeza.

--- Viajava parà o Rio de Janeiro, onde se de
moraria de 8 a 10 dlas, o sr. Governador lrlneu
Bornhausen; que passava o governo ao deputado
Protogenes Vieira, Presidente da Assembléia Le
gislativa. Em virtude disso, assumia a presldên
ela da Assembléia o sr. deputado Oswaldo Bul-
cão Viana. '

,

,--- A Comercial Ltda , requeria à Prefeitura fi
cença para colocar um painel na parte lnterna do
Bar Rodoviário com Os seguintes dizeres: "O Bom

Serviço Varig - a Pioneira no Brasil".

... H:A 20 ANOS

O último carnaval aumentava para mais

de 40 o número de pedidos de desquites, apresen
tados à justiça, em menos de 24 horas. Apurou
se que 'esta cifra era a mals alta até então verlft

cada. Em Jaraguá? Não, no Rio.

O SerViço Nacional de Assistência aos

Municípios estava encaminhando 'ao Ministro da

Justiça, ofício solicitando sua lnterferêncla junto
a quem de dlrélto, no sentido do amparo ao jornal
do interior, interpretando o pensamento dos 1.860

jornais que circulavam em todo o território nacio

nal, sendo que 250' jornais já haviam deixado de
circular depois dá pörtarla 204 da SUMOC, em

face do aumento do prêço do papel para impren
.
sa. Pois é, senhores, a situação está cada vez

mais "abacatebrante". Hoje, a ADJORI/SC e. a

ABRAJORI continuam a luta que não çessou é,
ainda, nos dias 3 e 4 de abril de 1982, estiveram

reunidos em Ohapecö, em busca de palpáveis so

luções para a imprensa Interiorana. Quem falem
o Geninho e o Flávio José.

- .. , HÁ 10 ANOS .

--- No Restaurante Itajar�, da Companhia Me
lhoramentos de Jaraguá, realizava-se a solene en

trega do Projetö de Implantação do Centro de Trei
namento Polivalente de Jaraguá do Sul. Convo
cado pelo presidente da ACIJ, dr .. Rodolfo Hufe

nues�ler, lá oompareceram os industriais interes

sados, o f}refeito em exercício, Vereador Eugênio
. Strebe, p preSidente da Câmara, Vereador Affon-
so Franiner, o v'icé"prefeito Eugênio Victor Schmö
ckél, () prof." dr. Alcide's Abreu, o prof. Paulo dos
Reis, o dr. Antonio 'Jorge, do SENAI de Florianó
polis,. O,' dr. 'Saulo Gesar Dias, da Secretaria de
Assist.ência Social e -0utras ilustr:es personalida
des. Seria um prédio de· 518 m2·., pàrà uma área

"

de terra dê 6.000 ni2.f por o.ode- se desenvolver:ia
o proJeto arquitetônlço,.

J�OOstrias • �euni�as Jara�uá �.�,
.'

' e

COMPAL -. Concentrados para

Meditação
Silveira Júnior

A gente vive' tão afrontado com no- tre os hipies há 'uma postura mórbida
tícias de guerras, de assaltos, de latro- que pretende anunciar a paz, mas que,
cínlos, de seqüestros, de violências de na verdade, exalta a indolência, a eva

toda a ordem, que, deixa passar, sem são do cotidiano, a malandragem lnstl
um minuto de reflexão, coisas que acon- tucionalizada como norma de vida. E
tecem ao nosso redor e' que, no seu de permeio o uso de drogas.
anonimato individual, contituem um

grito de alerta dos mais pungentes e
* * *

desoladores.

Pausa para

Pelo que tenho observado, essas pos
turas de marginalismo "filosófico" que

Lcomeçarn em Londres, Paris, Nova lor-

Nesta tranqüila cidade de Florianó- que e Roterdam são seguidas no Brasil

polis, sem grandes aglomerados hurna- :: por jovens das classes média e rica,

nos, sem uma chaminé de poluição, orr • que não precisam trabalhar para viver.

de a gente ainda se conhece e se cum- Eu não conheço um moço pobre, des

primenta na rua, dois jovens, uma -com ses que levam a marmita para o pai Ou

16 anos e outro com 12, se suicidam que desde cedo trabalham para ajudar
em menos de um mês, deixando ambos o sustento da casa envolvidos em dro

uma mensagem de desespero aos seus gas. O problema deles é conseguir o

familiares: Rosaléa, uma linda mocinha ,alimento para a .subsfstêncla. Não co

de 16 anos, e Albertino de 12 se mata- nheço também uma empregada domés-

Iram por serem, viciados em drogas. tica vlclada em entorpecentes.
l>refel'iram morrer a continuar mendi-

'

gando receitas a preços cada vez mais * * *
'

extorsivos para poderem comprar os
psicotrópicos com que se envenenavam

e se alucinavam.

Na televisão,' o importante causídico
defende. de rosto lavado, perante um

milhão de telespectadores, os médicos

que, para se enriquecerem facilmente,
receitam essas drogas. "O médico es

tá exercitando legitimamente a sua pro
fissão", diz o advogado, mesmo saben
do que o seu constituinte assinou em

menos de dois anos, rnals de 8.000 re

ceitas, de entorpecentes e psicotrópi
oos para jovens, que não mereceram o

mals rápido exame físlco e mental.
'

Pode ser que eu esteja fazendo urna

observação temerária, mas tenho a im

pressão de que as grandes orquestras
de juventude, os conjuntos musicais fd
mosos conseguem eletrizar a mocidade,
apresentando-se drogados ao pública,
A sua excessiva movimentação, a alu
cinada percussão das baterias, a emis
são de grunhidos e gritos alucinantes"
embora no compasso da música, me

dão a nítida impressão de que não pro
cedem de mentes' normais.

* * *

Mas há' um espírito de defesa mútua
muito ,presente entre os viciados,
Quando Jair Rodrigues, sob a violenta
emoção da morte de Elis Regina, disse
que é muito grande o consúmo de "tó
xicos entre os artistas, foi levado ao

ridículo e teve que se desmentir.

* * *

,A.'justiça dá a sua presença e anuncia

que "uma, enfermelra já havia sido 'con

denada", creio que a um ano de prisão
älberpadá; querdlzer, llvre., Quanto aos

rnédícos,.,,�e un(.pouQ,o se",sabe; de ou

tro consta' que, se ,mudou da cidade.
Foi espairecer em uma fazenda do in

terior. Dentro de pouco tempo este epl
sódio estará .esquecido.

* * *

�* * *

Atrás de cada vlclado, que é a meta

e a etapa final de um longo processo
de desagregação vive um exército de
criminosos da pior espécie: são os tra

ficantes, que enriquecem a custa da
destruição da juventude:

* * *

Até há pouco se supunha que esse 'Itraficante era um marginal sem nome

e sem rosto, que se movimentava na
.

calada da noite, fugindo à ação da .po
lícta. Agora, já se sabe que profissio
nais de nível universitário se colocam
também a serviço da difusão dos tóxi
cos entre a juventude. E continuam nas

altas rodas, nas colunas sociais e nas

mesas de uísque.
* * *

Se não flaqrados na prática desse
crime hediondo, porque, praticado sem

ódio, com o único propósito de enrique
cer a custa da desgraça alheia, encon

trarão sempre outro pröfissional do
mesmo nível que haverá de dizer a mi
lhões de pessoas "que ninguém pode'
ser impedido de exercer a sua nobre

profissão" .

* * *

Enquanto isso, os moços do, nosso

país estão se envenenando e enlouque
cendo. Aqueles com alguma

.

reserva
moral chegam ao extremo do auto-ex

termlnio. Mas a grande maioria conti
nuará superlotanqo os hospitas e os

hospícios, as cadeias, e QS' centros de

recuperação.
------------------�-----------�----------------------�---------

Aliás, um dos medicas, provando que
receitava drogas por pledadeeou por
bom-moclsmo, não' teve dúvida em

subscrever uma receita de psicotrópi
co para o próprio repórter que Q entre

vistava ...

* *, *

Da, associação' que congrega a labo
riosa e benemérita classe médica de
Santa Catarina não se ouviu, uma pala
vra. Como, se receitar 8.000 doses de
pslcotrópicos por um só médico, em

tempo relativamente curto, fosse a COi
sa mals natural do mundo.

* * *

Por sua vez, uma ponderável facção
da juventude bem nascida, insiste em

tratar o viciado em drogas como a um

herói. O jovem que estava ao meu la
do no supermercado, tinha uma camisa

com a palavra "cocaina" escrita em

letras negras. Ele pode ser muito igno
rante, não tanto para ignorar que essa

palavra em francês muda apenas a úl
tima vogal,. Na camisa dele, estava es

crito "cocalne".
* =1= *

.
Outras camisas ,de grande aceitação

pela juventude exaltam os viciados que
morreram ,drogados, como Elvi� Pres

ley, Jimmy Hendrix, Janis Joplin. ;. En-

.,....-

"tf·

---_.' - - ....._
,

� . - �_ '_-

Monza. Um "novo prazer em dirigir. 'e

de ':iVê1ç uillós "rna.

-EXPEDIENTE-

Fundado, em 10 de inalo de 1919
CGCMF N.O 84.436.591/0001-34

Eugênio VIctor sCrunock81
Jomalista Prof� DRT-SC n.0 72t e Diretor de Em

Jornalística DRT-SC n·o 20. Membro efetivo do Instituto It
rico e Geográfico de sc·

'
'

J

< Colaboradores
Flávio José Brugnago, Yvonne Allee SchmOckel Gonçalve
Jaime Blank, Prof. Paulo Moretti, Silveira Jllnlor, Rudolf Hlrs
feld; José castilho_Pinto, Dr. José Alberto Barbosa.

Redação. Administração e Publlçldade:

Rua Procópio Gomes de Oliveira n.o 290.

89250 - Jaraguá do Sul - SC.

Composição, Impr••Bio e Circulação:
Sociedade Gráfica Avenida Ltda ... Jaraguá do Sul - SC.

Assinatura anual: Jaraguá' do Sul e região Cr$ 1.500.
Outras Cidades , Cr$ 2. ()()O,
Exemplar avulso ••...•..•.••.••.•..••.. Cr$ 30,
Nllmero atrasado ••••••••••••••" ••• '. • • • • Cr$ 40,

Este lomal nlo .e re.ponsablllza por artigo. ...Inados e n

devolve originals.
O ·Correlo do Povo- é associado a ADJORIISC e ABRAJO

I Terraplenagem Vargas
SERViÇOS DE RETROESCAVADEIRAS E, TRATO

RES DE ESTEIRA

Tubos Sta. ·Helena
TUBOS DE CONCRETO EM .GERAL

Rua Joinville, 1016 - Fone, 72-1101

Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO,'

INTERURBANO, EXCURSOES.

A "Canarinho" preocupa-se com' a sua lo·
comoção; colocando �' disposição modernfssimos

ônibus, com pessoal especlallzado, possibilItando
uma viagem tranqüila, rápida e segura.

.. Programe bem! Programe CANARINHO -

o transporte carinhoso.

JARAGUÁ DO SUL

I Relojoaria Avenida
ETERNIZE OS BONS MOMENTOS

Presenteie com jóias e as mals finas su

gestões da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e

Getúlio Vargas.

Funilaria jaraguá
Calhas para toldas as finalidades. Faça-nos

uma visita. Est;,lmos em condições de atendê-Ios
eficientemente.

Rua Felipe Schmldt, 279 - Fone 72-Ó448 -

Jaraguá do Sul-SC.

Construtora Seria' Lida.
CONSTRUÇAO CIVIL,. ENGENHARIA E

COM�RCIO DE M'ATERIAL
DE CO'NSTRUÇAO.

Rua João Picolli, 94 - Edlf. Carlos Spézla
Telefone: 72-0214

JARAGUÁ DO SUL STA.

I' I I 1981Corce II LDO A coo - Branco 9iA
Corcel II LDO Alcool - Verde Metálico 1

80
Corcel II L - Bege , 1979

I B
' 19

Corce II L - ranco , , ,
'

197Corcel II LDO Bege 91
Corcel II L - Verde Metálico ' 1918
Corc!;!1 II - Branco , �Q1�
Corcelll - Amarelo 978Belina II - Prata Metálico 19'16
Opala Copê SS ,- Branco 1978
Chevette SL - Azul ..

' ' 197ä
Passat LS ...., Vermelho ' ...............•...•.. , 1

"

'.'
'

191
Variant, II - Bege ...•......•........................

,

,

"
.

1-Brasrlia -- Marron ..•......• �
.

Flat 147 L - Azul Metálico
-

,i
V,.W: 1300 Alcool - Bege i

198

F iDO' 'A'r' I" B _"

' 198�
. coo.- ,ege, .' .. , , ........•.... , .. , ','

.

F 100 - Azul , .. , : , "

'
1978
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'PROJETO, �S�ODE� BENEFICIARA DIRETAMENTE MIL'
, : � , ;; l' , ; E SEISCENTAS PESSOAS'

,

O c.e�tro de Atividades dó Sesi d� Jaragllá' dI) 8ul,
lanÇol:' nó '�Dla da Indústria", terça-felre, à nette, o "Pro
jeto Sa,úde" que irá desenvolver, durante o ano, em seu

salão nobre, com, a participação de' duzentas e oitenta
pessoa'i; que tomaram todas as dependências do recinto.

,'A aber:tura e condução dos trabalhos -coube ao coorde
nador do Centro de Atividades, Adernar Lotim Frassetto,
com palestra' do odontólogo Dr. Ivo' Kaufmann e de
monstração 'pela Ora. I�abel 'Kikue Maul.

Segundo Frassettó, "conforme preceituam as "Dí
retrlzes Gerais de Ação do Sesi", a sua ação, deve ser

preferenclalmente preventiva e edueatlvà e" cientes da
recomendação do Departamento Regional no sentido de

\ partirmos para uma atuáção mals efetiVa na 'área da
saúde, o Centro de Atividades do Sesl de Jaraguá do
Sul, pretende desenvolver ampla atuação nessa área,
principalmente no. campo preventivo, no ano de 1982 e

subseqüentes". Para que a entidade .atlnja tais o�jeti
vos, contará com recursos humanos lIisponíveis, tanto
em seu quadro de pessoal como na comunidade, atin

gindo usuários 'e dependentes que freqüentám os ser'
viços que o Sesi oferece, 'alunos do Senai e provavel
mente, num futuro prõxlmo, alunos' da Escola Básica
Roland Harold Dornbusch e da Apae, Entre crianças,
adolescentes e .adcltos, serão beneficiadas diretamente
cerca de 1.600 pessoas. ,

SISTEMATICA DE ATUAÇAO
,

A eístemátlca de atuação do "Projeto Saúde", cons

,tará de doze ítens, com palestras de caráter educativo
e preventivo. Que são: higiene bucal e cuidados com

,

os dentes _' através de 'palestras, prevenção da cárie
,_ através de palestras e campanhas de aplicação de
flúor pela técnica do, bochecho, palestras sobre c;> corpo
humano, palestras' Ei exames laboratoriais sobre verml-. ,

nose, pré-nupcial' e pré-natal por lnterrnédlo de pales
-tras, palestras sobre doenças venéreas, palestras e con

curso de "slogans" sobre aleitamento materno, quanto
ao câncer ginecológico haverá em 1982 palestras e em

1983, além das palestras, uma campanha de exames"

"preventivos do câncer, com o médico atendendo no pró
prio 'Centro de Atividades do Sesi; também 'consta do
projeto, palestras e campanha de vaclnação anti-tetâni
ca, controfe de incidência e palestras sobre pediculose
e escabiose, prevenção da tuberculose por meio de pa
lestras e pelo censo torácico e, saneamento básico, com

palestràs e visitas domiciliares.
BENEFICIADOS '

Pelo projeto ora lançado, serão beneficiadas as se

guintes pessoas: alunas de cursos populares - 16 tur-
'mas, de Clubes de Mães - 7 turmas, de, Grupos de
Jovens - 3,turmas, da Bandinha - 1 turma, do POl -
4 turmas, paiS de álunos da bandinha _ 1 turma, pais
,de alunos do POl - 1 turma, alonos do Senai - 7 tur
mas, d'a E. B .. Roland Dornbusch.....- 19 turmas, da Apae
- todas' as turmas, pais de alunos da Apae e da E. B .

Roland Dornbl:.lsch - 1 turma cada qual . ..

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS
'

A supervisão das atividades do Projeto Saúde do financiamento"de imóveis usados
Sest,,�e Jaraguá do'Sul, será do Depart�mento Re�ional

",

de Santa Catarina, tendo na coordenaçao geral o coor- O número de insctições lá QS interessados deverão
denador do C'entro de Atividades, Ademar Lotim Fras- feitas na Caixa EcoÍ1ômi:"; procurár a agência da CEP
seto e a assistente social, Aclelina Maria Zanatta Lath. ca Federal, por ,pretenden-

'

onde ,têm conta, ou sim
Estarão envolvidos os seguintes profissionais: ,o médi- tes a financiamento die plesmente levar a' cartei
co José Constâncio dê Albuquerque, os odontólogos ,Ivo fmóveis novos ou usados ra de identidade, que no
Kaufmann, César Augusto Lath, Luiz FernandO' Del'la- 'já âlcançou 13 mil 618 em mesmo 'momento da aber
giustina e 'Izabel Kikue Maul, as assistente e atendente Santa Catarjna, o que sig- tura da conta pode ser fei
,dos gabinetes odontológicos Donzila Campestrini e Car- nifica uma 'importância a� ta a inscrição para o finan-
Ia Mery Xavier, o responsável técnico pela farmácia e proximada de Cr$ 26 bi- ciamento.'
bióquímico Frank Barg, além das recreadoras do Pro-, Ihõel;l. A quantia total, a Em Jaraguá do Sul, jun
grama de Desenvolvim�nto ,Infantil, (POl) - Marister ser liberada pela SEP ain-

\ ti1 a agência local, segunBattisti Raulino, Lúcia Beatriz Pedri, Maria Valdete Prá da não está estipulada, co- do fonte cla Caixa, a proScarpato, e SOnia Maria Packer.
'

n'lo, também não foi defini' ,

cura tem sido, constante,
A Sra. Ivone Gonçalves da Luz; sanitarista da Uni- do o pr.azo para que os'' entre 4 a 5. diariamént�.

da�e Sanitária de Jaraguá do Sul, é técnica-voluntária classificados comecem a porém, não divulgou o to-
desse projeto.' ser 'c�ama40s. Logo que tal de inscritos até o pre-P R 'E S E N,Ç A S se encerre o período de sente e o montante a ser

Marcaram presença no lançamento do "Projeto Saú- inscrições, os interessa- financiado, uma vez quede",' na noite de terça-feira, afora o público, o indus- d ci s serão cl�ssificados não é permitida a divulgatrialDurval ,Marcatto, vice-presidente da Fiesc, o ex- por computador e terá iní- ção, sem a devida autori
prefQitó EugêniO Strebe, representando o prefeito Vic- cio a chamada para a efe- zação de escalões superio
tO'r Bauer, industrial Waldir Octávio Rubini, presidentfl tivação do empréstimo. res. A fonte adiantou, pordo Sindjcato das Indústrias da, Construção e do Mobi- O valor de avalilição do outro lado, que assim queliário, representando também a Associação Comercial imÓvel pretendido n'ãq' po- processadas as inscrições,'e Industrial e os demais sindicatos patronais, vereador de ultrapassar 3 mil 500 a CEF realiza' um levanta·
é professor Arnoldo Schulz, rapresehtl\lndo o presidente UPCs, at\.lalmente e_gYiva- mento dos imóveis deda
da C�mara José Alberto Klitzke, Renilda Farias, presi-' lente a Cr$ 5 milhões 890 rados, para que posteriordente d� ,Sindicato dos Trabalhador�s nas lndóstrias do ,mil 990. Deste valor a Cai- mente seja viabilizado' o
Vestúário e o professor L:uiz Durieux Sobrinho, diretor, xa frnan'ciará 2 mil 250 empréstimo.
do Centro de Treinamento do Senai de JaraQuá do Sul. 'UPCs ou Cr$ 3 milhões Ao que se pode depre-
�$COLARES êOMEMO�ARAO A SEMANA DO MEIO 7�7 mil 65, sendo que a enQer das çfeclarações,' ,a-

AMBIENTE NA MICRORREGIAO ' dlter�nça deverá se� paga pesar das inscrições, não
_ ,

. . ' a v ISt a ou atraves do existem em Jaraguá do Sul
.

Em comemo�açao a Semana NaCional �e MeiO A'!'- FGTS, pois o sistema de número suficiente de imó
blen�ß, a Fundaç�o de Ampa�o' à _Tecnologia.e

Aao. MeiO ..,financiarriento n�o petmi- _ veis para atender a deman-
Amb�en.te, cumprmdo determm.açao da. Pres,den?,a da te uma segunda hipoteca, da, uma vez que a carê[l-'
R.epl:I�hca, através ,da, Secretaria E!3pe�lal' do Mel,o, A�- , O Prazo dê inscrições es- cia habitacional' no muni
bl�nt� (SEMA), esta elaborando as atiVidades que serao gota a 116 de junho e até cípio é latente.
executadas, no Estado de Santa Catarina, de 01 a Ó7 "

de junhó do corrente ano.
, A SEMA está coordenando as atividades a nível

naGjonal. E; para ,que a' campanha seja integrada, defi�
niu (!) tema que será utilizado em todo -o País: "Participe
da Defesa do Meio Ambiente".' Juntamente com a Se
mana Nacional de Meio Ambiente, vamos' comemorár
o décimo aniversário �a Conferência de Estocolmo, ,O· Partido Democrático Dir�tórios Regionais dos
evento r,ealizado na cidade de Estocolmo, nos dias 05 Social" realizará sua Con- Partidos têm prazo até 7'
a,16.06.72,- pelas Nações Unidas, onde foram estabele-

'

venção Regienai para es- de agosto para realizarem
cidos '9$ princípios, quê norteiam os povos do mundo, colha de seus candidatos as 'convenções destinadas
,corri relação a política de meio, ambiente.' ao Governo do Estado e à escolha de seus candi-

A nível de J;stado, no dia 1.° de junho, será real i- Senado Federal,além da datos. Quanto ao registro
zado o Encontro, Catarinense de Ecologia & Comunica- nominata à Câmara Fede- dos candidatps no Tribu
ção, que terá como público alvo os jornalistas, radialis- ral e Assembléia' Legisla- nal Regional Eleitoral, ele
tas, repórteres' e fotógrafos do ,Estado de Santa Cata- tiva no prÓXimo dia 5 de poderá ser feito até o dia'
rina. O ,Encontro é destinado a profissionai,s e amado- junho, em Florianópolis, 17 de agosto, prazo fatal,
res dos meios de comunicação.' com a, participação liIe em que as agremiações,

Engajada nas comemorações, a 19a. Unidade de membros do partido de säo obrigadas a apresen-
,Coordenação R�gionel de Edúeação :_ UCRE, de Jara- ,todo o Estado. tat' chapa completa, desde
guá do ,Sul, está distribuindo sugestõas de atividades

,
os candid,atos a govema- Diante d'os dados expos-

did�ticas, a serem ,desenvolvidas durante a Semana de � A decisão foi tomada se- ,dor e vice até os de se- tos, todo o povo brasilei
Meio Ambiente, com o Intuito de d�spertat li consciên- gunda-feira, 'om 'reunião nador, de suplente e depu- ro e todas as, coml,lnidadßs
cia ecolõgicà que implique numa maior conscientização extraordinária, convocada tado federal e estadual. devem auxiliar' para' supe-
do alunado, para que também participe do processo de em razão do Tribunal Su- Após o dia 5, de junho, rar a dH(cil situ�ção em
conservação' do meio-ambiente, nessa época em que perior EI�itoral 'ter baixa- os diretórios do PDS dos que vive a edUêaçijo bra-

, 'são fre'güentes' os' deiastres ' eco'lógicos, .d.e's,matamen- ..do ,insfruções\ que:, reger'ãq "t99 mun(Cípios" eatârinan- sit�ira, e sup�tar ,Q,"an:l:1lfa- ;
';�iô,s""ent�e,;taci'tas;:'âber'râçõ'es q�e';)se �Qrneténí contra a', , ó pleito eleitoral de :�5"de ses/5'qevei:ãQ" réallzar;isuàs . tb�tisrtloh�inante, e �;\!ergo�
"mãe'::hatut'eza:' Tôdos,ds 'estabele'c:',mentos de-�nsino'de. noveii1bto.",;." ,-' ',�;;. ,corlVenç§és, GonJ'''vistãs';,a, nMso; (Pe. Nfl��U�iõ' ,J,bs�

I,"" -:Jal'�guá'i:do 9ul, ,CQrüpá;'Massárandulia,�·",Gua�amiri.�"ei. ,:De aGoi'do com qu,e"es"' ·".escolha do� candidato�s:}pa- Weschellf�lder '1;' C�; p,"
• Schroede'r CJê��eAvölverão 'lt!yi�adê,s àtuslvas aO teina. ,-

tabele�e asi iilstruç?e,s. o�
,

�? o pr.óxlmq pleitoi 35 -- Palmßs _ RA.)
I

,�,
'. '.

� ;t". �
,

"

Há 35� . vigas flQ. . ,s�da.. pJ�r� ri

concurso .do Banco' de) Brasil"-
Ö Banco do Brasil vai ,obrigações políticas e ci

abrir, no próximo dla 7 de vis reconhecidas no páíS. '

junho, em todo o País, as Emborà ás Inscrições se
inscrições para 'o preen- jam de caráter nacional,
chimento de 4.507 vagas as provas e a seleção te- '

em seu quadro de funcio- rão âmbito estadual. A da
nários. O salário 'inicial se- ta da realização das

-

pro
rã de Cr$ 69.693,00. por' vas obedecerá a prtorlda-

.mês por jornada diária de ,d'e de preenchimento das
seis' horas de trabalho. vagas por, esta ou, terrltö-

Prevendo um grande nü- rlo ,

mero de lnscrlções, cerca Distrito Federal, Paraná,
de dois milhões, o Banco Minas Gerais e' Santa Ca
do Brasil estabeleceu o tartna, Estados com neces
atendimento aos candlda- sldades mais urgentes de
tos por etapas: de 7 a 11 pessoal, terão provas em

de junho, os ínteressados agosto. Para Santa Oatarl
deverão recolher a taxa de, na, que breve ganha 61 no

inscrição de Cr$ SOO,OO, vás agências, dentre as

em qualquer agência, do quais em Guararnlrlm, Co
Banco do Brasil ou outro rupá, Araquarl, Pomerode,
local indicado pelo banco Campo Alegre, e �arra Ve
e entre 21 de junho e 2 lha, há, 359 vagas, dlsponí
de ,julho, os candidatos veis para o ,cargo de auxl
d e vem comparecer nà ,Iiar de escrita.
agênCia onde pagaram a O local, dás provas se-

I taxa, agora para ldentlfl- rão . conhecidos em cada
cação e assinatura .da, fi- Estado, através de edital.
cha de inscrição. ,Nesta As provas terão 74 ques
sequnda etapa, o candlda- tões, le�igindo conheci
to deverá .apresentar-se mentos de português" ma
munido de documento ofí- temática, contabilidade qe-.
cial de' 'identificação. ral e técnicas bancárias.

O'Banco do Brasil reco- Os aprovados farão prova
rnenda aos interessados final de datilografia, cópia,
que se inscrevam nas a- de texto, de 900 toques em

gências relacionadas (Je seis minutos.
edital do concurso com va- O Barico do, Brasil àler
gas existentes, e onde pre-' ta que a classlflcação dos
tendem efetivamente tra- candidatos levará em con
balhar, apesar de todas as "ta o local da inscrição e

agêncjas d'o banco recebe- que par�, as vagas de de
rem inscrições. tei'minadá agência t e r á

, São pré-reqUisitos para sempre preferência' quem
inscrição: candidatos' com ali ,fez' a inscrição, mesmo
18 a 36 anos _.:_ nascidos que tenha obtido meno�
entre 8 de junho de '1946 pontos do que o candida
a 11 de junho de 1964 - to de outra çidade. Tam
portadores de certificado bém será cancelada a insc
de conclusão do 1.° grau, criÇão ,do candidato que
além de brasileiros ou por- se inscrever em mais de
tugueses, com, direitos e uma agênc,ia.

Caixa mantém inscrições �bertas para

Partido " góvernista', define data de

sua convenção,

De�falcada de três verea(lores: que se encootrav
participando do XIX Congresso t',Iacional de Vereador
em Campo' 9rande, Mato' Grosso do S\.II, ,a Câmara i'
Hzou segund'a-feira outra de suas curtas sessões. HoU]
a ,aprovaÇão do projeto-de-Ie'i qQß' àatoriza o executl
a s�dda.r as despesas :advindas com, a campanh� de q

� de 100 alunos que in- lificação eleitoral de novos eleitqres, enquanto Alv
gressaram na' 1a. série, 69 Rosá denunciou o rompimento de um 'cano d'águ'a'saem até a quarta; dos 31' Samae, na rua Jorge ÇzÊm:'Iiewicz, prox.imidades de H
restantes,' 14 saem' até apitai Jaraguá, r,espol'!sá;v�1 por acidente,s cOm danos!�,oitava; dos 17, 8 �aem até s!c;;os e materi,ais lá ocorridos !10 ,início da' semana.
a ,3a série do 2.° grau; qos Quint�-fei.ra, a edilidade voltC;)U a se reunir.9 que ficaram ainda, tr�s I

�i��c��e%c�I���e�n<� supe- Os ,63 àaos dI '''C,orr'eio
i

do ,PIVI
'� O 'Brasil ,fica abaixo' "

" " ,

de 7I6'parses quanto a par- Da ACIJ, Ne'sta: nho màioli dos relevant
ticipação da Educação no, "Transcorrendo hole se- serviços ,prestados à R
PrQduto Nacion.al Bruto, ou 'xagésimo terceiro aniver- gião e' fazejmos 'vqtes "

seja, apenas 3,8% ,e ficá 'sário fundação desse se- ceros de que Correio
acima de 49 países, entre Illànári,o, Associação Co- PQvO prossiga' em suá t
os quais estão a India, P,Ii. m�rcial e -Sií:'ldicato'Patro- jetória. as,s. Pedro Do
raguai, Uganda, Colômbl�, nais die Jaraguá do Sul, - Presidente da Assoe
EI Salvador e outros. cumprimentam Vossenho" çãö Comercial e 'Industri

_ no Censo de 1980, ria pelo transcurso de tão de JalTaguá do Sul."
mostrou-se que a mão-de� grata efeméride, testemu-
obrá, do Brasil é formadd'
por � milhões de pes- r
soas, ou seja, 73%, da po
pulação" donde 24,2% nãO
tem nenhuma instrução,
20,4%, cerca àe 18 mi
lhões tem apenas até a'
4a. série. Apenas 3,2%
tem escolaridade de 12

Segundo a pesquisa, as semifinais seriam .

Espanha e Alemanha; ,em Sevilha, e Argentina e B�'
em Ba�cel0'1I3, de oAde sairiam os finalistas para o, j
em Madri dia 1 t de julho" '."

Na Esp�nha, segundo' a. pesquiS�; 24 por cento
pessoas sobre 1.050 indagadas acham que a Esp'
será uma das semifinalistas, 7 por cen,to de que ga
o Ml:lr'ldial, 4 por cento, de que será a vice-campe-ã,
por centol que passará a segunda fase, e 6 por centó
que não passará da primeira fase.'

'

,

'No cômputo total dos países pesquisados pelo
_:_ a evasão da 1a. pára

- lup para o jornal madrilenhQ, 49 por cento dão GO

a 2a. série do 1,0 grau é semifinalista a Alemanha Federal, 47 por cento o arà
superior a 50'% ;' apenas

40 por cento a Argentina, 34 por cento a Espanha e

31% dos alunos que in- abaixo; 15 por cento a Inglaterra e 12 por cento a Itá

g�essaram na 1 a. série, em

1968, . chegaram à 4à. sé
rie em 1971; 17% cMga
Iram à' 8a. série 'em 1975;
9% concluíram a 3a; sé
rie do 2.° grau em 1978;
e 6% concluíram o 1.° ano

de estudos' superiores em

1979'. ,'1'".,
'

,

dasi' I"
brasileiro dlve
10lar IIVI rU11

Nos dias '11-14 de maio'
últlrnos foi realizado no

Rio de Janeiro, o 4.0 En
contro Nacional das Man-,
tenedoras .do Ensino Supe
rlor, Os gralildes temas bá
sicos enfocados foram in
terr'elacionamento entlda
de rnantenedora e institui
ções flnancelras; a .Infor
mátlca como meio auxiliar,
planejamento e' execução
para o desenvolvimento
de uma entidade mantene
.dora, qualidade de ensino,
produtividade, política de
anuidades, integração no

'mercado de trabalho, pers
pectiva do ensino superior
no Brasil e vestibulares
do futuro.

'

,

, Logo no. início .houve a
, abertura pelo Ministro Ru

bem Ludwig que focalízou
o grave problema vivido,
pelo ensino brasileiro, co

meçando na pré-escola O,AJ
de dos anos: 0-7 'estão 24
milhões de crianças brasl
lei ras. Dos 7-12 anos, 7
milhões de criancas não
têm escola, nas' regiões
periféricas das cidades e

na região 'pobre da agri
cultura. Depois, o Ministro
falou do magistério do 1.°
e 2.°, graus, onde há es,
cassez de recursOs finan
ceiros e pessoais. Existe
o grande desafio as áreàs
mais pobres rurais e das
periferias das, cidades.

O Ministro da Educação
falou, que "enquanto, per
siste a 'suspensão de no

vos cursos de 3.° grau no ,

Brasil todos devem procu-'
rar novas propostas racio
nais;'. "O Estado �de 'São
Paulo", dia '19 de maio, na

'página 12 traz importan
te reportagem 'intitula
da "Educação; a' penosa
realidade". -A realidade' Aá�
cional 'nO' campo do ensF
no foi apresentada na reu

nião do MEC pelo Secre
tário' de Planejamento,
Cláudio Neiva e os dados
são alarmantes neste País:

- 26% das' pessoas
com mais de 15 anos são
analfabetas;

anos ou mais.

Meteorologista 'âiít' que"' itiverno
, rigoroso 'no l.itoral' Norte Ca.tar

O inverno deste ano será o mais rigoroso
timos 30 anos no Litoral Norte Catarinense. A
ratura mínima deverá chegar a um grau negativo
rando' a marca 'de 195�, q��i1do eheneu a marc�
graus positivos. A afirmação é do professor ,R
Fernandes da Silva, metectrologista da Escola t
Tupy, de Jetnvllte, que em todo o início de nova
ção faz' as suas previsões, que sempre merecera
ta credibilidade na região, uma vez que dificii
falham. ' ,

".
,

Ele disse 'que o inverno já começou na Regiã
te Catarinense, e que a partir do, início de junho as
sas polares começarão' a atuar no Litoral e Pia

,

balxando sensivelmente, a temperatura. No entantQ
sou, a população não sofrerá tanto como em ano
sados, porque apesar do; frio Intenso o inverno se
co, e poderão ser reqlsttadas inclusive, pequenas
gens nO'8 meses. de junho e julho.

,

.-

, Revelou que nos municípios do Litoral Norte
rinense poderá ocorrer a formação de geadas 'qua
temperatura chegar. perto de dois graus negativo
professor Rubens Fernandes da Silva afirmou qu
pendendo CIo comportamento das massas polares:
será ainda mals intenso. As frentes frias começi
ocorrer já a partir da próxima segunda-feira. '

,.
,

O meteotologista. afirmou ainda que além de fr.
inverno será um dos mais 'longos dos últimos anos
d'endo se estender até, o final ds julho 'ou início do
de agosto. As geadas' começarão a aparecer já nê;
cio de junho, e o fenômeno poderá se repetir até o f
da estação fria. Em S. Bento, R. Negrinho e C.
gre, deverão ocorrer precipitações de neve com

'qüên_cia, com a temperatura abaixo de 4: graus
tivos.

-

Pesquisa aponta o Brasil
favorito na -Copa

Brasil, Alemanha, Argentina� Esp�nha e 'Inglat
säo as seleções favoritas, :nessa ordem, para gThCampeonato Mundial, de Futebol que começa em
celona dia 13 de junho.

,
'

, Segundo uma pesqUisa, reahz;�da em 19 páís�
Europa e América, pelo Gallup, públicada no jornal
drilenho Diário 16, afirma-se que o Brasil é' o maio
vorito para conqUistar o Mundial, recebendo 24 por
to ,dos votos dos entrevistados. Depois da Seleção
sileira, figura a Alemanha Féderal, com 16 por 'c
seguida da Argentina, com, 11 pOr --.cento, Espartha
7 por, cento' e Ingl'aterra, com 3 por cento. '

'

,

Ati�idades, dia" Legislati'
'

I .'

O I.A.C.j. �'I:NSTIJUrO OE' ÀSSESSORIA
CIENTrFICA 'INTEGRADA -,SP, convida para o

curso de Sinop$à Hofográfica, a realizar-se dias 4,
5 e 6 de junho, em ,Jaragúá do �uJ.

'

• I ' , •

, f t"

o curso ém' forma deßtn�.mic� de grupo'l vi!?8'

,transmitir um maior' auto-con,hecjmel"!to e relac,iO"
i�ameflto pessoa'. • . .. � 'vJ '
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