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O Josine será conduzjdo pelo Professor Lourival

Rothenberger, Gerente do I Departamento de Recursos

Humanos da Marcatto. i� um sistema usado por euro

peús e americanos, como um dos principais {Veícll.1os::pa"
- "'Para 'construir 'a

.

ra o deselw?lvim'ento a�el�rad? e reciclage� de di.rigen-
�lpresta, a natureza "

..

tes, eX�CIJtlvoS e pr9.ftsslon�ls ..de. al�Q "fllVel, para, a·

asta
. séc�IQs de servi- conduçao corre!a de ,todas as prll)clpa!s.�r�as I�O �P�-.

b'
• .' P?ra I( d�struí:.ià ..

·

: < plexo: empresarial. ....
"

.

,

asta '.uma· chispa" defogo Pt· .
. . .ro eJa a nature-
2�':

, ...../�
1�------------�

Fatos que slo
noticia
- o município de

Corupá comemorou dia
21 de junho, 24 anos

de emancipação polítl
ca e administrativa e,'

no 07 �e julho, vê pas
sar o 85.° aniversário
de fundação. Para mar

car as datas, na quarta
feira vindoura, numa

promoção da Acaresc,
com o patrocínio do
Besc, será realizada a

Festa da Banana, com

um dia de campo. A

pogramação começa às
13h30, na residência do
Sr. Álvaro Denk, na lo
calidade de Guarajuva,
com recepção aos con

vidados; às 13h45, visi
ta a um bananal e às
15 horas, confraterniza
ção, com doces feitos
com banana, além' de
chopp e outras atrações.
Corupá, que pertence a

Comarca de Jaraguá do
Sul, tem como prefeito,
atualmente, o !Sr. Ade
lino Hauffe, e o, Presi
dente da Câmara é o

Sr. Á I v a r O' Ottomar
Pett.

-:- Tendo em vista a

continuidade do nosso

selecionado no Campeo
nato Mundtal dê Fute
bar, a 19.a UCRE deci
diu suspender as aulas
do turno.' vespertino
,(12.17h) dos dias 02 e
05 de julho, sexta-feira
(ontem) e segunda-feira.
A

.
reposição da carga

horá�ia deste turno
está prevista para O'S

sábados subseqüentes.
,
O funcionamento dos

demais turnos será nor-

m<:l, segundo informou
a Profa. Iris Piazera
diretora da 19. a Ucre.

- Na quinta-feira,
dia 1.°, o corpo docen:
te e a equipe técnic.a
da Associação de Pais
e Amigos dos Excep
cionais de Jaraguá do
Sul, visitaram os seto

�s de educação espe
cial, em Florianópolts,

. recentemente inaugu
rados pelo Governador
�o Estado. Da APAE, a

Informação de que, no

decorrer deste mês, as

sumirá a direção, a

Srta. Josiane Toledo
Soares, que substituirá
a Sra. Bernardete Wolf
,Gisz, que transferirá re

sidência para Seara, no
Qeste catarinense..

.

- Restam poucas,
\lagas ainda' para o cur
so "Dale Carnegie",
que será realizado no

Centro de Atividades do
Sesi. Ele será desen
volvida em 14 sessões,
,das, 19h30 às 23 horas,
dIVidido em· duäs par

�s, .às quinta�-feiras
ntenormente estava

preVisto sua realizaçãoàs terças-feiras, no en

llantO" as vagas foram

tChadas pelas empre-
.

s. do Grupo Mene-
gotti, para seus colabo

�d9.res. l'1formações na
ádl,o Jaraguá.

Vence no próximo dla Após 16 de julho, os re-
Encontra-se na Câmara .xo Custo em Áreas de Bai-

16 de julho, sem multa, o tardatários serão enqua-
de Vereadores, projetos- xa Henda-Propav, no va

pagamento da cota única drados dentro das comi- de-lei do Executivo Muni- lar de Cr$ 131.340.000,00,
do Imposto Territorial Ru- nações da lei, pagando clpal, propondo autoriza- serão alocados 35% a Fun

ral .do Instituto Nacional 10% de multa, se paga ção para celebrar eonvê- do Perdido, 30% serão re

de Çplonização e Reforma até o dia 16 de agosto e,
nio � contrair empréstimo cursos próprios e ou do

Aqrárla-lncra, devida pelos no período subseqüente a
externo, objetivando recur- Estado 'e, os 35% restan

proprietários de lmóvels este, 15% mais um por
sos para o asfaltamento tes deverão ser obtidos a

localizados na área rural cento juro de mora por
de três importantes vias través 'de empréstimo jun-

em toda a microrregião, mês vencido. públicas de Jaraguá do to ao BIRD. A autorização
sendo que a quitação de- Sul, quais sejam, a Rua . solicitada, para ernpréstl-
verá ser feita junto as a-

José Theodoro Ribeiro mo de Cr$ 100 milhõec, é

gências_do Banco do Esta- DECLARAÇAO ANUAL (Ilha da Figueira), João Ja- feita para ter-se uma maior

do de Santa Catarina- nuano Ayroso (Jaraguá elasticidade para o -futu-

Besc. Somente em Jara- O I d
. Esquerdo) e trecho da Es- ro, em caso de eventuais

guá do Sul
.

t 3 175
ncra esencadeará de trada Itapocuzinho, a par- adito lvos contratuais'.

exis em. quln dezölt d
.

Ih
propriedades rurais cadas-

" �e a ezorte _e J,�
.

o tir da Rodovia Waldemar
. O prazo para pagamen-

tradas junto a U ld d
.

M _I proxlll�o, a operaçao De- Grubba (SC-301), até a di- to é de 15 arios (30 pres-
. .

nI a e
.

u· claração Anual". Dentro
nlclpal de Cadastramento do referido período todos

. visa com do Município de tações eemestrats), com

do Incra, para pagamento os proprietários de lrnó-
Schroeder, na ponte que 3 anos de carência e 12

do ITR, referente ao exer- . .' .' separa os municípios. para amortização do prin-
cício de 1982 114

veis ru�als com_ rnars de Os projetas todos estão cipal, juros de 9,6% ao
.

_

,menos 500 hectares terão que fa- b
.

com relaçao ao. ano pas- zer a declaração. Por ou.
prontos, asta a execução. ano, sobre o saldo pendeu-

sado. uma vez que co
. De acordo com os pro- te, O prazo máximo para

.

'_ "

m a tro lado, todas as pessoas
extensão do perlmetr? ur- jurídicas detentoras de

jetos-de-lel, o Executivo execução das obras é de

bano, �m 1 �8�, autorizada lrnóvels rurais, bem co-
Municipal contrairá em- dois anos. Assim que as

por I�I rnunlclpal, varias mo aqueles que solle lta-
préstimo externo, direta':' sinado o convênio e con

p�opnedades passaram en- ram suspensão da proqres-
mente, ou através da Se- traído o empréstimo, as 0-

tao a recolher. Impostos sividade do ITR em 1980
cretaria dos Transportes e bras deverão ter início, ís

aos c?fres do município, e 1981, também terão que
Obras do Estado de Santa to ainda neste segundo se-

.

a partir deste ano. fazer a declaração' anual.
Catarina e Empresa Bra- mestre, uma vez 'que os

sileira de Transportes Ur- projetos estão concluídos
As notificações deverão Para os demais proprie- banos, até no valer de Cr� e 'a própria empresa en-

ser apanhadas junto a Uni- tários de imóveis rurais, 100 mllhões, [unto ao d d
d d M

carrega a a pavimenta-
a e uniciPal1 de Cadas� é recomendável a efetua- Banco Internacional de Re- ção asfáltica, terraplena
trarnento do nora, que ção da d<:claração anu�l. construção e Desenvolvi- .gem e obras complemen
funciona anexo ao Slndl- Tal p�ovi�encia facilitara a mento-BIRD. Estes recur- tares já é conhecida.
cate dos Trabalhadores atualização de, seus ca- sos serão aplicados na A C

_

. âmara irá autorizar
Rurais, na rua Leopoldo . dastro� ,e

� �on�eql;1ente- .._90t1·�trução ':"'das:. tt:âs,_v.ias�" ,o .ExecLltilf..,o 'Iil
..

ara qu� o

AugUsto Gerent. Segundo �e�te rsençao da proqres- I públicas citadas, átingin- mesmo fn-mê convênio
o 'Sr. Irineu José Zacko, slvldade (multa) do I�R, I

do regiões altamente po-' com a EBTU e ou com a
da UMC, o valor mínimo uma vez que

_

a refenda pulosas. .

'

d ITR f
. interveniente, a STO, vi-

o ,a ora alqurnas ex- DA terá fins tributáveis I

.

sando a obtenção dos re-

ceções, é de CJ$ 860,00. no próximo exercício. Na mensaqem ao Legl's-
'

cursos necessarios para
lativo, o prefeito Victor serem 'apllcados no Pro
Bauer esclarece que Inl- grama de PaVimentação de
cialmente não seria ne- Baixo Custo em Áreas de
cessário o empréstimo do Balxä . Renda, o Propav,

. valor cotado no projeto, para o asfaltamento das
pois do convênio a ser ce-' Ruas JJosé Theodoro Ri
lebrada . com a Empresa beiro, João Januário Ayro
Brasileira de Transportes So e o trecho da' Estrada
Urbanos e Secretarià dos Itapocuzinho até a ponte
Transportes e Obras, pa- que divisa Jaraguá do Sul
ra execução do Programa e Schroeder, a partir da
de Pavimentação de- Bai- SC-301.

SANTA' CATARINA -

Proprietários rurais deverlo pagar '0

ITR até' o dia 16

SEMANA DE 03 a'09 DE JULHO DE 1982

Municipalidade fará empréstimo externo

Capital Sul Americana dó
Chapéu

Zeca Aguiar escolhido como

. candidato .na pré-convenção
O Partído Democrático sldlda pelo Sr. Frederico

Social de Guaramirim rea- Guentrner, pr'esidente dQ
lizou sexta-feira, dia 25, a diretório, e acompanhada
sua pré-convenção, com de perto pelo prefeito Sa
vistas a indicar o candi- lim José Dequêch. Antes
dato que irá integrar a cha- da votação, Elmo Bublitz e

pa oficial quando' aa con- Arno Zimdars, retiraram

venção municipal, a ser

I
suas candidaturas, desis�

reaUiada, em data oportu- tindo de c'olocar seus no

na. A participação dos mes ao crivo dos conven-

convencionais foi total cionais .• ·

(44), totalizando 52 votos.

Dos cinco candidatos" à
candidato, três apenas co

locaram suas candidatu
ras à disposiÇão dos con

vencionais, quando apura-
,dos os votos, o atual vice

prefeito, José (Zeca) Pre
feita de Aguiar, obteve es

magadora maioria, 32 vo

tos, contra 12 dados ao �x

prefeito Silvestre Mannes
e 8 ao vereador Victor
Kleine, que postulavam o

direito de concorrer à pre
feito nas eleições de no

vembro.
A pré-convenção foi' pre-

,

\ A candidatwra de José
Prefeito de Aguiar, salvo
passível reviravolta, ser-á

homologada na convenção
oficial, inclUsive com o

apoio de Silvestre Mannes
e Victor Kleine, que ao fi
nal da pré-convenção hi

potecaram irrestrito apoiO
ao escolhido.
Também p prefeito Sa

lim José Dequêch, afir
mou que o candidato rece

berá o seu integral apoio,
pois que a sublegenda não
faz parte do pensamento
do PDS em seu município.

para asfaltar vias públicas

Taxa de Segurança contra Incêndios
vence no dia 27

de. agosto e gue a árre
cadação total destina-se
ao Corpo de Bombeiros
Voluntários de ,Jat:aguá dO'
Sul.

O Exator Estadual de
Jaraguá do Sul, Sr. Jaldir
Antônio Bunn, está aler
tando a todos os contri
buintes inscritos na Secre
taria da Fazenda do Esta
do de Santa Catarina, que
a primeira parcela da Taxa
de . Segurança contra In
cêndios vence no próximo
dia 27 de julho. Esta taxa
é obrigatória, tanto para
indústria' como para co

merCIO, sendo seu valor
variável, de acordo com o

grau de risco da empresa.
Os contribuintes deve

rão apanhar suas guias
para recolhimento junto a

seus contadores, escritó
rios de contabilidade ou

mesmo na própria Exato
ria. O exator de Jaraguá
do Sul ,lembra que a se

gunda parcela tem venci
mento fixado para o dia 2'7

O Corpo de Bombeiros
Voluntários tem recebido
considerávei� SUBvenções
do Estado. Ainda em ju
nho do ano passado, o

.

GovernO' do Estado, atra
vés da Secretaria da Fa
zenda, assinou convênio,
prevendo o repasse men

sal, ,a título de subven
ção, do valor correspon
dente a trinta vezes o me

nor vencimento de cargo
públiCO do EstadO', vigo
rando de. 1 �o de junho de
1981 a 31 de dezembro
de 1983. Isto faz com que
a corporação tenha condi-

.

ções. de melhor desemRe
nhar a sua missão.

Ed'içio N�

'Telesc prepara atlvaçlo de' centrais telefônicas
.

A Telecomunicações de Santa Catarina-Telesc, de
verá ativar este ano, as centrais telefônicas de Corupá e

Schroeder e, no início do próximo, a de Guararnlrlrn .

Neste último município, o prédio está sendo amplia
do, para que possa abrigar os equipamentos, permitindo
assim a ampliação da rede, dos 150 aparelhos atuais
para 500. Em termos de modernização, a central de Gua
ramirirm será superler a central de Jaraguá do SuL

.

Já Corupá terá também sua central ampliada, pre
vista à princípio para -setembro. Existem em funciona
mento no município 150 aparelhos e igual número será
ativado neste semestre, da rriesma forma em Schroeder,
onde a municipalidade tem envidado todos os esforços
no sentido da rápida construção da central' e ativação
dos aparelhos.

'

Desde qulnta-felra, dia 1.0, foram majorados os te
lefones para compra, tanto o comercial como o residen
cial, conforme Informou a Sra. Nair En�e, gerente da
Telesc em Jaraguá do Sul. .

ILUMINAÇAO P·OBLICA
O Escritório Local da Centrais Elétricas de Santa

Oatarina-Celesc, remeteu ao Executivo Municipal, a re

lação das ruas do município que contam corn ilumina
ção públ ica, para que, futuramente, o prefeito determi
ne a colocação de iluminação pública em tuas ainda não
servldas pela melhoria. Dias atrás, a Rua São Francis
co, lateral da Jos6 Theodoro Ribeiro, na Ilha da Figuei
ra, recebeu o benefício.

Olimplada Sesiana de Ja.raguà doiSul
começa dia 27 de agosto

-----

Em encontro realizado na manhã de quinta-feira
dia 1.° , no Centro de Atividades do'Sesi, ficaram de
finidos vários pontos relacionados a'Olimpíada Sesla
'na de Jaraguá do Sul, que pela vez primeira será reali
zada, reunindo em torno de dois mil atletas, funcioná-

.

rios das indústrias. No início da ano, numa enquete jun
ta as empresas do município, 32 delas se mantfesta
rarn favorávels a participação na Olimpíadafo com, no

rnfnírno/três médálldades; Ei, com base nesses dados."
foi elaboredo um projeto de custo.

Essa questão, aliás; foi muito discutida, obrlqan
do o corte da modalidade de futebol de campo. Cada
empresa, também, deverá colaborar, trazendo o material
do jö,go (�ola), uma vez que não será cobrada inscrição.

. Desta forma, salvo pössível modificação, serão es

tas as modalidades que serão disputadas:, futebol de .

salão, futebol suíço, volibol, basquete, atletismo, xa

rez, bocha, bolão, tiro ao alvo, ciclismo; handebol, do
minó, tênis de mesa e canastra. Cada empresa trá re

ceber urna ficha de inserição de modalidade, que deve
rá ser preenchida e entregue durante a reun·ião do dia
23 de julho, às 14 horas, no Sesi, na qual um ....epresen
tante da empresa participante deverá obrigatoriamente
marcar. presença, sob pena de não tom�u parte na Olim-
píada.

.

A abertura solene da Olimpíada Sesiana de Jara
guá dö Sul, ficou determinada para o dia 27 de a'gosto,
uma sexta-feira, às 20 horas, no Estádio Max Wilhelm.
Dois dias antes (25/8), às 20-horas, acontecerá o con

gresso técnico. Um novo encontro dos organizadores
acontecerá no dia 7, às 10 horas.

Professoras do "Pestalozziu participarlo

JOgo Simulado de N,gócios, no Senai

J.,raguá terá dlnlc� veterinária'pl eles é gatos
Os fatos determinantes do acelerado progresso do

município, fazem com que receba carga sempre maior
de inQvações em todos ·os campos de atividade. É o

caso da clínica veterinária Rara cães. e gatos, que o Dr.
Jalmir A.' Schultz, de Jo'inville, está' implantando em

Jaraguá do Sul, na rua José Theodor:o Ribeiro, ao lado
'da Escola Básipa Holando Marcelino Gonçalves, com

atendimento inicial às terças e quirntas.-feiras,'das 7h30
às 1,(!)1l30min.

.

'-

O Centro de :Treinamento'do Senai de Jaraguá do
Sul, preocupado em oferecer cursos de treinamento e

aperféiçoame'lto a executivos. e dirigentes, visando ca-.

!Jacitá-Ios cada vez mais na difícil tarefa de tomar de"

cisões acertadas, apresentará o curso "Business Game
- Jogo Simulado de Negócios .- Josine", de 19 a 22

de julho (2.a à 5.a feira), das 19 às. 23 horas, em suas

dependências •.

, 98 afelÍäimentos 'il'licJam-se· terça�feir.a,_ dia seis,
.

cpm"tj-aBrilhds oe "clíÍli'ca, cirljr:gi13; vaci'naç'ões, ,raio y,

in_ternamento, cort� _de :.pêlo, raç?o e
. boütiqu-e

'

para
caes e gatos e pensao,para cães. Informações poderão
sei' obtidaS pelo telefone 72-0297.

de (ursos de aperfeiçoamento
Objetivando a dinamização e ti aperfeiçoamento das

atividades didàticas e recreativas, e numa maior diver
sidàde de conhecimentos na área em que atuam, três
professores do Jardim de I,nfância "Pestalozzi", manti

dO pela ComUlli.dade Evangélica Luterana de Jaraguá do
Sul, irão participar, em São Paulo e no Rio Grande do
Sul, neste mês de julho" de cursos relacionados a edu-
cação pré-escolar, .'

O trádicional Jardim de Ir.lfância "Pestalozzi", reú
ne 140 alunos.

No período de 5 a. 9 de jUlho, no PaláCio das Con
venÇões do Anhembí, em São Paulo, as professoras Ana
Júlia Doege e IIza Bernardo de Almeida, tomarão par
te ativa no curso "Criança, ser pensante que merece

o melh'or educador", promovido pelo Serviço de Educa
ção Pré-Escolar da Secretaria de 'Estado da Educação e

Prefeituras Municipais de São Paulo. E de 19 a 23 de
julho, a professora Marilze Wischral, participa da "4.a
Semana da Criatividade", que é uma promoção do De
partamento de Catequese da Igreja Evangélica de Con"
fissão Luterana no BrasU., junto ao 'Instituto Superior
de Catequese e Estudos TeológiCOS de São Leopoldo,
Rio Grande do Sul.

.

'.arra Veilla tem também candidatos a prefeito

As 'vagas' são liI-nitadas e .as" iliscl'içães poderão
ser feitas.' n'o., Senai (fone 72-0722), ao _preço de Cr$
12,900;00, por participante.

Dos seis municfpios que in-'

tIJram a microrregião do Vale.
do Itapocu, três já escolheram
os candidatos do Partido De
mocrático Social, ao pleito·. de
novembro. Dois sem sub legen
:da: .:Jaraguá do Sul, GOIill Eugê-

,. nio Strebe/Enno JansseA e

. Corupá, com Albano Melcllert/
'Oto Ernesto Weber. Em Mas

.

_saranduba, jA está acertada a

'''candidlltLira do ex"prefeito Ze
,ferino Kuklinskl e 'em Guarami-
rim; a pré-convenção apontoú o·

nome' do viceoprefeito, JO!,lé
Prefeito de Aguiar 'G,omo subs
tituto de Salim ·José DeqLíêc:h.

Schroeder é uma incógnita, nada
está defenido, pelo menos ao

que se tem connecimento .

O outro município é Barra
Velha, que já realizou a sua

convenção municipa'i n9 final
da semana passada, definindo'
o lançamento de. sublegenda
para concorrer a pref'eitur.a nas

próximas eleições. As chapas -

são lideradas por Walter Fran
cisco. Régis e José Brugnago,
que"têni como vice, respecti-.

• vamente, os· nomes de IIdegard .

.

He.Ss., preSidente da Câma�a ã;,
Aithur Negri.'
..

".
..-;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.

fscrft6rio �óntãbll .

.
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, ....

"

_.

Deixe seus serviços
çontáveJs sob a respon
sabilidade pr-àfissionals
competentes.

'. .

Âv. Mal. Peodoro",10é6,
.� Fone: 72-0695 ,:-T

Jaraguá do Sul :-,",-. SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'Proclamas ' de Casamenlo '

/

Áurea Müller Grubba, Oficiai do Registro, CF'
vil do 1.° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de ,Santa Catarina, ·Brasil. Faz saber, que
compareceram em cartório, exibinde os dooumen-
tos exigidos pela lei, a fim de se habilitarem' para
casar: ,

.

Edital n.o 12.633 de 23-06-19,82
HILTON MAAS E ELYIRA TECILLA
Ele, brasileiro, solteiro, operário, domi
ciliado e residente em Barra do Rio
Cêrro, neste distrito, natural de Schroe
der, neste Estado, filho de Heinz Maas
e de Hildegard Pfleger Maas.
Ela, brasileira, solteira, operária, natu
ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e 'rec
sidente em Pedras Brancas, neste dls
trito, fiß'ha de Serviano Tecilla e de
Wanda de Souza Tecllla.

Edital n.? 12,.634 de 24-06-1982'
IZANO'R WEaER E WILMA EMILIA
JANSSEN ,

Elê, bràsileiro, solteiro, 'auxiliar de ven

das, natural .de Corupá, neste Estado,
domiciliado e .resldente na Rua João
Ptccoti. nesta cidade, filho de Rolf We
ber e de Odilia Weber.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de es
critório, natural de Jaraquá do Sul do
miciliada e residente na Avenida' Ge-'
tulío Vargas, nesta cidade, filha de Ho- '

land Leopoldo Gerraano Janssem e de
Lagny Branca Meneqhln -Janssen,

Edital nO 12.635 de 24-06-1982
'MAUCIR ALEGRI E MARIA DE LOUR
DES KLEIN
Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natu
ral ,de Taió, neste Estado, domiciliado
e residente ria RUa Joaquim, Francisco
de Paula, nesta cidade, filho de Arvilho
AI�gri e de lolanda Alegri.
Ela, brasllelra, solteira; do lar, natural

,

de Jaraguá do Sul, domiciliada e resi
dente na Rua Joaquim Francisco de
Paula, nesta cidade, filha de Bernardi
no Klein e de Adelia Sbardelatti Klein.

Edital n.o 12.636 de 24-06-1982
CELlO CATULINO 'JO'S:É FORTE E G,EI
ZA DE MENDONÇA BOEMME
,Ele, brasileiro, solteiro, operário, na
tural de Bar�a' Velha, neste Estado, do
miciliado e �esidente na Rua Carlos
,Eggert, nesta cidade, filho cl� Catulino
JQsé Forte e de Rosa Si I'va Forte.
Ela, brasileira, solteira, ope�ária, natu
ral de Rio de Janeir,o, Rio de .:JaneirQ,
domiciliada e resitlehte na Rua Friedri
ch Wilhelm SonnéÀhohl, fiesta Cidade,
filha de Geraldo Boehme e de Maria
�uiza de Mendonça,Boehme.

1 .',
I

"

Edital n.o 12.637 de 24-06-1982
ROBERTO OLIVEIRA 'D'AQUINO, E
DENISE MARIA BOGO
Ele, brasileiro, solteiro, bancaria, na
tural de Jaraguá da Sul, d0miciliado e
residente na Rua Pe;' Pedro, .Franken,
',nesta cidade, filho: de Osny Cubas D'
Aquino e de ,Erecê OJ.iveira D'Aquino. '

Ela", brasileira, solteira, secretaria, na-

•
tural de Massaranduba, neste Estado,
domiciliada e residente ha Rua Marina
Fructuozo, nesta cidade, fHha de Lean-
'dro Bago e de Edith Pasold Bago.

Edital n.o 12.638 de· 24"06-1982
MARCOS ANTONIO MAHFUD E
JOANITA DE GASPER
'., . Ele, br.asileiro, solteiro, bancaria, na
tural de Jaraguá' do Sul, domiciliadO' re
'siden,te na Avenida Getulio Vargas, nes-
ta cidade, filho de Antônio Mahfud,e de
,Norma Butzke Mahfud .

.Ela, brasileira, solteir-à, balcorii'sta, na
,tl:lral de Luiz Alves, neste' Estado, do

. rniciliada e residente na Rua Leepoldö
Malheiro, nesta cidade, filha de Miguel,
Archangelo Gasper e de Ana Caglionide Gasper. '

, ,

tural de -Jaraquá do Sul, domlclllada e
residente na Rua Walter Marquardt, nes
ta cidade; filha de Luís Ferraz e de Ce
cilia da Silva Ferraz,

Edital n.o 12.641 de 25-0&:1982
MARIO' RICHERDT É RITA
HAFERMANN
Ele, brasileiro, solteiro, aulltar de escri
tório, natural de Jaraguá do Sul, domi
ciliado e residente em Estrada Nova,
neste distrito, filho deOlymplo Richerdt
e' de Elfi Butzke Hlcherdt,
Ela, brasileira, solteira, operária, natü
ral de Guaramlrlrn, neste Estado, domi
ciliada e residente na Rua João Plan ins
check, nesta cidade, ,filha de Adam Ha-.
fermann é 'de -Jadwlqa Elvira Klosows
ki Hafermann.

Editaí n.? 12.642 de 25-06-1982
IVO RAMTHUN, E MARIA CREUZA DA
SII.VA
Ele, brasileiro, solteiro, do comércio,
natural de Joinville, neste Estado, do
miciliado e residente na Rua Afonso
Bartei, nesta cidade, filho de Frederico
Ramthun e de Mercedes Maria Ram-
�l!Im. /'

,

Ela" brasileira, solteira, atendente de
enfermagem, natural de José Boiteux,
neste Estado, domiciliada e resldenäe
na Rua João Planlnscheck, nesta' cida
de, filha de Oelestlao da Srlva e de Ade
laide da Silva. -

Edital n.? 12.643 de 29-06-1982
C,ElSO' MUELLER E LAURITA KATH
Ele, brasileiro, solteiro, motórtsta, na

tJurs'l. de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente em Hlbelrâo' Grande da LU2:,'
neste distrito, filho de Leopoldo Car
los Germano Mueller e de Adela Ges
sner Mueller.
Ela 'braslellra, solteira, industriária, na

tural de -Jaraguá do Sul; domlclliada e

residente em Barra do Rio' Cêrro; nes

te distrito, filha de Affonso Kath e de
Alida Bäder Kath.

Edital n.o '12.644 de 20":06-1982
DEONILDO RECKZI,EGEL E MARLETE
gALSANELLI_ .

Ele, brasi�eiro, soltei,r-o, auxiliar de es

critório, natural de Rio Preto do Sul,
neste Estado, domiçiliado e residente

.

na Rua ProcópiO' Gomes de Oliveira,
,

nesta 'cidade, filho de Afonso Reckzie
gel e de Deonizia Reckziegel.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de es

critório, natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente na Rua Marina
Fructuozo, nesta cidade, filha de Mar
tim Bal.sanelli e de Alice Bassani 8al
sanelli.

Edital M.o 12.645 'de i9-06-1982
JOS'É ROSA NASCIMENTO' E AM!ÉLIA
FRANOENER
Ele, brasileiro, solteiro, tecflico meta

lurgico" natural de São Francisco do'
Sul, neste Estado, domiciliado e resi
dente em Estrada Nova" neste distrito,
filho de João do Nascimento e de Acé
lia da Rosa Nascimento.
Ela, brasileira,' solteira, comerciári�,
natural de Guaramirim, neste Estado,
demiciliada e residente em Estrada No
va, neste distrito, filha de Evaristo Fran
ceneF e de Maria' Gue�ser Franceneli.

I '

. ,Edital n.o 12.639 de 24-06-1982
,IDELSON' GRAHL E ELIAS HARDT
Ele, brasileiro, solteiro, marceneiro, na
tural de Jaraguá do Stil, domiciliado e

residente em Rio Cêrro II, neste distri
to, filho de Walderniro Grahl e de�Hilda
Fis,cher Grahl.

"

Ela, brasileira, solteira, costureira, na- Edital n.o 12.647 de 30-06-1982
tur�1 de JaraglJá do Sul, domiciliada e GERVASIO NICOCELLI E MARCIA
tresldente em ,Rio Cêrro I neste distfi- KOHLER ,

�,' ftlha de, WiUy Henriq�e GUilherme Ele, brasileiro, solteiro, tipografo, Aatu-
ardt e de Alzira Laube Hardt. 'ral de Massaranduba, neste Estado, do-

Editãí-n.õ-·T2.6,i"Öde�25-06-1982 miciliado e residente na rua Antônio

,BOLESLAVO ARNDT E MARIA 'DE Carlos Ferreira,' nesta cidade, filho de
,

FATIMA FERRAZ
'

Otavio Nicocelli e de Cecilia Cisz. '

'Ele, brasileiro, solteiro, operária, natu· lila, brasileira, solteira, comerciaria na-

tal de Benedito 'Novo, neste listado, do' tural de Itapocú, heste Estado, domi
ll'Iiciilado e residente na Rua Walter ciliada e residente na Rua Ernesto Les

�arquarclt, nesta cidade, filho de Fran.. smann ,FIesta cidade', filha de Alexandre
CISCo. Arndt e de Albina Arndt. Köhler Junior e de Jacyra, Simões da
,Ela, brasilei,ra, solteira, indl:Jstriária, na'" Maia Köhler.

E para que c'hegue �o conhecimento de to

"dos, maneei passar ,.p. :pres'ente,' Editai, qU� será

i;)\Jblicado pela imprensa e �{T1 'cartqtio, on�e 's�r.a
,

!':l+'1 afix�do durante' 15' dias:
'

'

Edital n.o· 12.646 de 30-06-1982
RUBENS JOSÉ SCHWARTZ E FRIDA
PAUL
Ele, brasileiro, solteiro, mecanico, na

tural de Jaraguá do Sul, domiciliado é

residente na Rua João, Bertoli, nesta

cidade, filho de Roberto Schwartz e de,
Amanda 'Kamin Schwartz.
Ela, brasileira; solteira, costureira,' na
tural de Corupá, neste Estado, domici
liada e residente em CQrupá, neste Es
tado, domiciliada, digo, filha de Erico
Paul e de Irma Paul.

,

Correio Inforllativo
.

' ,

CARTAZ DO CINEMA - o Cine Jaragl,!á irá apresen

tar, a partir' deste sábado, até terça-feira, em todos os
horários de exibição. a' película "0 Pequeno Bornance". cóm
Laurence Oliver, Sally Kellermann e Diane Lane. Censura

14 anos.

TÉCNICO EM AGRIMENSURA - A 19.a, UCRE comuni

ca 'que no período de 26.06,82 a 09.07.82, na sede da
Secretaria da Educação, na rua Antônio Luz, 101, Florlanõ
polls, estarão abertas as inscrições pará os Exames Su

pletivos Profissionalizantes" para a habilitação "Técnico em

Agrimensura". As incrições são de seguAda à sexta-feira.
das 8 às 12h e das 14 às 18h,.

I.R. NA FON'J"E - A partir de 1.° de agosto: os con

tribuintes do imposto de renda com rendimentos provenien
tes de trabalho assalaríado estarão dispensados da retenç�o
do imposto de renda na fonte quando a quantia for igual
ou lnfertor a Cr$ 2 mil, segundo estabelece portaria do Mi-

nistro da Fazenda; Erlilane Galvêas,' baixada terça-feira- A

portaria reajusta erri 100% o limite de Cr$ 1 mil que vigora
desde Junho do ano passado.

COMUNIDADE EVÄNGÉI:.ICA - Os cultos deste dornln-

t
I

go serão às 8h30, em Jaraguá do Sul, às 9f130 na Ilha da

Figl!leira e às 19 horas, em Jaraguá. 2. Neste domingo.
no templo da, eornunldade do centro, o Pastor Hans Spring,
de Porto Alegre, dará um concerto ao órgão. às 19 horas"
com entrada franca. 3. Na tarde deste sábado, 15 horas,
haverá curso de batismo em Jaraguá do Sul. 4, No. Cen

tro Oornunltárlo da Rua Joinville, neste dia 04 .de julho,
às 15 floras,' haverá o Encontro de Idosos. 5. O grupo

,

da OAS!; da Rua Joinville, 'promove na tarde do dia 10,
às 15 höras, no Centro Comunitário, um bazar , 6. A Ju-

. ventude Evangélica da Comunidade de João Pessoa, promo
ve um retiro de lideranças, de 9 a 11 de julho, em Itajl!lba.

-, 7, A Orquestra de Câmara Jovem de Ivoti-HS, tem

apresentação marcada para Jaraguá da Sul, dia 10 de julho,
20 horas, no templo da cemunldade do centro, sob a re-,

gência do Pastor Hans G. Naumann. Entrada franca.

COMUNIDADE CA'TÕLICA - A tradicional Festa

São, Sebastião está proqrarnada para os dias 16, 17 e 18

de julho, portanto, daqui há duas semanas. O coordenador

'geral da festa é o Sr. Douglas Conrado Stange e o seu

auxiliar imediato, o Sr. José Carlos (Gê) Neves. Cada setor

tem o seu coordenador: Cozinha - Sr. Errol Kretzer, Chur
rasco � Sr.' Werner Scheffer, Bebidas - Sr,' José Her

mello Marchl- Jogos - Srs. lolando Pereira, e Lourival,
Pellin, Publicidade - Milton Adolar Stange e Bureau Oen

trai - Sr. Maurélio' Maurer. O Conselho Paroquial está

com as reformas da cozinha quase cocluídas, bem como,

a construção de um novo, chunasquelro .

Neste ano, ao invés do "boi na brasa", haverá o aspetl
" nhe , E além disso,' pratos populares, como macarronada,

�a preços módi90s, pé!ra ql!l� a festa de S. $e6�&tiã� seja
realmentß uma confraternização e para que todos possam
dela se usufruir, alimentando-se bem, com pouco gasto. As

'pregações e as cßlebrações da festa estarão a cargo ao

e�-Vigário de Jaraguá do Sul, Padre Donato' Wiemes, que

dirigiu a construção da magestosa Igreja Matriz.

FESTA DE S· LUIZ GONZAGA - A Festa de São Luiz

Gonzaga, realizada ,dias 12 e 13 de junfao, registrou um ,e,x
celente mo�imento financeiro, totalizando líquido superior a

Cr$ 3 milhões, eujo balancete fiFlal é este:

HISTÓRICO
CHURRASCO
BEBIDAS

CºZINHA
JOGOS
SOBRA QE TALHERES

SOBRA DE CAIXA
" éIGARIRO/FÓSFORO/COMISSÁO
PIÓÖLÉ
PIPOCA

COLETA

PRENDAS

LIVRO OURO
RIFAS

TOTAIS

Cr$ RECEITA BRUTA

545.750,00
687.400,00
443.735,95
336.601,00
3.800,00
12.787,00
2.000,00

4.600,00
5.000,00

10.436,06
43.;465,00
102.000,00

2.002.450,00
4.200.024,95'

\,

Cr$ DESPESAS·

35� .882,00
473.Qa3,97
159.650,00
50.636,98

Cr$ RECEITA UQUIDA
193.868,00
214.376,03
284.085,95
285.964,02
3.800,00
12.787,00
2.000,00
4.600,00
5.000,00

10.436,00
43.465,00
102.000,00

2.002.450,00
,

3.164.832,00

"
,

-.- "i

1.035.192,95

LUCRO líQUIDO DA FESTA
LIVRO OURO

RIFAS

Cr$ 1.060.382,00
CrS 102.000,00
Cr$ 2.002.450,00
TOTAL Cr$ 3. 164. 832�00

JARAGUÁ DO SUL (SC) 13 DE JUNHO E>E 1.982.

Pe. JOÃO HEIDEMANN (Vigário)

JAIME FRANiZNER (Presidente)

ALCIR PRADI (Tesoureiro)

I'lOHLBACH.S8

de

ESTADO ,DE SANTA eAlfARINA
PREFEI!fURA MUNICiPAL DE JÀ'RAGUÄ DO SUL,

LEI N.o 865/82
Reconhece de Utilidade' Pública I;) Sin·

dleato dos Traba'lhado�es 'nas índüs
trias de Alimentação de Jaraguá do

Sul,.'
.'

VICTO� BAUER, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e, exer
, cício de auas atrlbulções .

Faz saber a todos os habitantes deste

Município que a Câmara de Vereadores e ele sanclona a

seguinte Lei:

Art. 1. ° - Fica r.econhecida de uu.

"lidade Pública 'o SINDICATO DOS TRABALHADORES NÀS
INDÚSTRIAS ÔE AI!.IMENTAÇÃO, com sede nestà cidade de
Jaraguá do Sul.

Art. 2 .

°
- Esta Lei entrará em vi

gor na data de sua publicação.
PALÁCIO DA PijEFEITURA MUNICIPAL

DE JARAGUÁ DO SUL, 40s 28 dias do
.

mês de junho de
1982,

VICTOR BAUER
Prefeito MUAicipal

A presente Lei foi registrada e publica
da nesta Diretoria de Expediente, Educação e Asslstêncla
Social, aos 28 dias do mês .de junho de 1982.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

AUREA MÜllER GRIiJBBA
,

TABELIÃ DESIGNADA E OFICIAL DO REGISTRO DE PRO

TESTOS

E D I TA r:.

Pelo presente Edital de citação pedi.
mos aos, senhores abaixo relacionados que compareçam em

AOS'SO Cartório para tratarem de assuntos .de seus tnteres
ses: OSVALDO CAMARGO - Rua João Planicie Sul, 463 +:
B. Vila Lenzt - Nesta - LUIZ ROSSO - Rua Ourt Vasel,
261 - Nesta - JOSÉ SIEVERT - Rua Barão do Rie Bran

co, 627'- Nesta - IVO AURI KARGER ___:. Rua 341; 11'.0 71
- J; Pinheiros 'III Jaraguá Esquerdo - Nesta - DELMA

SELlNGE::F'l - Rua Irmão Leandro, 1082 - Nesta - AI:.CES-

'.1
nr FELTRIN - Rua Bahia, 182 - Nesta - ALDO�.KUEL

KAMP - Rua: 273 - casa 230 - Nesta. - - -

Um exemplo de Rotary: Servir!
Não somos sensaçionalistas. Apenas queremos registrar

que os poucos de nós faria em situação idêntica. É dar de sí,
antes de pensar em sí!

'

,

Sabemos. por informações, que um cidadão brasileiro,
, Rogério' Knóll, 'alto funclonárfo .da Petrobrás, catarinense de nas

cimento, com exercício em Santo André, São Paulo, subitamente
sentiu aos 37 anos que os seus dois rins deixavam de exereer

as suas atividades vitais, agravando-se com', o passar dos dias,
até atingire·o estado erítica.

Como sempre, iniciol!l-se um movimento que pudesse con·

duzir encontro de quem pudesse dispor de um rim em condições
'de mantê-lo com vida. Momentos desesperadores se' seguiram e

a éonsulta aos' irmãos em derradeira instância, teve começo.
A escolha recaiu em José Carlos KnolI, irmão mais novo

de Rogério, casado com Tereza Maria KnolI, pai de Rodrigo, Mar
Ion, Rafael e Marloni, catarinense de Florianópolis, !l1orando no

Estreito, funcionário do Sesi e membro do R. C. FICilrianópelis
Noroeste.

Uma reunião �amiliar determinou a c9nfirmação de sua

decisãô. '

Sabia·se, em São Paulo, que seriam baldados os esforços,
pois os seu� dias estavam contados. Dramática era a situação de
Rogério, (lue tão jovem teria que 'deixar esta vida terrena.

,
Ol!ltros contactos foram realizados até que chegaram 'à

Clínica Reumatologica' S.A .• situ,ada na Rua Alvaro .Alvim, em

Petrópolis, Porto Alegre, Exames já haviam sido feitos e apro
vados os 'prognósticos dos médicos do transplante. No dia 2
de junt.lo de 1982" realizou-se o transplante do rim ßsquerdo de'
José, Carlos para o receptador, seu irmão, Rogério, que se' realizou
com pleno sucesso.

'

Ambos estão vivos � os deis valtaram a experime'ntar'
as delícias' da vidá .

É ,um belo exemj!llo de amor ao próximo' e uma forma
de servir, motivo de assinalação nos clubes rotári9s da capital.

Nosso Diretor, sensibilizado, c�mparecendo a wma das
reunipes, rascunhaI,! nwm gl!lardan,apo as seguintes quadras:

"Meu caro KnolI, 'quero louvar a tua, iniciativa,
De' dares a um querido irmão, o direito de ir e vir,
Oomo teu rim fizeste ele volta� para a liitil vida, justificando

em R. I.: O Ideal Rotário de Servir! "

Mas você Rbgério, meu bom e sofr.ido cabra dß peste,
Viste na tua vida o gesto familiàr: teu grande irmão,
Que nunca e Jamais vacilou em dar de sí e deste,
�m recompensa, ao José Carlos, e Eterna Gratidão.

\ '

,

Queriam os amigas, como herói, o companheiro José,
Mas V. entendeu que é verdadeiramente sentida,
A maneira Singela de evidenciar a 'cristã Fé,
Que I?em um rim não existe a alegria da vida!

Deus na sua Onlsciência, � o grato Bom Pastor,
Que todos reconheCidos e respeitosos aplal!ldimos: ,

Um Irmão recebeu necessitado e outro com alguma dor,
Muitos anos aos Dois, com as Santas Bênçãos, pedimos!".

Clube de Bollo 81 recebe doa<lo
O "Clube de' Bolão 81", única' eqUipe de, bola pequena

(16cm), filada a, S.E.R. Vierense e segunda a praticar esta
modalidade de bolão, em Jaraguá do Sul" acaba de receber como

doação, oito bolas novas, por parte do CME local, na pessoa do
seu presidente Sr. FidéHs Carlos Hruschka, que não mediu esforços
,em dotar ,este clube' de um' material novo' e petieitamente ne-

cessário para a prática desse esporte. O seu presidente e de
mais bolonista,�, por, iFltermédio de�te jornal, externam à6 Sr.
Hruschka, os mais sincßros agradécimentos.

,Rua Vé"âncló, da: Sliva: Porto,
72-1492>:- ·JaragÚá'ido SIJI-SCr

'

�" .

", ... ', ...

Com:erciäl.
.

FIo r ia'n i
,

-

R,evenda:' à: ' ,assistênt!la ,t,écnlca autorizada
SHARP, revendedor. DIsmac e conserto de máqui

,
nas de 'escritório. em· geral .. (Temos máqulna� de

\ escrever' e somar' us'adas··para· venda).
" • ',.. •• � •••• , •.••••

• -<.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORRe.-Q';DO, POVO - Jaraguá' do Sul-SC

-EXP·EDIENrE-

.. [i'Jaaij"J'ItJil'l�'l
Fundado em 10 de maio de 1919
CGCMF N.o 84.436.591/0001-34

EUGêNIO VICTOR SCHMöCKEL
Jornalista Prof. ORT·SC nP' 729 e Diretor de Empresa

Jomalrstlca' ORT-SC n·o 20. Membro efetivo do InSfltl,lto Hlstó.

rico e Oeogr6fico de Santa Catarina.
'

. Colaboradores
Flávio José Brugnago,' Yvonne Allee scbmöckel Gonçalves,
Jaime Blank, Prof. Paulo Morettl, Silveira' Jl.inlor, Rudolt Hirsch
feid, José C,stllho Pinto, li)r. José Alberto Barbosa.

Redação, Admlnlstrac;io e Publicidade:

Rua Procópio Gomes de Oliveira n.o 290.
,

89250 -. Jaraguá d�' Sul - so. .

Composição, Impressio e Clrculaçio:

Sociedade Gráfica Avenida Ltds.. - Jaraguá do Sul - SC.

Assinatura anual: Jaraguá do Sul e região CrS 1.500,00
Outras .cldades ••• '. • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • crS 2.000,00
NÚmero atrasado .'. , , , , .. '. , . . . . . . .. Cr$ 50,00

Exemplar avulso- , , .. , , Cr$ 40,00

Iate 'omal nlo H responsabiliza por artigos assinados e nem

cr.volv. órfglnal..
O "Correto do Povo" é ,associado" ADJORI/SC e ABRAJ,oRI.

Viaçâo Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOES.

A "Canarinho" preocupa-se com a sua 10-
.

comoção, colocando à.disposição modernfsslmos
ônibus, com pessoàl especializado, possfbtlttando

: unia viagem tranqüila, rápida 'e segura.
,

Programe' beml Programe CANARINHO -

o transporte carinhoso.

JARAGUA DO SUL -- SANTA CATAR�NA

1 Helojoaria Avenida ·1
,

ETERNIZE' os BONS JIIIOMENTOS

Presenteie com J61a� ,e as mals flnas su

gestões .da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e

Getúlio Vargas:

funilaria. Jaraguã Lida.
, ,

. Calh� para toldas as finalidades. Faça-nos
uma visita.: EstamQS em condições de atend6-los
eficlentemente�

. ,

Rua Felipe Schmldt, 279 - 'Fone 72-0'148 ---
'

J,araguá do Sul-SC.
'

Construtora . SerIa LIda.
CONSTRUÇAO CIVIL, ENGENHARIA E

COMéRCIO DE MATERIAL
DE CO'NSTRUÇAO.

Rua João Picolll, 94 ...... Edlf. -Carlo$ Sp�zla
.

Telefone: 72-0214

JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

.... I Terraplenagem' Vaigàs
SERViÇOS DE RETROESCAVADEIRAS E TRATO-

RES DE ESTEIRA I

Tubos' 'Santa Helena

,� ).

Belina II LDO - Amarelo ••......•..•......•....... 1980

Belina II - Prata Metálico ; •........ ,. 1978
Corcel II LOO - Verde Metálico 1981

Corcel II LOO - Amarelo Metálico· ••........ ;.; ..•. 1980

Corc.el II - Bege .•...•..•..••••...•...•••••..••... 1979

Corcel II L -' Bege •.•..•••...•.•••.. , .•.........•
1978

Corcel, Cupe - Márron Metálico •••.••••• � • • • • • . • . • .• 1977

Caraván � Azul ,••.••••••••• ; •••.•.•• ' 1977'
Passat 'LS - Verde· ......•••••••••••••••••••..•.••. 1980

P�ssat TS - Ve�de ....".'..... '" ••.••.. ,.' ',.�'" 1979
Variant - Ali'larela •..• :';'..••••••••••. ; •. , ••. ' 1979
'Brasllla � �ranca .; .••.

'

••••••••••••• : •• ! ••••••••••• 1978

V.W� 1500 ...,. Branco ..•
' , ,.� :.....• 1978

·V.W.'1S0Ó _ Verde :." ••••••••.•...••••. 1974
Panorama -'Àma'J'dl6 :.:� ••••••••••• _.,.� ••• : .••••• ;. 1982
Flat 147 L --- Amarelo .•...••.•••...•............... 1977

F.75,·
.

- ,,'O,ere"- ,. . '. '.' '.' l • ' .•.••••. ;•• '. '••"f. . . . .. 1979

0-10 '- Bege ;, : ;; ,.1981
F-4000 - Laranja , .. :, ,...... 1979

.'0.60' '. BegE;! ', '. . . . . . . . . . . . . . • . .. 1�78
\ ;. .1

. Barão de Itapocu
HÁ' 38 ANOS,

.,

CONFIRA A HISTÓRIl\ ...

__

'

- Vida de jornalista não é sopa não. Ouando
agrada um, desagrada outro e vice-versa. Não dá
p'ra agradar a todos. Assim já aconteceu sempre e

aconteceu no ano de 1944, quando .o fundador do
semanário "Correio do Povo", divulgou na edição
de 3.6.44, o seguinte: "A. Coletoria Estadual de

. Guaramirim parece que instituiu por conta própria
um imposto de exportação. Assim, todo o cida
dão que ali vai desembaraçar um despacho no va

I lor inferior a Cr$ 100,00, tem que pagar três cru

zeiros a título de ordem. de embarque. Será legal
esea cobrança'ê??" .,

.

.

O Coletor botou a carapuça, estufou o corpo
e meteu os peitos pelai: "Snr. Artur Müller, M.
D. Diretor Responsável do Correío do Povo - Ja·
raquä, Lastimo muito esse Jornalsinho inconciente
de que escreve, ter a pitulançia de criticar os ser

viços' da Coletoria Estadual de Guaramirim. Ora
Snr. Jornalistinha, fique' sabendo que uma vez
mandado cobrar ordem de embarque, quer superlor
ou inferior' á Cr$ 100,00 é porque há origem para
esse fim, mais ainda, é necessário saber, que o

chefe desta repartição tem superlores para àten
der reclamações e punir contra os seus atos, e
não admite ser covardemente ofendida a si digni·
dade com dizeres escariotes. O. autor de tal crltl
cagem, só poderei classificar como covarde ou

5.a. coluna 1.°) Covarde porque retraiu-se recla
mar o que achou com direito. 2.0) 5.a' coluna por·
que tentou intrigar o chefe desta respartição com'

o publico e si chefes. Guaramirim, 8 de Junho de
1944. João Rodrigues Gonçalves. Coletor de Gua·
rarnlrlm.

A redação fez a nota: "Satisfazemos o pedido
do snr. Gonçalves, respeitando a ortografia da
carta, pela qual os leitores podem ver que o missi
vista precisa de escola para aprender portuquês
e civilidade. Quanto, a nota fica ela de pé e, se

lhe apetecer, iremos sindicar "a origem" de outras'
exigências absurdas por ele feitas": Nunca mais
se ouviu algo. . .

.

.

,

.... HÁ 30 ANO'S

_�- Ern 3'1 de maio de 1952 era fundada a So
cledade de Atirador:es "Proqreseo", em -Jaraquá
do Sul, sendo a prlmelra dlretorla constituída -dos
seguintes: Presidente � Max Hoepfner: 1.° Se·
cretário - Helnz Puettchen e 1.° Tesoureiro �

Alfredo D. -Janssen.:A sociedade foi dissolvida en-

't-re 198G/81:'
'.

, -t
.

.

'

'�rite_riormente, em 31 de março, era fun- 4

dado o .Clube. Jar-i;lguaense de Xadres, ainda .exis
tente, sendo -presidente o sr, Ericó BIosfeld Eil se·
cretário o dr. Mário Tavares da C. Mello.
--- Os dlas 28 e 29 de Junho eram do maior
significado Rara o Hotery Club Provlsórlo de -Jara
guá do Sul, porquanto na noite de 28 era feita a

entrega solene! da "Carta Constitutiva" do clube
local, o que queria dizer que de então em diante,
ficaria traçado riovo rumo nss destinos do clube
então provisório e já então reconhecido,. seguido
de baile no C.A. Baependi. Dia 29, às 11 horas na

Praça do Expedicion'ário, realizava-se a cerimônia
.

do plantio da "Arvore da Amizade". E, num gesto
cativante da mais alta compreensão dos reais sigo
nificados pará Jaraguá do Sul, Artur Müller ofere·
cia, no e,ntão. Posto Agro Pecuário do, Mtmicípio.,
uma suculenta churrascada em homenagem aas
rotarianos em visita.
--- Procedentes do Canadá acabavam de che·
gar ao porto de Itajaí 360 toneladas de fios de al-

. ta tensão, adquiridos pelo Governo do Estado, pa·
ra serem empregados' na ligação elétrica Florianó·
polis - Jaraguá do Sul, o que possibilitava ,á
transmissão da energia elétrica 'de Capivari. Era
o com�o da verdadeira industrialização de Jara
guá do Sul, hoje o 3.° parque fabril diversificado
do Estado de Santa Catarina.

... HÁ 20 ANOS
--- A Justiça obrigava ao G.overnador. Rainer
Wiele era nomeado para o cargo de avaliador ju· .

dicial da Comarca de Jaraguá do ,Sul, feita, então
pelo Governador Her.iberto Hülse. A anulação do
decreto de nomeação foi seguida de mandado de
,segurança em que a Justiça reconhecia '8 validade
do áto 'clo ex-Governador.

... HÁ 10 ANOS
-...,.,.._. A primeira criança deverá naSCeT' na super
ficie da Lua ßntes do ano 2000, Esta era a preVisão
do cientista Werner Von Braun, que. explicou qüe
dentro de' anos, ,"quando voltarmos à Lua, gosta·
riamos de ter grandes casas pressurizadas que
permitisse a' um homem ter tlma vida not·mal".

O . Pref. Hans Gerhard Mayer, sancionava
Lei n.o 349, denominando -de PRAÇA DO IMIGRAN
TE, o logradouro púbtico ao lado da Estàção F-er-

.

roviária,� em' NerelJ Ramos, neste Município.

I O Prof.' Pa�II()' Moretti recebia da filha do
fundador de Jaraguá amáyel missiva, pelo fato de

I ;ter feitO' no Liöns Clube, do qual era .sócio, refe
rências elogiosas ao seu pai, o Coronél Emílio
Carlos Jourdàn� O estimadQ professor, nosso gran·
de colaborador, na coluna de Lions, estampava a

.

CARTA ABERTA A SENHORA HELENA JOURDAN
'

RUIZ, de agradecimento pela sua manifestação de
simpatia.·

Indúslria�, 'Reuoitlas . Jaraüuá �. A,
.

\.. ..,' ....,' ,e
,.

(ONPlL� '(óricenliados
.

para· Alimentos

Desfolhando ß, leu caderno
'de notas

Silveira ·JÚnior
.

Tenho certeza de que, -seo segundo. álbum "A

Criança e o ICM", produzido pela MPM - Pubhel

dade, contivesse apenas urn Bonequinho de Walt

Disney, certamente a firma norte-americana teria

sido consultada antecipadamente e receberia o seu

royalty. Pois aquela segunda edição, como não
..

poderia deixar de ser, foi toda ela decalcada numa

idéia origina'l do ex-qovernador Antônio Carlos
Konder Reis e por milli executada durante muitas

noites de trabalho. Em correspondência' que me

enviou, o ex-qovernador me autorizou a usar como

quisesse o seu plano de trocar' notas fiscais por
flqurinhas, informação que tive o cuidado de trans·

mltir, por carta, à MPM, no devido tempo. Na pri
meira edição de "A Criança e o' ICM", realmente
fui procurado e até elaborei o roteiro da edição e

as SUÇlS legendas. Mas desta segunda vez, como

"eu não rne chamo Walt Disney, nem Mônica, a

MPM não teve ao menos a gentileza de me coa

sultar. Diga·se de passagem que na primeira edição
(a de 1980) já quiseram me passar para trás mas o

então governador Jorge Bornhausen exigiu que o

roteiro e as legendas fossem feitos por mim. Ago
.ra só rae resta dizer à MPM que um pouquinho de

ética não faz mal a nlnquérn,
'

-*-

A Financeira Losango, de Porto Alegre. faz um

anúncio muito estranho e imoral. Oferece emprés
timos que vão de Cr$ 15.000,00 a Cr$ 290.000,00,
com prazo de 12 a 24 meses, o que', aliás, qualquer
usurário faz. Mas na hora do fazer o cadastro, o
interessado (leia-se "o enforcado") responde a

duas perguntas. Se acertar, concorre a uma vía

gern à Espaiiha, para assistir à Copa do Mundo.
. Só mesmo quem não sabe que_essa genero:;idade
é acrescida aos juros de todos os mutuários é jessa
vestal da moralldade financeira chamada Banco

Central, cujo nome cito com asco.
-*-

Depoimento dá outro soldado de volta da meso

ma guerra: "Nós passamos .um mês na trincheira

com água gelada até os joelhos".

Adivinhe o leitor de onde foram extrafdos os

trechos que se seguem: "A cruzada iniciada pela
Igreja contra as saias curtas e os decotes está
tomando rápido incremento" ..... "Agora o cle

ro católico do Rio de Janeiro, em observância ao

mandado de Sua Santidade, reatlzourio.Paláclo São

Joaquim uma reunião para tratar dos exageros das

modas femininas, que de indecentes já, passaram
a ridículas" , .... '10 cardeal francês Amette esta

beleceu que não poderão assistir às cerimônias

rellqlosas as mulheres cujos vestidos não cubram

Q pescoço ,e cujas saias não. cheguem até os tor·

, nozeles". rCorrero do 'Povo", Jaraquá do Sul;'
7/2/1920).

-*-
4

Uma estação de rádio de Florignópclls .outro
dia dava esta "slrnpatla" para cura" crianças qu�
sofrem de inapetência: "Ralar um caroço de �ba·
cate e colocar a massa dai resultante em uma gar·
rafa de vinho branco. Depois enterrar a garrafa por

oito dias. Cumprido esse estranho ritual, dar essa

Zurrapa à criança até a última gota, em doses dlá-'

rias". Essas simpatias não deveriam nunca reco·
.

mendar nada para comer ou tomar. Quando elas

são absolutamente inóc.uas não' transmitem mais

do que ignorância ao ouvinte. Mas no caso dessa

garrafada, o mínimo que a. criança poderá ter é

uma intoxicação ou mesmo um coma etílico ...
-*-

Pois foi só neste último domingo, assistindo
à abertur8/do "Fantástico", que verifiquei que uma

moldura que aparece em azul, tomando o centro

do vídeo, são nada mais nada menos que os con·

tornos de um tampo de bacio de privad.a. Quem du·

vidar, que fique alerta.
.

-*-

. DepoimentQ de um soldado argentino de vol-

ta das Malvinas e certamente ainda mais. visioná·
rio do que Galtieri: "Nós queríamos continuar lu·

tando, mas os oficiais não quiseram. " .". .

.

-*- .

Estado de Santa Catarina .

CAMARA DE VEREAD'ORES DE JARAGUA DO, SUL'

DECRETO' LEGISLATIVO N.o 01/82

"APROVA AS CONTAS DO EXERCrCIO DE 1980"

JOS� ALBERTO KUTZKE, Presidente da Câ:",
mara de Vereadores de Jaraguá do SI!II, Estado de
Santa Catarina,' no' uso e exercício de sllas atribl"li·
ções, faz saber que a Câmara aprovou> e eu pro·
'<mulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO" .. ,-- ..

ARTIGQ ÚNICO - F-icam aprovadas as con·

'tas da' Prefeitura !VIuni'cipal de Jaraguá �to: �ulí' -

consubstanciadas nos Balancetes de Janeiro à

Dezembro e Balanço Gerál de 1980, em virtude
de votação l<Iavida em sessão do dia 2:1 'de, junho

. de 1982, com o ,segUtnte resultado: 8 (Oito) .yqtos a

.' favor;.'3 (três):�otos em braneo e 1 (hum) voto con-

tra. ..

Sala ,das sessões da Câmara ,de Vereadores,
de Jaraguá do Sul, aos 23 dias do mês de junho
de 1ge2. -' ' ,

,JOSé 'AU3:ERTO ;KqifzKE, .

:Presidente ;_,

.,( "

'.

'Os Despachos do
Dr� Prefeito'
o problema da

nação pública não e e

clusiva do quadro I:Irba
de Jaraguá do Sul.
por outra a cidade s

" \

tamente escurece em
.

guns trechos de suas r

e, 'mesmo reclamando
quem de direito, cu
multo o seu atendlma
Pois, fol assim, em I

cara; a cidade govern
pelo "Doutor Carlinh
"Omalr Corrêa --- Pe
fornecimento de lãrnpa
para iluminação pública
5.° distrito. Defiro. Se
CELF não dispuser
lâmpadas no momen

que se comprem as dit
Convêm ter as ruas I
minadas, favorece a uni
legal dos jovens que
amam. Quem namora

escuro não casa. Não
explicar porque, mas

houver, um ibope 'ver,
que tenho razão. Tudo
baixo da luz, as claras,
melhor:' Conversa fra
sob a luz da verdade. R
isto já disse, coloquei
Prefeitura todas as port
de vidro; e sem chav
Amo tanto a claridade q
só

Idurmo com a janel
abertas, deixando pass
luz da, lua, .da ilumina
da rua, e dos prlmelros
bores da madrugada. E
uma vantagem:. à qualq
hora posso contemplar
nha adorada esposa dei
da ao meu lado. Na es

rldão, como
.

poderia
laT.

Explosão
populacional
o Instituto Brasile'

de Economia, vinculado
Fundação Getúlio Varg
aponta que na gestão
Presidente Figueiredo
(1979/1984) a popula
brasileira será acresc

de cerca de 18 milhõe
pessoas.

. Segundo o Ibre, "e,ss
18 milhões de pessq
eq3ivl;llem à atual popó
ção do Peru e são
do que toda a pOPl!laç
venezuelana (15 milhões

·

.

da Austrália (14 milhõe
e da Alemanha Orient

(1l mi'lhões). Alerta o In

t,ituto que "não só as a

tas taxas de crescimeot
· ,,Populacional costuma'rrt'e
tar associadas a maiore
índices de pobreza, com

trazem dificuldades at� i

superáveis de acumulaç�
de capital, em ritmo co

patível com os investime
tos físicos e sociais (s:
pital humano) necess�ri
a romper o' chamado CI

culo vicioso da pobreza"
Para aqueles que leva

tarn a tese da ocupa
territorial através do cr

cimento populaCional, Ie
bra o Ibre que os dad
do Censo de 1980 m

'tram que "o efeito peil
r;izador da urbanização"
Brasil é tão grande q
não só continuou na déc
da passada o esvaziame
to. do iRterior, como a

hoúve uma queda. absol
ta dI;! população' residen
ruràl, pela primeira vez n

história demográfica br
· siJeil'a. Ela ca.iu de 41, m'
'Ihões de pessoas para 38,
milhões.

Dêdmo Prlm(t1ro
pensamento
Meneia �m� vagá .

sonolência
rebuscando a imagem ratl
n� mí:lis ,profunda .

'lembrança . .

'

IJO mais 10nginqu,O viver.
, Traz para b presente

·

a expressa0 ,mais suav
o canto mais belo

"

o, querer. mais querido
o viver mai� intenso .

Te desfaz da parte
artificial
recompõe o ato de ser feh
e como um animal
.realmente civilizado

.

toma tudó isso
e·AMA•.
� :anajanetepédri .-t

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�·��i.j' �n$!11 elJl1�a:Rf",ça:jQI.a, 2"2e� juI.�P,;;p,v.,�,às 1�.R� h.

\lenda em ,2a. praça. Ii1Ja 11 aê agosto p.v., às 19,ÔO �ora,.
!� qo�tli .mh1s, d,ei. A'U'tos d'!l i:Xéhúç!ó Ftscal 'ns. 6.364: :

6.36�:6j466; 61437;,,4()8J.óa94i'6._·'ó582.'e.� b1/:-.8:498, í
,.ttn _que"exeqücmtes A Fa�enda NacJmjaPe...a. F8tftl1dà .do .

EstadQ- ,4e S�ta,' 9atafln�, �JJiE!ctJY�"Q,til. ",_,Exeoutada
, '"

MAX�Sl?lJM�ÁIND., CPM" DE �PUMAS LTOA. BENS A SE- .

IftEM PRACE OOS: 1. O) '_j 1: t '':::':'UM', T�RRI:Nb 'UFtBANO
,.slttJado/.iêlna"ljfa1ídà CÀI' dgUti' díi'"'�b1y à "ROdovla' SC>301:
trecHo êhtr8 Jaragué' à"Oqrup6, ,fI'ótft. "à, éf#ià- de 7.500m2. ,

_fazendoJrente em 61hn�...numa�hlQ, partjQjJI".AUeJjga IIRodQJtla .

$C-3q1T,:traY!!lssã�;_,j..pf.)fundo,"!.�'n 3Ti,msti com "er�., ,:de .

Alvaro' aéH:oJ,U, e�tre,"andô pelo tad'o .dlrSilt? em'15b ,ins.,
éOln terTas d$ Wa.· Afl ftlls6tJal Et ptlltf' finlo' �squérdo em

-

',159 niS':, :com ditas; dé Alvaro Bertoll!. Registrado:' nG' I

.

. Registr.o .de ImóvsJa �esta Comarca, sob .nl.,�.•3:U•• do livro

.

n. 2. ,aYß.llad_o e� ,Cr� 3.000.000,00. 2.o.?.uM .QQ�NTO
"DE' OOI')lSTflUÇ.a.? t!ND�S'rRIAL", _ligadOs. e,ntre sf, construf- ;

'. 'áä, parte de tílocb� de cõncr�tó' (6lótêc) Ei Jjârte ae tiJolos, .

.. '�óberto com telhas' dtJ ''etemlt simples, pIso, patte dfl côft
creto parte- barto batido, út;lIlzadGl.ccHriO depehdencla de fé
brlca, escritório e sanltárl�,_,C()m At$ll. totItl r.de, 2.100 ma '

•.

• 1j!do, ��ltIR��� s}�l?r;e terren�: �escr.l� ,p'�o _Item, 1.° 90n
.

i . servação (fess�s 'dépendencla bastante ruim:" ÃVällàtfõ em
:,' Ct$"4.200:0ÓO.1)0." 3:!) UM''GALPA(n�BER10, que abrlg$

oma càldelra ii lehha e'duJis''éstufas,- 8statHlliinstrUrdas de
:alvenaria 'de. tijolos, �0bel'tiJra de. .lajJe acabamento .Intemo

de cqn.cr�o. " A.�ob�1Wra do ga!p�Q � de telhas, (Je e�er
nít, slmp'le�1 e�corada spbre u� ��truturá' d'á riladelr,a slm
ris. .,Ä âreá

�éõ'ôsiru1d"a éiífl' 'ê8�fás' ê' 'Oalpã� "l\tthg'ê
. ':�f(jltlinadamente· 270m2'� �val!ado em Cr$ 800.000,00. 4-.O)

,.,__O·equlpam-efltó"',"""'él q,ue compOit at) .dUa$� elJtuf�s, tals
I

. eömo ventlladore", radl,dore$, eqnps" vél�las,. medldQres

! d� t�\'Ipe.r.�u��"�,,pr�ss�C!; p�lIa!, .�;�utr��·màl"N que .for
) �

mam a estufa, sem mororês, avallaao. p. eéfulffame�tQ exls
i) .. ·têrité 'ein Cr$ �200.öboi()0; �5·."') ''''-�UMA CALO�IRA A

;, ,VAPOR,: marea -H ..I�rer'nerô' cem'',. éepaéldade" paf..,!iOO Kg'"
r. . deéatlvada;. avaliada. em.c.:$ 150.000,00., 6.��i,�1 Uma 11)�
.' Quilla 'rriglldtml...�e"pintural tl�"U,�NVA�PX 13011, modelo

" .

$tp,lnemaon, desatlvada, parclalment� des�ontada, sem ,:>8
� �ri1otores élêtr'lcósr' avàlláda eni'�iJ �30.o00l0b. '7. O) .

..:.:... t1MA

SERRA CIRCULAR ESTOP�DEtRA, 'mareá Guarani, '800pláda
"'com rnotorr:marca Kéhlbacl<, de 05 .I:1P, usada e desatlvada,
.ávallada em e.....®...MO,(lO. 8,°) "':!::9UATRQ. E?<AUSTORES
aeepladQs a motores de marc��We�r de 1 1/2 HP., cada,

,

parteda t4bu!àção,alndãJ�oAtadá)Ö .IÍUffs parfecroilt-áEi,rnonta-
" ·'dlr. iivàllados ��Ot$ 46.00.00. 9R�""!-!:;I.IM �P."S�R DE
';; "AR; n'larca·"D011A-T,· mOdetb de

�If'",JSJ88li. baatant!
novo, '

" ,llêOplad�. motor de: marca KohlJ �r<.; :(. 1/2 HP, desa
"

tIY.!!do, 'li/aUado em Cr$' 70.OOÓ� • If . _:::!.. UMA< äl:RRA
FITA, <marCa ÕMlk ãc�pla4à altm"bló��Hflféá WEG �e S

"HP, desàtlviClá,"aVàlláêta 'em 01'$,.60;000,$ 11.°) � UMA
. FÜRADEI�;' sem ·tnattfa. carcâ��nt9mt.1!Pm m9tRt fl:G,de 2HP-,.,avalladâ ein Ct.S.AOp,OOYI.' 'U.?J�M� FU�� IFiÁ,

1n�fQ8 HEI.ANO, de•. brmcada, ado litem' !i9.m'iffotdi'"'w� ��,.
2 HP; avaliada em Cr$-�.s;OOO� • e1:f.�r ...... ,uMA v öAAA,
ÖIRbOLAA ESTOPAbEUt�, marca Tres Irmlio$1 com ntot�r

J(dHlback de S, HP, avaliada em Cr$,30. 000,00 . 1�:0) - ,

UMA PLAINADEIRAi ·marca. FAMAIh��IJ?imetereã,
�ndo, 0.1 de 5 HP, fi 2 HP, avallaãa� em15ff 16.õdoóoo .

. 1a,O) UMA $EI\RA CIRCULAR, estopadelrê; marca INVICTA,
,�

"

com motör Kohlback ãá 3 HP, avalladl\tm Cr$; digo, rouba
, ifI. 16.0) ;!..: UMA 'SERRA CIRCULAR;· carcaça de. madeira.
� motor Genärafef6trlc de,7�1/t! HP. aviltada em Or$":'
äà,.OOO,OI)�,.1,T� <!) • UMA CHANFRABEIRA, ' IJbm _ marca, com I

'

... jIols, f!l0to�es.l _8{1l'1do J J�ohl�lIck jle. §, HP. e Q1_WEG, de
uHip., nio lo�all�da pelo sr. _Avalia40r. W. O}. I;JM A-

,

PARELHO: DÊ. AR CONDICIONADQ, marca ConsilI,
,

mod.
.� - 01 HP, �vall�db em'Or$ 15.000.00. 19.0) UM B'AL-
"'j(Ó DE MAOEfA'A, . eãfllo éoldl)làl,' 't:('jrf1 tai'ifpt;' êlé fbrmiêa.
medindo,MO,ms r .de comprimente·por. 1 .10, ms de altura,
utilizado para éscrlt6flo avaliado em Cr$ 19.000,00. 20 ..°)

i' - OUÁS MEsAs PE MADÊIRA;' párã télefoná; ávãliadãã em
,

'crs 3.000iOO� �1. 0) l.::... TRês BANCOS DE"MAD�I� tátil
, 1I1ii1ofádas em· teeldo,"estllo rústico, avaÍlados'em Cr$ ..•...

.

'3.000,00. 22.°) - DOIS EXTíNTQRES DE INCÊNDIO, mO-
, delo, d,e' c;:ar:rlnh(), tl�º pó qu(rnlc;c) Pß� 50 �g. ÇQJ!1 O� .de

)1 anos de vida, a"allados em Cr$ 20.'000,00. 23.°) r. TR�S

" .ÊrlINTORES. i'nodêlô mánual,�tipo-p'6 (f4tmlcó;,p�l'â '12'l(g:-
'�

,

t:ôli'l S ano$ de 'vldà,' ayqllados érri Qr$ .. ;sbOiOO. "24.O)�-

"

, ,OS, DIREITOS DO lELEFONE'n: 72.0650;,tlpo lridiisfrlal, ãvà-
t.. hido em Or$ 122.090,00.. 25.°) _- UM_ RELÕGIO"PONTQ,

marca .Ro-Bel, avalla,do em Cr$ 35.000.00. 26.°) - CINCO

;o' : ,t.Ji�SA$ PARA E$CRltÓRIO, esérlvanlnhãà. ;'tampo' de má-
.

�. :eleita, !lés 'de, áÇO, a"aliada$' em' 'crt 3t).óbo,ó(). 27. O) UM
. ARQUIVO DE AQ()� 'marCá Mogland, avallãdo êl'n t2.000;OO.
28'.-0) -;.uMA" E;STANTE OE MABElRA� p�s de aço, com 5 '

POrtas, a�flaaa 'hifl crs 6:'ö'00,00. 29;.ti)·:tIMA i:STA�TE .DE .

MADEIRA, 'ptl,8 .de aç.o, Cdlfi 5 pratelilJíà!i-, avalJadEi..em 'Or$
8.000,00. iSCijO} �� Utrl'''trllJtor el�rlchJi'tharCa WeG; tle 1

1/2 HP, ,mfa� '��dell"ll1 avalladt,l em O� j. 000,00·

i!ä:�lvadat�mtf�C��!fjt���ö&:�tg� j�JtjJ������ .

vfRCULAR; om ·r1ibWii' Wlö':de 1 HP, circaM :ae:ltilideffiJ,
IIväl,ada· eM G",i'5\:�O,bÓ�, '33.') fUMA 'llf:ltA"Bl��mã�a '

I)OWER, acoplada Ir 8 Il1btores WEG, sendo. 'ull1 de 2 HP. e .

W b�·e'��I:'t��/�Á� :M�P�tl:'mf::a4�������,
Cbm 2 rttót6h.'J. i)JC'\{;nt ��1Híftl��'m"árilà tkoftlbach' e uiTI
8e 5 Hf.� W!G1'àtldllildott.'ÉII:tf60 ::ÖOÖ,ab. 15.O) - DIlJAS
aXÄJ)�$, 'mllrclt!lÍ!lVIOTAlàCDp�6ÓIt, ,6l11fi I'Í'lOtor 'dê 05, ;.

�,rqa ;W�J ·afal�.das ern:)C..,-4,0ó.9�� ,jJ8.�)�-:
COFRE .DE AÇO, para 'escrltór,lo, sem maltQa"pesbtltfo ,

���.ltW.gtM�l�li:'.&,�· !5:n'!t."?6.i'::d:�_
l!P .ll�ofadas giratórias, com p�s de aço, av,al!adas. çm .Cr$
'o:u!uw,OO:' LOCAL . 'Edífr�lo lIo FÖfQm' 'dg"'Comatca' dé'''Ja�
til, marca Ollvettl, modelo Llnea 98, usada, avaliada eml.crt

.qop,�. LaC�D, E��rcJo; do.. Fqrum �a. q�.".�rc�'.de Ja-

,.,..II......::-.."':Il� �ti Sul.}Nd$ ·a4tà�':.'não_,c,Otlé�â�liav$3J' qu�IWer Onus rö

��JP\llilJeHte (Je ju1'gamehto;�Plea àfhifaJn1:lmádo por e$te
"tIUIt8liJli äxeöOflildá:'MfíbSpuma lind:: ',ê Com:' de Espumas
, Ltda., <ta:dlltit flclroa., na, pess�� de-seu .rep�sel'!ta!lte-' legal,

{'I���FfJa�'F�o g'��IPtm.o L� L�.�,ç�.1iI- q,�9 ,e�pas��d.pjnest�. I""dã. é:�e��.arc", �e_ J�ragy'ã ,<II? �ul, a0l! -.7. d� ,maio de

.�. !U, ärul'là'\\tIHter; Esérlvã'O, 'O subscrevl� --
'

• •

.' •

,

"1
" I ..�.:.:- J ·'f:t-\ Jl) �"

")' ,I :AAMiLitÖN::PUNIÔ' ALVES
.... :;-;"l 'Quiz .i!e:.Drr.ejto

..
'

,.' $' ..... "", ... '. 'j""
,

, ,�.' •.. '
• •

,

. ,'..' I,
, ,

'
.'

".-
.

�;:WZ':f } ')r h
.

st, ' :

=--�--�..........._---,--- 'Atletismo tem' mmpetlç6es em ·Jar.ui doSut·
' , i<} 'L:,� "�'_

�.. � .......

=:al��e..!all� Ca'-.rl"'lóL ��iI "'."oLáa· \ ',JJ
.' ',.J

,). ". ... 1. COIJIIo do
1:'1I:1�Lu"-",'MU�.IClrAa.; ue'JIUlRUUA u� 'l:iIuL:

.

" "

-séraFea'i��i1á'.íla' tarde deãt6 .ába�ô•.IeJn·Jlíragúá POyó· de 'aatélSbl'
j .

.

,

do S)�, ,1U:�rgi,1;a ��',Q�rvão do Olube .Atlétlco Baepenell, .

..'

D E C R I:i T O N.o 166/82 "
-,

ii ,a�gu�ãà· ela�ta do' Campeo�.ato de fJfpd� AqwIJo�.,�u- Inl...1Jp,v.nJL, j
,

. Re�u� h9rário do expedíente nas re-
'

.
venll ;f�' M�nor§s., da F'ederaçao patar(Í1ense de Atletls-

..
_' l'

. ;

.1W;!! c' P,�t�lçö,es pú.!>:IIO�a$ rnlir,ipIPã��.:: ":',.
. :rrl9;ú�S':.J4)'lé1;ª,s .s�rã.a abertura, é. "aegul'd�J;Ilen.tej 'à_s.. \,:$.Mih�" � heceSiI-

:-'J '. ;·._.�1'�1 \:. ,j 'VItR'ÖA BAOEP(, Pr'félfô Míitff��äl ,_se"iu�nt�s"J}rovas: 14baO:-1.ÓOO m rasos aduíto feml-, dade·�d. ,,�neentivar.a
.

" , ,e fi: hinQ, 14h.50 -;- ä.pôO;'Ill' .raeoe
'

menores', Illascul{no"" prátfeal <tlQt; ,futebOl . a'

'11
dê Jatagliá d'i{Sul, 'i:statlo de: SB"ntâ Catsflnli, í1O. 15h20 �. 2.000 m rasos menores feminino, 15h50 -: 1:50p palltir da8.�$,. tnfe-�us.Ô' Ö e.k�rpicio dâs, atribuJÇõS�i'�t1e'lhe' conféfe o

. I' ,." •• ' ",'1 ','" "',.
-

�telf!.1ô 1 500 s' j
.
Ite.�m' )'('[:111.\' âh1..rà 70d da L.\.1.Uom"p'.'J�e'm'eHt"'u. N:o 5, ,I')'l �as,�$ J�vi�,r:u masqu .I,no, n. ---: .... m, r sos �- 1i:l�en1(e tel o á pla-

loÍ. ,�'. ,til ar- .venil'.feminino e à:à 16h30 � 3.000 rri rasos adulto mas- no I'nferl'or",' 'o.' "drn"l
:: .·'!�Ö �8 d �ovembto e. 1975; e,'·'·· '.�. �. (..

."..
.

Q CI

',. "'t �� ,

.êt,ons'ícfêrsntlo fi' älenç"ã'o de todos bt4
.' eUI.ilJp·. ,"', ,) ,

'

. ,"Corteio .do. p.evo�' It o
,

" -O ptibliéo áinanJe do esporte amador � tem obrtg$- Grêmln E� dl!JVentus. con
'���s1,,'ÉUtos CfÜé sêvólta � disPtltá·-do-CãinpeÔn�o .

ção de incentivaf'õs competfdoräs·',<ns··tarde lCIeEfte sã- juntamente., Irão ptO-
: �'fl(tI�I'/é!e�r=utêbtn.· onde o nosso Pais conseguiu 'bad�.,,��p B'aependl;"

. '.

•

moveF. ,após a Copa do
'. cräS_§iflc�lsWl1ara .ä: çompetição el)tt.p)1ii�enç,�I, {".

.. I' Mund"', a'1.8,Taça '.""0'r-'
'ttöfé's dd prtmeU:ä fâse; ,', .,.:" '" ..:��: .

'

'H ') P Ró I
i

CI S I
- v, 'oi

,
" " ConSiderando que esta classificação ..

� e ·Iem·.: rova st GI I ,es .

reiQ de, 'Povo" "de Pute-

,
" ,

.

d
. bol ,lnfantctlJuvenil,:pr

,

d����r:��ntã� d��n�ld�:cJ�!�i����nt��r���os .
A tradiclo�ál Prova Rúslica que.o ·,Gfln.fto�de Ativl"· ta gal!otos ,

cOm 'idade
..

Considerando que à participaç.t\o do
' dade� do �est ele Jaraguá do Sul realiza anualmeillte. entre 12 e .11 anos ln-

selectdiiä'do brasileiro' coincide com o horário nor- ná metade do ano. será neste sáb�d0, dia 3; de- 'jLJlhê. completos. Qs entendl-

ai 'de
.

"

edl ..J..",. em eömemoração à passagem do "Dia do Sesi". A lar- mentos iniciàls .foram
m exp ell1:"',

.

.

,
".

I
., . "

-

'W t' ",(..:� ....... f I
'

d
.

'J' 'I - I ' ,

: " g,��,a ser� .�s,.?q hor�s. defronte ao Paf'qI.lEf�Eàßrir eg man I�' 8vJ\idl� 8 rll a

',. '-,

D E' C DE T�A" ••.

' .i,. .. 1...., It, na, SÇ-301, Rodovla_Waldemât Grubba,' segUindo pel'a sem8Rà'· pessad'a, entre

.... ,

.

mesma até à Po�te Abdoil Batista;:MätrF'roríano.:Pelxo-, ,o .dire10r de futebol do
.

,

. ,

,
to;, M.�1. DêOdoro, Wa(ter Ma;qullrdt,,' �ê' ô 'CélltrO de Juventusl Rsui' Radrl-

Art. 1.� - Nos dia, 02 e 05 de ju- AtiVi�ad�s do Se$l, no ilú�etô ,'835 dessã rua:
., ,

. " . gJ:IH é (t ...,órter-es-
, .lho. de. ,;1982. o horário dê expeälélite Inter:rto e

'.
O tr�jeto 'têm em. torno Jfe ,alto qUII5iQàt'i:õs. A's portlvOJ do ",',Qötrelo· do

. ßxterno das repartições públiô8s mUnIcipaIs. se- inséfiçõê� foranr feitas no decorre'r' da semân��: no en;' Povo". ,F ,I á" i',o 'José

rá reduzidp para quatro horas e meia, devendo set . 'E!nt�nto, à�é. trinta mhíiJ.ta.s. {m�l� h�r�La.n��s..,�à,·','infci� IBrugnago,' quando a

'cumprido das 7·às .11h30rriln:·
",

da tomp�tlçÂo, h� pOSSibilidade de serem hiscrito; atle- idéia foi lançada e'pton-
'r ( •

Art. 2.°, -' Esté Deotêtö· öfltra�á erll tas, tànto" l,iltlivlcJualm.nte como por clu()ea oU: ,eh1prê- )". ;tamente,· aceita! entte

vigor na·datade,sua pulll!çaçãõ.
". •

sas.· .• '; • rw'i _.,e., . as partes. não ,viêando
. � 'O, "i,. ,-' ,Pji,láclo da Prefeltúfä MUr1IÓlpäl de

S' I' I'
,

I F',1'
'. a· pr9l11oQão serião num

• J�r�guá do Sul. aos 28 dias do mês ,(fe jlihho dê 'e etl, Idera certame Juvenil, de ilt:'úe Salli .i ili1celiltivo
. a::' gar.otadà,

,. 1982.
,,,
",.

.

-,---'__-..,..

Após duas' rodadas realizàdas. ,o �SEtí.et.() Eisport� uma vez que o 'reeen-

Clube, de Guar�mirim. lidera o Ql4ropeqliatp Qttadino te campe,()hato :e800lar

J '1 d L' J d F b I d S I N� prov(Ju ....�a il,C9sldãde
�venl a Iga �raguaense e ut.� �f' .Fot '! i\q, o

"e Jncerttivar à prâtlda
dia f!6 passado, na Arweg. pela segund��'ro�apjl..�o ce�- do princlplU e_pofie bra�
tame, Rio Molha .e, Gerealista Urbano. nã�' ,ffii�ril alérh ;.si.k}ire êntt.e- ;'a .gai'btà-
de um empa�e a 2 gels. enquan�o a ,Jarltav.e'n,cß.�...� Mir- \

tes por 4 a 3, e o Seleto a Arweg., por' .à O.. , :.
B. ,da. - ,; ,n."". ',' ,,;:

.�
Desta fotma,"a classificaçãQ fiqQu s����9

'" áeguiri- .

No deöOtrerl du-pró-

te: ..1°) Seleto 4 pontos, 2

..
0) .Jari.tà.. �.�'.Qiit9$,·l�) Mir- xlmas Jediçõê9" :'tleste

tE!s 2 pontos e em 4.0). Urbano, R�?: JiA!'� a EtM·I �ib corp jornal, "iremOs n08 ater

1 pontos �peilas. Na tarde 'd:éste:,�í!i o')PJ);·. Jari$ sobret ,.,_ iI·,a. Tllçá""Oor-

x Rio Molha. Seleto. x Urbano e ArW 9 x 'M"rt��:
r i reio do;·�P.ovo" <kí Pute-

CAMPÉONATO ADULTO
'_ .� ) bol,lnfaritb/Juvenil, dê-

Co'meçou na sey;ta-feira. dia' 26. o turn6 flrial do talhando todos os por-

JUliO DI! DIREITO DÁ COMARCA rlE "AfilAQUA DO SUL, Carn,peomáto Cifádirio Adulto. com oS"rösliltades Úfba- menOrEfs.- Aguardeml

êMT�.� Db� ,irr08'DA FAZElllbÄ
no .1 iX 3 Mirt�s< e Rio Molhà '2' x 2 Atw�gl. 'Ontem. dià

: '�; ii
....

·",:}i�PIT��í�É �1�O'�l ,; I} 2, pela segul"lda roda<!_a. jogaram Jãrrfä�x Ai'Vifég é Mie"
,., - I,

fia
�

VEirid�"�fu 1.0 leilão: 'Dili' 22Jde Julhó p.v., às
tes x Rio l\.:1olha. folgando a Urbano. Na.�e),(ta-fe.ltayln-

. _ ,
'

.".", . ,. .

14130 horts:
. \Íêhda eil1' 2.0 lältão:i\Dlá 1.:1 de agósw p.v." ,

doura, dia 9. as partidas serão �sta8" 00 Glná$io:de Es-n.'�rÓpi"iê(jad·e,s
"'_ 14-30, ho"'s. qúem maIS'I.L.r. A.......s ,de exee.u"io. F.isclll· portes Artur Müller: Arweg x Urbano 8 Jarjta j(-·Aio Mo- •. A. iiW

.� 6:385. ,;
..

6.���_.._ Exequ�\�: ,A"·F�zen.da do Estado de . Iha. .

. . . - "

,': ... - rUralS' poue.. i
Santa Catarina. Executada,: CONF�bç6ES' JOSNEL LTOA..' -lid'

"

Locál: ISalffoib do Fótutn dá Cortlllrcll lie J8[àQU.·4 db SuJ., 'VarJlô/82:'Ktluse larga na frentenassemlflnlls f.� ser,rdiv.iu· as
BENS ASEREi!M LEITOADOS::·1. CI} :UHia ;mâqdlníFde 'coStüra ,

'. • . ".
,. <

tê A •

,Industrláli marca .CoI�m.hI�,. completa, ntiÍlta � c�tante e'
.

Teve inicio dia 27; 'domingo, 8. fdtré,...àamlt.lnal dO. em a u.OIS
motOr el�triCG It., ,I,J,-aO.tQ45.·�i r&tIb ,u� �u_ 'IV:'-Caml',,9I1. ·Varze..,-ó d� Futebol-Varjãoi82. "Ttoféu hac'"�r":es"

.

"

em ert 80.000,00: 2.°1 Um" tn4QIll1la..de costura lodustrlal, ' "O ai V él" di
.

täd I "eqül"S IT".
, �arca Columlita, ,co�pleta,: �e§ä; �����te','.,à' rtiotàr �jêtrlco

urv as ; spu a pe as 8B S .. s .c assl 1- ., I "

n. tJ.30209� cOlltu1'll· ....ta, \Jsádà, áVáßatfâ em ört .... ,... ' cadas; no Es�ádip "AtatO�IO Ribeiro"•.na.�I��, ��� FJ.aue!-,. ,,� < �

•

"

80.000,00.' 3.°) - UmainiAqlJlnll de.curufa Ihdus,hlal; lÍ'Iat�
, ra, do E:spu0rte Clube- FlgU�lrenfße, IiWEl,,�id� Pr,gt;nd:QtPr dp ••h.1I ., l�� .. ' iI\1,1.,'::

ca Refrey, completa,. mesa" estqntEt,;e ,.motor e 6trlco ,n; certarfle.· ma vitória' apenas 01 re.glstra a, ;i '. o, ,Estq- O Ministério dS' �!fticuhUra
40C7547, .co�r" rf1t�, 1!�a.d!tr..:avaJI�[ o� Cr$. ��.Dq�9P� fados Krausà sobl'e o Sal"lto �nt6n1o �e �er�u �.mos, aprovou no .úfHfrKj a.la· l' po._
4. O) -- Uma ",âoutna indusJrl�l, ,malMa .I:tafrel, compl_,ta. .

.

3 O '" .... 't F ,.. .

2 S U'd'" � �. .'

rrfesa,�'fját8J'ife"ei �Ofér '�'6t�llMl'n: ·40tJe751, tos!Ul'a retá.
.

'Por
.

a .• '1'1'&9 �ema s. ,ertoso e. a empre·. DI os e ria n.o 167{82� do' mlnstrd A-

, .. __ usada. avaliada..em 01"$_·61).1I00;00. &.�' . .._' UtfllJ méQtilnil C?límpico 1 a 1 Vi1a-lehil. no clássico. , mauri ,StábUe, <ciU�Uéfor.mula o

.

•.
de c9stura Indus�r,al, !",8rcs Refrey,. oompleta. mesa .e.stali-,

. '. O Varjão/82 tárá continuidade neste dOmlngo., BOm fracioi1arKê�iq J1�s. �prle.�ades
te á inatO! elétricO, u, ,4(\07511 j -costura: reta, uSQdll, av&- .

as partidas éntré' 9h Sempre, Uhldoe
.

x ',Sâlno .AntÓnlQ .� ru�als: . �t& eniÃo uma pro-
r 'i1adt:Í em ÇrS 60.000,00:"' 6. O)�_; Uma ·mAquina. dt' cost�ra

�

. .

•

,
.

\'" • prledatle n.ltill po_li set dl-

InduMl'làl, marés Aefre}i, complêtà, l11ellà, é�':ãttte é l1)�toi' . 13�3Q:� V,la L�"zl X .Ferroso e às � 5hSO - Krause x: vidida I em. parte. ,Iguàl& de 13

elétriCO n. 400592& cosNra reta, usàdá1·."alradâ éfn Ct$.. OhmpICo: No dia 11/�,' Jogam Oifmplco}( §eropr'l.v,n!- a 15 hec�rea ... .tyarláv.el entrê

60.009,00.. 7J» Urqa m6qúlnä"dé eöstUra Irldu&trnd, marca. d(j�, Ferroso x ,Santo AntOnio � ViI�.Len�i" .Kr�use; dia ,,'as.. r�gIÕ�,� pp ES!a�o)-� .agora,

JUkl
•..eompte

.. ta.,.mpsÍli, ßst�n�'e. ß mot0'i eI6tr·.ICO n,.: 2a7!20�.a12:i : 1.13/7 - Fer�oso x Olimpico . .Krause x Sempre 1,l.6.idoG c01'fl á nova
.. re�ílla��t1táçio,

... "'t à·t "àd..!. v"l1 d3 em
,..� .60 00000 8 ) .

•. • '.'. I ]i! ','J' " passou"pàl;1 'dàfS' "éc'fàresi ou
..q",.ur,}te.a, ,u� .•

II, a,,:", .b "'�,,"""•.;;,. '..;' t,·.I..·.L·'
-
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COLUNA ROTÁRIA DE ECOLOGIA
,José Alberto Ba�bosa

. A, BARRAGEM DE GUARAMIRIM
MWs um inverno chegou. Breve será' outra

. primavera para o Vale do Itapocu, ,porque os dias,
cdmo a vida, passam rápidos. A próxima primavé
.ra, todavia, continuará sendo uma "primavera si
lenciosa" para os peixes CIo rio Itapocu e a culpa

, será inteirinha .dos homens. De fato, por pura im
previdência, não eeconstruiu rampa ou escada (ou
ambas) para os peixes subirem quando da deso- '

va, apesar de a mísera áltura üa barragem permi-
tir istó o preço ínf�mo. O resultado é que o lta
pocu é hoje um ,rio dividido: fauna acima da bar
ragem empobrecida -,menos de borrachudos, que
não sendo infernados pelos peixes, infernam os
homens - e fauna abaixo da barragem encurrala
da e frustada. Os peixes, desesperados, pulam he
róicameme contra aS águas, tentando frustar a en

genharia a,,-iecotógica e desprudente, mas são
devolvidos aos remansos, ponto favorito dos pre
dadores humanos. Robalos, cascudos e tantos ou
tros peixes, assim retidos, não conseguem tubir
o rio e procriar. A parte que lhes é proibida fica
para as piavas, isto é, para as que escapam da
mortandade provocada pela fécula, pelas tintas e
pelos muitos outros dejetos industriais e domésti
cos que h_oJe matam os rids Jaraguá, Itapocu e
outros da região. E ,no entanto, não precisava ser
assim. De fato a edição de 17 de abril de 1982,
da revista "Manchete", mostra excelente repor
tagem de Júlio Bartolo e Vic Parisi, onde se de
monstra em comd é, possível repovoar com pei
xes as águas exploradas. Ali mesmo há referên
cia da Portaria 001177 da SUDEPE que exige esse

repovoamento a quem- interrompe o curso natu
ral de um rio. Pois essa Porti:tria precisa ser cum
prida aqui em nossa região. Aliás, em 11 de feve-

, reiro de 1980, o Instituto de Pesquisa e Extensão'
da Pesca - IPEP enviou 6fício ao Dr. Marcos Hen
rique 'Buechler, presidente da ,CODESC, dando to
do apoio a tal reivindicação comunitária local. O
Dep�rtamen,to Nacional de Obras de Saneamento
(ONOS) em dfício de 25 de outubro de 1979 ende-

, reçado ao Dr. Marcírio Cardos,o Fil1ger, Juiz Subs
tituto e então à testa da Comarca de Guaramirim,
já dera conta' de que pretendia solucionar o pro
blema e que não o fizera ainda por falta de verba.
Quase três anos se passaram desde então. Logo
poderão ser outros mais três. Não podemos ficar
asslm inertes vendo um rio morrer e com ele to
da a vida que tem. Sugerimos que os lnteressados
- e toda a cdmunidade o deve ser - façam ape
los aos órgãos oficalmente encarregados de dar
solUÇão a tal problema.

Abaixo os relacionamos:
1 - Diretoria Regi,onal do DepartameQJ� Nacio

nal de Obras de Saneamento, Flotianópolis.
Em 1979 era Diretor Regional o engenheiro
Dr. Aurélio Carlos Remor.

2 - Secretaria da Agricultura e do Abastecimen
to do Estado' de Santa Catarina, Florianópo-
lis. .

3 - Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio
Ambiente (FATMA>, Florianópolis, Cx. Pos·
tal 1254.

'

4 - Prefeitura Municipal de Guaramirim.
5 - Câmara de Vereadores de Guaramirim_
5 - hlstituto de Pesquisa e Extensão' da Pesca

(IPEP), Florianópolis.
7 - Associação dos Municípios do Vale do Ita-

pdcu (AMVALI)
,

'Se convém eserevermes e movermos cam

panhas perante essas autoridades todas é que em
bora o DNOS tenha chamado a si a responsabili·
dade da execução de escada ou rampa para os

peixes, a verdade é que segundo os planos do
DNOS essa obra complementar já deveria ter sido
executada no ano de 1978 (ofício 468, de 11.10.77,
do Diretor Regional, Dr. Aurélio' Carlos Remor).
Quase uin quadriênio se passou. 1É preciso recor
rermos portanto ads outros órgãos além do pró-
.prto DNOS, visto que, conjugando eles os esfor
Ços, a obra poderá sair, já que o problema é 'ver
ba (que para outros gastos não é problema na vl-

,

da pública!). Afinal, é preclsõ: ,çurnprir-se aqui, no

Itapocu, aquilo que preceitua o art. 143 do Código
de Águas, ou seja, é de se observar a conserva

ção e livre circulação dos peixes em todos os �.
proveitamentos de energia hidráulica. Ademais,
como diz Roddlpho von Ihering no seu "Dicioná
rios do Animais do Brasil", os robalos, para a de
sova, sobem os rios em busca de remansos' ou
lagoas, nos meses de inverno. E o inverno já está
aí.

) ,,_o�� � _

I , ,

Agradecimento e Convite para
Missa �e 7.0 Dia

Esposa, fi lhos, noras, genro, netos � demais
parentes do inesquecível

'

JOS� PAPP

ainda constemados com a perda sofrida, de públi
·co externam seus melhores agradecimentos aos

parentes e amigos, aos que enviaram flores e co

roas, ou' acompanharam as cerimônias de enco

mendação e sepultamento, daquele ernte querido.
Em especial, agradecem às Irmãs Catequistas, aos
Padres, do Noviciado e' demais Concelebrantes,
No�iços da Barra do Rio Cerro e ao Dr. Agosti
nho Bianchi, e convidam para a missa' de 7.° dia,
que será celebrada na Capela Noss,a Senhora das
Graças, Barra do Rlo'Cerro, domingo, dia 4, às 8h
30.

'

Ante'cipam agredecimentos.
Jaraguá, do Sul, 03 de julho de 1982

(entroweg presente
no '(ongresso ,de
Jovens Clehtlstas �;iff'Cy;

, ,�q)

o Centro de Treinamen-
,to das empresas Weg -
Centroweg, participou esta
semana do XVI.! Congres- ,

so de JOVens Cientistas,
em São Paulo. Adílio An
tunes, terceiro anista de
eletrônica da escola pro
fissional da empresa, foi
um dos selecionados à ní
vel nacional, para apre
sentar seu trabalho "Tem
porizador Eletrônico!', no

Congresso, do qual, seu

professor orlentador," Ivo
'Gartz, foi um dos I convi

_.{ dados.

o Congresso Jovens
Cientistas, é orqanlzado
pelo Instituto Brasileiro
de Educação, Ciência e
Cultura - IBECC/UNES
CO, há 17 anos, visando
lncentlvar estudantes de
1.° e 2.° graus a realiza
rem um trabalho científico,
que envolva clareza, sim
plicidade e originalidade.
Adílio apresentou pes

soalmente seu trabalho a
uma assistência formada
por outros jovens pesqui
sadores, professores ori
entadores de todo o Bra
sil, e professores univer
sitários, especíalistas no

campo específico de seu

trabalho; que participam
da comissão de seleção
dos trabalhos, direcionan
do-os para as finalidades
do Congresso.

O Gentroweg foi criado
em 1974, e' atua na área
de formação e aperfeiçoa
mento técnico .para os
colaboradores das empre
sas Weg, de Jaraguá do
Sul. Está subordínado à
Dlretorla de Relações In
dustriais, e conta com seis
instrutores, para 'cerca de
noventa alunos, distribuí
dos por sels classes.

Os cursos ministrados
objetivam além do aperfei
çoamento técnico dos co

laboradores, a formação
profissional nas áreas rne
cânlca, elétrica e eletrônl-,
ca, para jovens de 14 a
nos e também para adul
tos, desde' que sejam co
laboradores da Weg.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL
DE 'JARAGUA DO SUL

AVISO

A UNIDADE MUNICIPAL
DE CADASTRAMENTO
(UMC), de Jaraguá do Sul,
com séde no ßINDICATO
DOS TRABALHADORES
RURAIS DE JARAGUA DO
SUL, avisa aos colonos,
lavradores e proprietários
.de terras agrícolas ou imó
veis rurais,' que -se acham
à disposição dos mesmos
os avisos de débito, ou
posto Territorial Rural), ou
seja avisos de pagamen
to do Talão do INCRA, re
ferente ao exercício de
1982.

t
1) Os pagamentos do rm
posto do INCRA deste a

no, terão vencimento últi
mo é definitivo no dia 16
de julho, isto é, dia 16 do
próximo mês.

2) Ap6s destQ. vencimen
to, 'serão. _cobrados juros
de 1 % ao m&s e multas
,de 10, e 15%, de acordo
com o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA -.

3) Pa�a, retirar os avisos
de débito, ou notificação
do imposto é necessário
trazer e apr.esentar um
dos talões do INCRA, já
pagos em anos anteriores.
Jaraguá do Sul, 30 de Ju-
nho de 1982. '

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

MédicBs-YelerináFios oficializam I
Núcleo Litoral Norte

O Núcleo dos Médicos
Veterinários do, Litoral
Norte Catarinense esteve
reunido dla 27, domingo,
na Fundação Municipal 25
de Julho, em Joinville, o

casião em que foi realiza
da, além da primeira reu

nião oficial, a eleição da
primeira diretoria do nú
cleo, criado a 18 de maio.
O médico-veterinário' Cló
vis' Tadeu Rabelo lrnprota,
da Cidase de -Jolnvllle, foi
eleito primeiro presidente
do núcleo e salientou que
a partir de agora serão de
senvolvidos vários progra
mas de caráter sõclo-cul-.
tural dos proftsslonaís .da
região norte.

No litoral norte' catarl
nense, salienta Clóvis, a

'tuam 2,3' profissionais li
gados ao setor de medici
na veterinária e, por isso,
torna-se ímperatlvo que
toda a classe esteja reu
nida em torno do núcleo.
Com a primeira reunião
oficial do núcleo, os ve

terinários da região norte
se desligaram de Blume
nau, para com isso melhor
promover a classe a reall
zação frequente de deba
tes de questões I i,gadas a

,

área em' que atuam.
O núcleo pretende reu

nir mensalmente os pro
fissionais, em cidades di
ferentes, para discussão
de aspectos 'comuns a

profissão e ao trabalho em

sí. A próxima reunião se

rá em meados de agosto,
em Jaraguá do Sul, com

palestra a ser proferida
por um técnico da S.A.
Moinhos Santista, de Join
ville:

Assim como os enge
nheiros agrônomos, 'os
médicos-veterinários têm,
agora, também" o seu nú
cleo. A primeira diretoria
do Núcleo dös Médicos
Veterinários do Litoral
Norte Catarinense tem
mandato de um ano e es

tá assim formada:, presi
dente Clóvis Tadeu Rabe
Io Improta; více-presíden
te Pedro Edil Aesumpção:
secretária 1I0na Jordens
Marques (Cldasc Guará
mirim); tesoureiro Jalmir
Schultz; secretário cultural
e científico Daniel Ampes
san (Acaresc-Jar:aguá do
Sul) e, .secretárlo de espor
te e social João Manoel
Bazetti Marques (Cidasc
Jaraguá do Sul).

Presidente da Amvali quer rápida
liberação dos' recursos d,o PAM

Núcl,eo
.

de' 'Voluntárias ,atende
a quatro Clubes de Mães

'anuncie. -'.

O Presidente da Associação 'dos Municípios do Va
Ie do Itapocu-Amvali e Prefeito de Massaranduba, Dá
vio Leu, na qualidade de Vice-Presidente da Federação
Catarinense de Associações Munic,pais-Fecam, enca
minhou moção ao plenário da assembléia geral ordiná
ria da entidade, na semana passada, em Campos Novos,
solicitando a liberação urgente pelo Ministério do In
terior,

-

dos recursos do Programa de Assistência aos

Mun(cíplos-PAM, àqueles ainda não contemplados pelo
auxílio, financeiro estabelecido pelo Governo Federal,
destinado aos municípios com população até 25 mil ha-
bitantes, que são maioria em Santa Catarina. _'

Além dos recursos, Dávio postulou a correçao dos
valores destinados a cada município, uma vez que os

primeiros contemplados receberam já no mês de abril.
sendo que a sequnda listagem,' com valor de 5 milhões
de cruzeiros para cada qual, foram distribuídos no mês
de junho, o que faz com que os não contemplados e que
reeeberão os recursos na próxima listagem, que, deve
rá ocorer em setembro e outubro, já receberão este
valor corroído pela inflação. Na opinião de Dávio Leu,

.

os valores deveriam ser corrigidos.
A proposição do Presidente da Arnvall, mereceu a

plausos e foi aprovada por unanimidade. À exceção de
Jaraguá do Sul, todos os demais municípios do Vale do
ltapocu � Barra Velha, Corupá, Guaramirim, Schroeder
e Massaranduba - deverão receber recursos do Pro
grama de Assistência aos Municípios,. recentemente
criado pelo Ministério do Interior. .

,

Aspecto do Clubé de Mães de Nereu R�mos.
Com a finalidade específica de atender as mães ca

rentes, dentro de' um' processo que supra as suas ne
cessidades básiGas dentro da vivência diária, o Núcleo
de Voluntárias de Jaraguá do Sul do Programa Nacio-

'

Aal. do Voluntariado/Legião Brasileira de Assistência,
tem se desdobrado em oferecer uma atenção constan
te as oitenta e cincq mães que formam os quatro clu
bes, localizados nos populosos bairros de Nereu Ramos,
Ilha da Figueira, Vila Lenzi e rua Joinville.

As integrantes destes Clubes de Mães, recebem
orientações e ajuda nos setores da saúde e alimenta
Ção, além de aspectos relacionados à economia fami
liar, inclusive com distribuição de materiais para o de
senvolvimento das atividádes. O, N.V. de Jaraguá do
Sul distr'ibui.u também à essas mães uma grande quan-
tidade de roupas e calçados. '

A maioria delas têm filhos j to aos casulos (pré
escolar), fazendo, assim, a integração família/escolal
�Iube de mães.

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

VALORIZE o JORNAL DA SUA COMUNIDADE
Poucas cidades do interior de Santa Catarina podem

se vangloriar 8m ter 88U8 proprlos Jornais. Jaraguá do Sul, é
uma destas cidades privilegiadas. :Jomat It cultura, é Informação,
é integração,: é história, E o "Correio do pOvo'� está há 6�. anos.
difundindo o que é nosso.

.

'

, ;Renove a sua' assinatura. Leia" assine, divulgue e

Conjanlo 'habitacional: "Está
hora de dar um basta!'''

Inconformado com o descaso com que as q
relacionadas ao núcleo habitacional, em fase fi
construção, são tratadas, o vereador-presidente
mara de Vereadores de Jaràguá .do Sul, José 1!i.
Klitzke, teceu segunda-feira" na última sessão
ria do semestre, antes do recesso parlamentar
das críticas pelo estado de semi-abandono das c
cincoenta casas populares construídas pela CO
SC, em Três Rios do Sul. ,

,

"Está na hora de dar uma basta. É lamentáve
isso vem ocorrendo, é um descaso para com Ja
do Sul. Apesar 'das reivindicações das classes
ca e empresarial, nenhuma solução é dada ao p
ma". Klitzke acha que o espaço físico de cada mo
deveria ser maior e melhor acabadas e, além do
defendeu, a prioridade na construção desses núo
por empresas sediadas no município ou na região.

O' vereador, juntamente com o candidato a.
prefeito, Enno Janssen, irão à Capital, na Cohab �
demals canais competentes exigir solução imediat�
ra essa constrangedora situação.

Ainda recentemente, a Associação Comerei
Industrial de Jaraquá do Sul, enviou expediente ao
vernador Henrique Córdova, enfocando o abandon
o estado deplorável em que, mais uma vez, se e

i tra o conjunto habitacional que a COHAB/SC está
truindo em Três Rios do Sul. Naquele expediente,
tidade enfatizou que as obras se arrastam há
anos e que as duas construtoras contratadas aca
deixando as obras inacabadas, sendo que a últi
Hldroclvll, além de não terminar o conjunto, deixo
to a fornecedores locais, dívidas superlores a doi
Ihões de cruzeiros, lesando, desta maneira, dupl
te a comunidade jaraguaense.

A Associação, na oportunidade, 'solicitou à
dova, imediatas e enérgicas providências, no sen
do conjunto ser concluído, mesmo porque é grana
número de trabalhadores que têm procurado a entid

.,

e a prefeitura em busca de informações sobre a ve
das casas. A Cohab tem se omitido até hoje com r

ção a informações e orientações acerca do assunto
Fez voz sobre a questão, na Câmara, o vere

Álvaro Rosá, afirmando que o Governo faz de Jara
do Sul um\"fantoche", pois aqui arrecada, mas em c

pensação, o retorno é muito pequeno, quase como
favor.

AO EXECUTivo

A edilidade aprovou ofício 80 Executivo, prori
'melhorias no parque infantil da rua Guilherme We
(ensatbrarnento) e acabamento da cabeceira da P
"Alberto Bauer", esta, representando, perigo àqu�
que trafegam no leito da estrada que da acesso à pqa

Receituário' agronômico - uma conqulsti
da sociedade brasileira

O receituário aqronômlco, recentemente oftcíalí
do, teve origem no Rio Grande do Sul, sendo, a se{j'
instituído também no Paraná.

'

O Banco do Brasil S.A., a princípio, foi o recon
cedor do valor do receituário agronômico, tendo p
sado a exigir do preponente ao crédito rural a recei
para flnanclarnento de defensivos. Hoje o receituário
uma realidade legal e, sua ,exigência, perante as cas
de comércio, vem sendo fiscalizada pelos Engenbeir
Agrônomos do Ministério da Agricultura. A respeito
fiscalização, penas, classes toxicológicas dos produt
objeto de receita, etc, propomo-nos a tecer esClare
mentes nas próximas edições. -

, NoltBrasil, os defensivos agrícolas eram comerei
lízados e aplicados indiscriminadamente, sem que,
maioria das vezes, o comerciante e o agricultor soub
sem com quê estavam lidando. Muito menos o cons
midor sabe o quê vem comendo, Pois nós temos co
'do muitas barbaridades.

É preciso saber que os defensivos têm prazosI

carência, os quais devem ser obedecidos entre a úl,
, ma aplicação e a colheita do produto. Pois, muitas v.

zes, as pulverizações são feitas pela manhã e o pr.

duto é colhido à tarde; com defensivos cuja carênci
de 7,15 ou até 21 dias.

Algumas frutas que comemos, diariamente, re

bem, até chegar às, nossas mesas ,12, 15, 25 e p
mem, até 60 aplicações de defenslvos. E nós �e
constatado muitas vezes a aplicação incorreta <fe
produtos, seja no aspecto dá escolha, da dosage
oportunidade, d� periodicidade, do equipamento, etq,.
Se, pel-o menos 'conseguíssemos reduzir o excesso d
defensivos, que é aplicado em nossos alimeAtos, t
mos certeza de que o agricultor obterá maiores lucres
com sua produção e o' consumidor terá melhor qualida
de, com melhor preço.

Por outro lado, é o melo ambiente, que vem 'rece
bendo toneladas de agrotÓxicos, muitas vezes desn
cessárias, rompendo o eq'uilíbrlo ecol6gico e tornandooagricultura cada vez mais dependente da química. s

inimigos naturais dás pragas são igualmente, elimi�a'
dos e reinfestação torna-se gradativamente·mais VIO'

lenta, quando são usados produtos não seletivos" cara
terizados como biocidas.

�

A receita, prescrita por Engenheiro Agrônomo, �
é apenas uma "ordem" para a aquisição de um defen'
sivo, mas' um Instrumento de defesa do produtor. rural:Jo consumidor,

-

do melo ambiente e da economia n

cional. Embasada em conhecimentos científicos, a rB

ceita proporci'ona ao agricultor a melhor escolha par
a defesa de sua', lavoura, sem ônus tão elevado pdr
a natureza.

Dessa maneira, o agricultor preGisará, ,pelo m

nos, contactar com um Engenheiro Agrônqmo, antes �
adquirir qualquer produto que represente fisco à SOCI
dade e receberá as recomendações corretas de apl
cão, bem como as precauções n0 uso do produto a

quando, em defesa da própria saúde e da coletiVi�aBasta apenas que as ,siga, com muito ,cuidado, é c aHr,.(�ng.!O Agro. Alter ,M. da Silva
-

- Presidente do �

cle.o Litoral Norte,. 'da Asso.ciação d.os ';ngen
..
h.eiros AWO'nomos' de Santá iCatarina. Jaraguá do S�I-SC1. \}
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