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Esperidião pr:ega humildade e!particip�ção e anuncia a criação de . Conselhos Municipais
A criação de Conselhos

. Municipais e de uma ação
cónjunta, com objetivos·
claros e definidos, volta·
dos para uma política que
venha'de encontro aos an

seios do povo, foram ,ai,
guns dos pontas defendi
dOs pelo govemador eleito
de Santa Catarina, Espe'
ridiãõ Amin Helou Filho,
ao participar. quárta·feira,
em Jaràguá do Sul, do I
Encontro Microrregional
que reuniu todas as ex

pressivas � lideranças do
'partido, ocasião em que,
representante de cada mu

nicípio expôs os trabalhos
realizados e as dificulda·
des encontradas durante o

pleito e apresentaram suo

gestões ao ndvo governa'
dor. Uma das maiores crí·
ticas, praticaQ1ente unâni'
mes, foram cont,a aqueles
que detém cargos públi
cos, de confiança, pois
que, muitos deles, "fiç_a
ram em cima do muro nas

últimas el�ições".

A PALAVRA DO
GOVERNADOR

Seg�o Esperidião, es·
ses EncontrcJS; encerra

dos ontem, visaram fun-
, damentalmente reunir os

companheiros após a elei
ção e eolher

:

o resultado
da avaliação de cada um!
o que foi decisivo e im
portante 'para o resultado,
as falhas havidas, bem co

mo, sugestões para o

próximo período adminis-
I

trativo que comlça no dia
15 de março. Ele agrade�
ceu o empenho de todos '

às candidatos a cargos
eletivos" acrescentando
que, embora poucas, "eo
Ihemos surpresas desa
gradáveis, outras surpre
endentes" •

Abaixo da Bahia - con

tinuou - "Santa 'Catarina
fdi o único Estado onde o

PDS ganhou, as eleições
no mano-a-mano, necessi
tando de cinquenta por
cento dos' votos válidos
para eleger o seu gover
nador, onde for nítido o

desejo de mudança, mu
dança essa que foi por. nós
interpretada, pois a'presen
tamos também mensagens
de renovação e o povo em

nós confiou".
Esperidião pregoo a me-

- Ihor !organização do seu

partido, di��ndo que "pre
cisamos abrir as portas a ..
todos aqueles que quei
ram participar deste pro
cesso democrá,tico que es
tamós vivendo. Precisa
mos trazer para dentro ..

dos nossos diretórios
pessoas que desejam re

almente participar. Não po
demos continuar com·es
sa imagem negativa de um

partido elitizado. Temos o

melhor .programa e vamos .

arregimentar forças parà
pô-lo em prática em toda
a sua plenitude". Solicitou
humildade· e concitou pa
ra a união e que todds se

curvem e partic!J!!.m da re

forma êlemocrática,' indo
de encontro com o povo,
participando' de todas as

formas de mobilização' so-
cial.

'

Afirmando que "somos
poucos para ficar chutan
ào companheiros" e que

, nas últimas eleiÇoes ffpe
camos pelo excesso de

confiança e individualis
mo", d futuro governador
disse que proximamente
irá receber em audiência
todos os prefeitos eleitos
e aqueles não eleitos, que
concorreram em sublegen
da, buscando a aproxima
ãção e a participação de
tddos para a reesi'rutura-·
ção do partido.

,

I Esperidiãd Amim

SEM GRANDES OBRAS
Obs�rvou Esperidião que

"não
-

devemos esperar
grandes obras", pois o pe.
,)lO quer'algo para sí. Obras
nãd ganham eleições. O·
povo quer ser o autor da
obra, quer ter sentimento
de participação á isso fa
remos em nosso governo,
dentro das diretrizes pre
conizadas pela "Carta aos

Catarinenses",
'

que não'
pode ser esquecida". E
continuou: "Estávamos a

costumados a mandar fa
zer, agora, iremos fazer
junto com o povo. Não es

perem grandes obras, pois
a freada de recursos á a

crise .econõmlca do' país
não permitem grandes in
vestimentos, mas exigem
austeridade. Quem primei:
1'0 sente o problema é o

pequeno e este deve 'ser
a nossa opção. o o(,$So go'
verno irá, ao encontto de
le e este·é a cOlldut� que
o nosso partido deve ter, .

doravante" •

CONSELHO MUNICIPAL
Esperidião Amin defen,

de fêericamente a criação
de Conselhos Municipais
em - todos os municípios·
catarinenses, envolvendo

. ds órgãos do governo, se

ja Besc', Celesc, Telesc,
Casan, Exatorias, Ucres,
Supervisorias dentre ou

tros, que semanalmente
deverão se reunir para dis
cutir programas de ação a

serem desencadeados pe
lo PDS em cada comuni
dade. IÉ que o futuro go
vernador de Santa Catari
na deseja qu.e seja feita
oposição ao PMDB, mas
uma oposição consciente
e inteligente e, para tan

to, está desenvolvendo
projeto, segundo disse, pa
ra apoiar tecnicamente os

d i Í' e t ó r:i o s municipais.
Quer também a relação
de tOdos os funcionários
demitidos das prefeituras
,conqui$tadas pela oposi
ção (caso de Jaraguá do
Sul) por questões 'políti
cas.

. Ta m b é m, criticou o

PMDB, afirinando que vai

pagar caro o ônus da vi

tória, pois a situação pra
ticamente se inverteu.
"Eles C1ue serid situação

em 62 municípios do Es- diretório. Da mesma for-
. tado, têm língua grossa, ma, criticou funcionários
mas .pêle fina e preCisa� estaduais, que "ficaram
mos fazer oposição inteli- em cima do murd". Para
gente, priri_cipalmel1te on- Aldo, foi o pequeno quem
de perdemoe as eleições, lhe deu a vitória, por isso
Não podemos ficar ajoe- considera importante que
lhados, devemos acusar e o mesmo seja cultivado.
denunciar juntds, por to- Já o secretário do PDS
dos os meios disponíveis. de Massaranduba, Sebas
Agora 'chegou a nossa tião Jorge Cúrcio, na ava

vez". E ao manifestar so- liação do desempenho do
lidariedade a seus correli- partido, disse-o bom, pois
gionários, disse que "eles que resultou em vitória
vão ser competentes, vãó nas eleições de novembro,
cometer menos' erros do apesar das visitas eons
que n6s, mas terão que tantes de carulidatos de
mostrar serviço e.o pQvo, Joinville e Blumenau, os

juntamente .

conosco, lre- doi�pri,!cipais redutos !l
mos fiscalizar seus atos". peslelonlstas, que, atraves·

I de intimidações, rorçaram
F'ALHAS NA CAMPANHA muitos a "virar a casaca".

I
A .partiçipação do prefeito

Fazendo de certo modo Dávio Leu" "que foi a mo-
.

. Ia . mestra da vitória" e
um disc;ursd agressivo, dos candidatas apoiados,6,min apontou uma série' pelo diretório, foi deelsl
de erros do partido gover- .

va. Cúrcio defendeu a parnlsta durante a 'campanha,' ticipação mals constànte
onde foram cometidas fa- da juventude, que nas ül-.
lhas brutais, falta de parti; timas eleições foi boa em
cipação, acomodamento, Massaranduba, Irias. quefalta de el!lpenho e desca- . "poderia ser melhor".
50 para com ds problemas
comunitários. Sugeriu o

Para Salim José Dequi-
gover.nador .eleito, que pa- ch,�to de Guarami-
�. rim,'��ar das grandesra a prox.p eleição se-

obras feitas no município,jam desenvolvidos traba-
lhos dVção co�itária, Os resultados foram uma

para que ó partido saia do desagradável surpresa. Se

papel, e deixe de· realizar gundo Salim, "a margem

campanhas políticas super-
de diferença foi pequena,

ficiais, sem uma comple- 'nós estávamõs confiantes

ta integração e idêntica e nos acomodamos um

com os problemas que a- pouco, mas, graças ao pe

tingem . as diversas cama- queno, obtivemds a vitó-

,
das sociais, além de, unia ria, embora que suada".

grande organização, res- Ele criticou companheiros
ponsável pelo conquista que se debandaram· para
de muitas prefeituras' por a oposição e prometeu a

parte cid PMDB. I reestruturação do partido
l I e a busca de uma maior

I participação da juventude"
OPINAM E além dé maior agilização

pOr parte dos funcionários,
do Estado, para que "não
fiquem em cima do muro,

como em Guaramirim, Qn
de pelo menos cinquenta
por cento' não arregaça
ram as mangas, assim co

mo
.

boa parte das indús-.
trias". O município apre-

I sentou ao novo governa
dor" três reivindicações.

O vereador e secretário
do partidO, Ernesto Felipe
Blunk, de Corupá, atribui
o êxito eleitoral no muni

cípio a união das duas a-

MUNIOíPIOS
SUGEREM

Cada um dos seis mu

nicípios do Vale do Ita
pocu,

.

opinou e sugeriu.
José Carlos Neves, presi-

. dente do, PDS de Jaraguá
do Sul, em exercício, eon
cordou com Esperidiãó em
seu discurso e afirmou
que o momento é de união
e não de procurar ós cul
pados pela derrota do par
tido no município. D.isse
também que o partidO pe
cou pelo excesso de oti
mismo, pela insistência
em nomes ultrapassados
e por não ter dado chan-

. ce aos jovens de partici
par mais ativa e decidida
mente. Reiterou austerida
de na administração' es
tadual e admitiu a neces

sidade urgente de abrir e
renovar Q PDS em Jaraguá
do 's·u1, reestruturando-o
totalmente, para que o po
der municipal seja reto
mado e melhorado o seu

desempenho a nível Cla
Estado.
Aldo' Romeo Passold,·

prefeito eleito de Schrqe
der, disse que a oposiçao

. surpreendeu naquele mu

nicípio, uma vez que o di
nheiro correu solto, mas,
mesmo assim, o resultado
fDi altamente favorável ao
PDS (72% dos votos). Cri
t i, c o u o representante
schroedense, talqualmente
seus demais colegas, o

comodismo políticd por
parte de alguns candiáatõs
e a invasão de áreas à ní
vel de legislativo federal
e estadual, em detrimento
daqueles indicados pelo.

Victor Fontana

Ias que buscavam espaço
para concorrer ao Executi
vo. Blunk lamentou que o

PDS não tenha tido a Qr

ganizaçãd e esquematiza-'
ção do PMDB e apontou
outraLfalhas havidas, cul
minando com a afirmati
va de que, dentro do PDS,
"deve ter mais índios e

menos caciques".
Também Barra Velha"a

través,do prefeito·· eleito
Valter Régis opinou acer-'
ca das últimas eleições e

Após ter sobrido uma refor
ma total e ampliação de s.uas
dependências no ano passado,
.0 Colégio Estadual Abdon Ba
tista iniciou no dia 28_ de de.
zembro a construção de três
novas salas, que totalizam' 342
metros quadrados e que se des
tinarão para práticas das habi.·
litações básicas em construção
civil e enfermagem, que são os

dois cursos de segundo grau
ministrados à noite naquele e-' .

ducandário. O custo total da
obra devetá girar em torno de

oferecem Cr$ 5,5 milhões. dos quais Cr$,
. '2 milhões são oriundos do Es-
tado.

.

I

apresentou propostas con

cretas aos novos gover
nantes, considerando prio
ritária a renovaçãp dos di
retórios municipais.

para não incorrermos nos

mesmos erros,· falob, a

certa altura, Victor Fonta
na ,que deu a receita para
se alcançar a vitória: 01'

ganizaç�o,. solidariedade e

união e, muita garra.
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Após a exposição de ca

da município, Aldo �as
sold, em nõme da micror
região, reivindicou que e

lem,entos do Vale do Itapo
cu venham a ocupar lugar
de destaque no prime�ro
escalão do novo, governo
que assume em março;

8

Motoqueiro sem'

DERROTA FOI
·LAMENTADA

A, perda das eleições em
Jaraguá do Sul foi lamen
tada pelo governador elei-

. to, "pois não estava em

ndssos cálculos", todavia,
expressou sua solidarieda.

ANGELA AMIN E de e pediu que se abra o

'FONTANA partido, sem excluir nin-

A futura primeira dama guém, ao contrário, aeres-.
do

�tado, Angela Amin, centando, mesmo porque

apelo. aos .p�essistas daqui há quatro anos ha

presen es ao encontro, verá eleições para go··

que abram espaços para a
.

I vernador e a deputado, "e
participação feminina, que desde já precisamos ves

nas últimas eleições foi. til' a camisa e fazer polí
pequena, mas importante tica permanentemente pa
no resultado linal. "Isso ra não dar espaços a nes-

para que, juntai possa- sos adversários".
.

mos fazer um bdm traba-
lho no campo social", dis"
se.

I PRESENÇAS
.

Cerca de trezentas pes
soas compareceram ao

Baependi e, além de Es
peridião, Fontana e Ang�
Ia, estiveram os deputados
Octacílio Ramos, O t a Ir
Beckér, Nagib ZaUar, Mél-

. son Morro, Artenir Werner,
o suplente de deputado fe
deral' �nio

. Branco, bem
como correligionárips e

simpatizantes do PDS de
todo o Vale do Itapocu •

(apacete será punidó

(018 rigor, afirma

(o.andante da RP

O Grupamento de Rádio Pa

trulha de Jaraguá do Sul é

composto atualmente de 24 ·00·

liciais militares, sendo 20· sol
dados, 3 cabos e p comandan
te, encarregado de manter a

ordem na cidade, principalmen
te no trânsito, que requer uma'

atenção toda especial, em ra

zão da falta de planejamento
das autoridades municipais. a

quem cabe o problema, e do

traçado da cidade.

Para Q .pollclernento osten

sivo, a Rádio Patrulha ,conta

com dois veículos, um fusca e

um flat, este incorporado no fi
nal de dezembro. De acordo
com o. Comandante do Grupa
mento, Sargento Afonso Paulo
Baade, no ano 'passado, rnllha-.
res de notlflcaçõea de trânsito
foram extraldas, sendo 53 no

·Grupo I, 850 no Grupo II, 1.039

no Grupo III e 3.204 no Grupo
IV, além de 17 apreensões de
veículo e apreensão de' 4 car-.

teiras de habilitação.

Foram atendidós também, em
1982, 21 caseis de embriaquês,
180 desordens, 19 de vadiagém,
6 doentes mentais, 1 de tóxico,
9 de vandalismo, 36 de furto,
1 de roubo.: 63 vias de fato

(brigas), 43 agressõeíJ com le

sões, 22 condução de doentes,
35 atendimentos ao Júiz de Di

reito, 4 auxílio ao Delegado. 17

de atividades lllcltas, ,2 casos

de tentativa de homicídio, 27

de 0lutras contravenções, atro

pelamento e condução de feri

dos um caso cada qual, totali
zando 489 casos.

USO DO CAPACETE
•

O
.

Sargento· Baade, afirma
. '��r extremamente necessãrto o

uso de capacete por parte dos

condutores de veículos auto

motores, classificados como

motocicletas, motonetas e simi

lares. O passageiro também

deve usar, sob pen,a de mui.>

, ta.

Quandó da regulamentação
da lei, a Rádio Patrulha inicial-

I
mente orientou, segundo o Co

mandante, e desde dezembro

está notificando os infratores
com ITl.!:'lta (Grupo IV ---:- Cr$ ..

1 .044,00) e retenção do veícu
lo até que satisfaça a exigên-
cia, ou seja, a moto ·somente

.

é liberada se o condutor utili
zar o capacete de segurança
"que é para o bem de todos".··
Todo aquele que tr.ansltar sem

•

capacete será. punido· e não se

rá perdoado, assevera o Sar
gento Baade.

o- vice-governador eleí
to, Victor Fontana, tam
bém enfatizou a necessi
dade de participação da
mulher, "pois foi graÇas a

soa sensibiJidaê:le, que ven--

.
cemos as elelções; livran

. do-nõs de um regime au

toritário e-vingativo, ca

so a opQsição vencesse".
Das derrotas -e. vitórias

. precisamos tirar Iiçõás,

Jaraguá: l4 mli metros quadrados de

novas. (onstru<õet em 82
O setor da construção civil vem experimentando nos

últimos tempos um acentuado crescimento em Jaraguá do
sor, com novas residências e prédios sendo construidos,
de todos os tamanhos e estilos, o que vem afestar o alto
índice de vida da população. Somente no ano passado,
toram 74.845,97 metros quadrados de novas construções
em alvenaria e madeira, segundo dados fornecidos ao "Cor
reio do Povo". pelo Departamento de serviços ,Gerais e

O b r a s Públicas da Prefeitura Munlclpal de Jaraguá do
Sl:ll.

A média .de construção de novas residências foi de

1,35 ao dia. O total atingiu a 489 casas, das quais 364·

em alvenaria (55.757,99 m2), 106 callas de madeira

(7.361,40 m2) e 19 na zona· rural (2.212,63 m2), nestas es

tando eri!3lobadas alvenaria e madeira.
.

E afota isso, foram construídos 47 ranchos, ocupan
do área física de 3.455,29 m2 e 81 al,lmentos, de

6.058,66 m2, além de 5S demolições (4. 845:53m2) e 20

reformas (2.123,85 m2), o que, tudo somado, totaliza '\

690, para uma área de 81.815,35 m2'.

O DSGOP da Prefeitura Municipal .

de Jarag!Já do
Sul revelou ainda a construção, em 1982, de 170 muros,
com 3.457,16 metros lineares e a expediçãó- de �67 habi
te-se e 471 certidões.

ABDON BATISTA CONSTRói
SALAS ÁMBIENTES

Tranquilidade total no vestibular em

Jaraguá do Sul
Tudo normal, sem nenhum incidente, assim foi' o Vestibu

I?r Unificadão-8� da Acafe, realizado de domingo à quarta-feira em

laraguá do Sul, junto ao Colégio São Luís. Um total de 456

,andidatos se' inscreveram na Fundação Educacional Regional Jara
;Juàense Ferj detes, 41 faltaram, segundo a coordenadora do vesti�
bular, Srta. Marisa Pradi Floriani, e 415 fizeram todas as provas.

Além da coordenadora, Carmem Dalpiaz atl:Jou como· coor

denadora-adjunta e outras 43 pessoas estiveram envolvidas na·
coordenação, fiscalização e apoio.

. No· último dia de provas·
·(qulmica e biologia), uma garota chegou após a batida do sinal"
ticando. impedi.!ia de participar, apesar das argumentações,.

. '

,
Dos inscritos, 156 tentavam vaga para o curso de· economia;

ministrado desde o ano passado na Ferj� extensão da Furj. Os
resultados devem sair no final da próxima semana, todavia, os

vesfiibulandos podem apanhar, ,na Ferj, inCluslv� neste sábado e
.

domingo, as cademos de prova.

As fundaçõ1s educacionais fmadas a Acafe
5.337 vagas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I
-;-. o Sarnae foi praticamente "toma-

do à, força", em razão da, negativa da'
Fundação Serviços de' Saúde Pública,
admlnlstradora do Samae, de devolver a
autarquia. lnclualve a força policial foi
convocada, mas não chegou, a ,s�r usa
da. E assim, o Samae passou .para a

Casan, que já tem o ár:gão sob o seu
controle. O" decreto que extingue o Sa
mae e expliçita outros 'detalhes acerca
da 'transferê.ncia à Oasan, acha-se pu
bílcado 'nesta edição.

, ' _

_-_

'l I
- Em Schroeder, já foram iniciados

os trabalhos de preparação do leito da
Avenida Marechal Castelo Branco, que
receberá pavimentação a paralelepípe
dos. Os recursos para execução de par-

;
te da obra já estão qarantidos pelo Ga
plan. O trecho a ser' pavlmentado tem
cerca de 9 quilômetros.

_-_
,

�

éaberá a Associação de Pais e

Amigos dos Excepclonals de Jaraquá
do Sul, credenciada pela Fundação Ca
tarin�se de Educação Especial, a tria
gem daqueles que serão beneficiados
pelo Decreto 6.185, de ,1.° . 11 .82, , que
concede pensão de meio salárto.rnlnlrno

. aos' excepcionais portadores de defi
ciências severas e conslderados depen-:
dentes sob o ponto de vista sócio-edu
cacional, cujos pais ou responsáveis re
sidam no Estado há pelo,menos dois
aoos tenham renda inferior a dois sa
lários rnlnlmos regtonajs. Segundo 'fon
te da APÀE, são muitos os que têm'
procur.ado a entidade à busca de infor
mações. 9 processo será elaborado pe
la equipe técnica da 'APAE e não se tem
ainda data para o início da execução;
mas é certo que começará em feverel
,ro.' I·

i
_._ ---

- Deverá acontecer na próxima se
mana ou no mais tardar na seguinte, a
assemblé,ia geral extraordinária que es
colherá a nova diretoria da Associação'
dos, fI1únidPiOS do Vale do Itapocu, quesera ,mtegrada pelos prefeitos e presidentes .de câmar,ss que tomarão posseterça-feira. Naquela ocasião, tam'bém,

. dev�rá ser !ratada a questão da esco
I�,a iJo novo secretário-executivo da en-tidade, vago com a saída de, Aldo Pas
,soJd, que assume a Prefeitura IdeSchroeder. Consta qUe vários nomes
pretendem o cargo.

�.-

-. Ém .Guaramirir'n, a Casan dev�conc4uir até o dia 10.02, a nova adutora
e estação de tratamento de água que',.está co�struindo nas lT)argens d� 'rio

. Itapocuzlnho, que divisa com' Jaraguá do .

S I T b' .

' .

,
U.

_ a� �m a,Telesc concluiu a Cons-
\ truç�o CIvil da nova Central Telefônica�e Guaramirim' (ampliação) e até o fi-

.

nal �e ':!)arço, no mais tardar, termina
, �

. hg�çoe.s, informeu o prefeito Safim
equ�cn, que adiantou a Central tercap�Pldade para mil terminais, dosquaiS 400 já estão vendidos.

'

_-_

de ,Flávio' José. .

i

J
l-A Acaresc de Guaramii:i'm está. de-
Sénvolvendo. um trabalhQ que consiste

·

na captura de insetos através de "�r
madilhas luminos,as", _visando, apos
identificados os predadores pela Em

pasc, recomendar aos agr�cultores os

melhores meios de combate-los através
de métodos científicos, dlmlnuíndo, as
sim, o uso de agrotóxicos, usados atual-
mente .em larga escala. Esses �nsetos

. são aqueles que, à noite, destroem a�
. plantações e, que precisam ser ex�erml
nados. Cada "armadilha luminosa cus

ta em torno de Cr$ 11 mil, praticamen
te o custo dos defensivos usados para
o 'extermínio dos predadores, com. a

vantagem <;Ie não causar danos à natu-
reza 'e ao homem. .

'

---. _'

, )

,- O Centro de Treinamento do Se
nai de '�araguá do Sul, recomeça terça
feira, dia 1.?, as suas atividades. As
aulas também iniciarão naquela data,
para os alunos dos cursos diurnos de
ajustador mecânico, torneiro mecânico,
eletricista instaladar e bobinador e de
senho mecânico. Estes mesmos cursos,,.

acrescido o de mecânico de máquina
de costura industrial, serão ministrados
também à noite, podendo as tnscrtções
serem fettas até o dia 17 de fevereiro,

·

quando será realizado o teste de sete
çân,

-.-'- --
'

- O governador ,eleito Esperidião
Arnln; .ratlftcou dia 19, em Jaraguá do
Sul, que não vai discriminar nenhum mu
nicípio, mesmo que seja' da oposição,
garantindo que as reivindicações serão
analisadas com carinho. E desejpu aos

prefeitos oposicionistas, uma boa admi
nistração, "o que, infelizmente, o meu

adversário assim não procedeu, ,�onhe
cidos os resultados das urnas".

.,..__ ..-

, {
- Cerca de trinta e oito funcionários

. (

ligados aos vários departamentos da
administração municipal jaraguaense,
foram ou serão demitidos até a próxima
segunda-feira, dia 31. Somente em inde
�izações, são mais de 14 'milhões que
estão saindo dos cofres públicos. O Sr.
Durval Vasel vai assumir a prefeitura,
praticamente sem funcionários.

,

_-_

'-' Não. são poucos os que, correU
gionáriüs ou simpatizantes do partido
governista, não aprovam determinadas
atitudes da administração municipal
,que, sai, relacionadas as doações, trans
ferência do Samae à Casan, dentre ou
tros atos, praticados· sem a Jconsulta
'prévia ao diretório. Todo fragmentado,
o PDS de Jaraguá do Sul deverá desde
já iniciar um amplo trabalho de renova
ção, caso queira aspirar a retomada do
poder nas próximas eleições municipais.

_-_

- Logo que assumir a Cl1efia do Exe
cutivo Municipal, Durval Vasel terá um
abacaxi para descascar. a: que os taxis
tas estão revoltados com os .ônibus es:',
peciais, que nos finais de semana le
vam centenas de jovens aos bailes e

s0arês, prejudicando os profissionais
autônomos do- volante, conforme ale- ,

gamo Para solucionar o impasse, a Via�
ção Canarinho já predispôs-se a dialó-

·

gar corri os' taxistas e o' prefeito. O que
é um bom Início.

--'-_

;
Anote: A Escola de Música da'

SCAR está oferecendo quatro bolsas de
estudos' para os interessados (cri�
ças, jovens ou adultos), que não tenham
condições de pagar as mensalidades.
As mesmas' poderão inscrever-se no
dia 3 de fevereiro, das 9 às 12, 15 às

I18h e 'das 19h30 às 21 h, na rua Ceí. Emí
lio.Carlos Jourdan 115. As.concessões
dessas bolsas serão feitas mediante' a
avaliação- da aptidão musical (t�ste),
renda famHiar, condições básiças de es
tudo à, crit�.rio do professor,. .hórário
disponível e opção do instrumento, mu':'
sical. O bolSista deverá, para permane
cer com a mesma, manter uma média
mínima durante o ano e 75% de'presen�
ça.

.1

Será no recinto da Câmara a sessão especial de
Josse dos novos dirigentes do município de Corupá.

. No dia 1.°, Adelino Hauffe, que era vice'prefeifo e efe�
ti vOU-Se no cargo de prefeito com a morte prematura
do titular Engelbert Oechsler, em acidente rodoviário,

, 'ntrega -o comando·para Albano Melchert e Oto Ernesto
Weber. '

A nova composição da Câmara 'de Vereadores será
esta: Ernesto Felipé Blunk, Haroldo l(iühl, Herbert Arno
Mohr, Arthur Martini (PDS), Ivo Tureck, Pedro .Bianchi
ni é Càrlos' Dieter Werner (PMDB). O presid�nte deve
rá ser Ernesto Felipe Blunk.

BARRA VELHA
A posse do préfeito eleito de Barra Velha, Valter

Francisco Régis; será ao ar livre. No dia 1.°, às 9 ho
ras" na praça Lauro Carneiro de' Loyola, no centro da

�ida�e, será celebrado, um culto ecumênico e" em se-

guida, a posse, para, às 14 horas, acontecer a soleni- \

iade de transmissão de cargo, na prefeitura., Manoel -Guarainirim, 20 de janeir(). de 1983.
?Iácido de Freitas é o prefeito sainte.

o Legislativo s.erá representado ·por José Acácio, SaliM José Dequech
Delmonego, José João Patrício, Marlene da Costa Rei-

,
Prefeito Municipa�

r,ert, Valdir Tavares, Valter Marino Z-immermann e Os-,
mar Ramos, do PDS, além' de Jaime Batista Lenzi, AI-. - InS19 Wagner -

'.�eri'l1o B�m}arde�, e Yalcelh: Dlomar Moraes, do PMDB. , ,_._P_r_e_s_id_e_n_te_d_a_C_â....11l_a_.r.,..8_M_u_n_i_c..;.ip_a_I.__

.ção. .' .
-

Nos municípiQs do Vale do ltapocu, a programaçao
está pronta. Ela det-ªrmina' par;a �s 10 ,horas, c0!l'promis-
50, posse e tnstalação da Leglslatur�, na Camara de
Vereadores 'e, ato contínuo, compromisso e posse do
Prefeito e Vice-Prefeito 'na Câmara, para,' às 11 'horas,
aproximadamente, acontecer a transmissão dos cargps
de Prefeito e Vic,e-Prefeito na Prefeitura Municipal.

JARÀGUÁ DO. SUL

O município de .Jaragu� ,do Sul, sede da mlcrorre
qião do Vale 'do ltapocu, é o único que caiu em poder
do PMDB. Dia 1.0, substituindo a Victor Bauer e Sigolf
Schünke, assumem Curvai Vasel e Décio Raul Plazera,
ambos bancários, que prometem . uma administração
inovadora, dlnãrnlca; voltada para os problemas 'comu
nitários como um todo.

.

Caberá áo sr, Atayde Machado, o Dadl, o mais ido
so dentre os treze vereadores eleitos em' novembro, pas- ,

sado, presidir a sessão especial da Câmara de. Verea
dores, que constará, por primeiro, da pOSSe dos novos
edís, que prestarão compromisso oficial, sequlndo-se a

posse dos novos ocupantes da Prefeitu�a Municipal, os
quais. prestarão 'compromisso, asslnarac o .termo de
posse e entregarão suas declarações de bens. Ato con
tínuo será eleita a Mesa da Câmara, cuja presidência
deverá ficar com o sr. José Gilberto Menel.

.

Os novos vereadores de Jaraguá do Sul, que assu
mirão terça-feira, são: Adernar Braz Winter, Alvard Ro:
sá; Lauro Siebert, José Gilberto Menel, Luís Alberto
Oechsler, Orival Vegini, Marina VEfi'di Lenzi (PMDB),
Luiz Zonta, Errol Kretzer, Álido Krutzsch, Arnoldo

\ Schulz, Atayde Machado e Heinz, Bartel (,PDS). De 'uma
maioria absoluta de 10 a 3, na legislatura que se en
cerra, o PDS, na Câmara, agora será oposição, com mi-

. ' ,
noria, 6 a 7.'

.

.

GUARAMiRIM,

As solenidades de posse e transmissão de cargos,
em Guaramirim, começa com ofício de um culto ecu
mênico às 9 horas ... no Glnáslo de Esportes "Prefeito
'iodolfo. Jahn" e, seguidamente, os atos 'solenes. Sa
lim José Dequêch, irá entregar O' ç;argo de prefeito mu

nicipal" ao seu vice-prefeito, José Prefeito de Agu�ar,
que tem na vice Victor Kleíne, Os. novos mandatáríos
venceram apertamente em novembro, por, uma dlfererr
�a de apenas 35 �T '

I

..' /

Assumem a Câmara de Vereadores, Mário. Sérgio
Pelxer, Ademir lzldoró, Esmeralda Chiodini, Romeu
Butschardt e Valdir Vlck, do PDS, cuja renovação, com
relação a qua encerra foi total, além de' Valeriano De
vlqilll, doão Vlck, Arrnln Bylaardt e Anélio Nicoc�lIi. A
presidência da Câmara deverá ficar com o professor
Esrneraldo Chiodini.

SCHROEDER

Aldo Romeo Passold e Adernar Plske substituirão
dia 1.0 a Helmuth Hertel e Gerhard Zastrow nos car

gos de prefeito e vice do muntcfplo de �chroeder, onde.

o PDS fez 72% dos votos. A sessão solene terá lugar
no recinto da Câmara de Vereadores. Os novos edís
eleitos são Ademir Fischer ,(que será o presidente), Car
me�o Pasquali" Gregório Alois Tietz,' Nivaldo Lombardi
e Paulo Schevyinski, do PDS, bem como, Vendelin Sa
lamorí é Verner Prust, do PMDB.

MASSARANDUBA

" A pOsse dos' novos prefeitos e vereadores E? os
'emais atos, dar-se-ão no gi,násio de esportes de Mas
sarandubfi, anexo ao Centro Desportivo Municipal
"Erich Rode", Z�ferino [Kuklinski, que já foi prefeitó,
a exemplo de Aldo Passold, recebe de Dávio Leu as

.

rédeas do Poder Executivo da "Capital Catarinense do
ArroZ" e terá maiolia n� Câmara para bem administrar
o municípiO.

São vereadores eleitos e a partir de terça-feira e
nos próximos seis anos legítimos representantes do
povo, Ademir Sprung, Paulino Iwamoto, Arthur Keune
cke, Carmelino Dofsan, Olávio Deretti (PDS),' Do.nato
Petri, Aristides. Tassi, Ehrfried Sasse e Glicério Bogo'
:PMDB). A disputa pela presidêncja estavfI entre �de
nir Sprung (o mais votado) e. Càrmelino Dolsan, sendo
que esta. questão foi resolvida em reunião, ontem à
tarde.

CORUPA

, ..... jl\��ê�;§ç::�ÚNk�;?,�r'rii�ifd;Mü:�'icjS'l1l··g�;J�;r�ilid)í�;i�9J\! '.

Sul, �.;; exercício, Está'dó'" de" Santa Catarina" no uso
:

é '.

exerclclo das atribuições'que lhe são conferidas pelo irem

XXIX' do artigo 70, da Lei Complementar N. o 5, de 26 de
, novembro de 1975, e

.

, Co�siderando que o .si��ma municipal de abasteci-

mento de água já foi retomado e tendo sido entregue a

.Col}cessionária ,Compan�ia Catarinense de Agu,as e Sanea

.mento - CASAN, desaparecendo, desta forma, as' razões
. que determinaram a intervenção dtsposta. no' art. 4. o do

Decreto N. o 808/83,
DECRETA:,

Art. 1. o _ Fica revogado o artigo 4. o do Decreto
N, o eos/ea. de '24' (le janeiro de 1983. .

. Art. 2. o _ Este DecretO'''eAtrará em' vigor na data

de sua publícação, revogadas as dil?pasiçÕes em contrá-

rio.

PALÁCIO DA PREFEITUFlA MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL, aos 26 dias do mês da Janeiro de 1983. )

SIGOLF SCHON�E
Prefeito'Municipal
em exercício

O presente Decreto foi registrado e publlcade nes

ta Diretoria' de Expediehte, Educação e Assistênc�a Social,
aos 26 dias do mês de [anelrõ de 1983.

I .

ASTR(f, K. SCHMAUCI:I
Diretora

ESTADO DE SANTA CATAR,NA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUl:.

DECRETO ".0 811183
. / SIGOLF SCHONKE, Preféito Municipal de Jaraguá do

Sul, em exercício, Estado de Santa Oatarlna.. no uso
.

e

exercício das atrlb�içõ'es que -lhe são conferldas pêlo item

XXIX do artigo 70, da Ler Complementar N. o 5, de 26 de

novembro de 1975 e considerando que a Fundação servi- [,
'. ,). \

ços de Saúde Pública ....,. FSESP, compareceu nesta data,
propondo rescindir amigavelment.e o convênio, resolveu en

I tregar amigavelmente todos, os bens pa'trimoniaisJ do extin-
to SAMAE,

.

,I

DEC�ETA:'
Art. 1. ti - Fica revogado o' artigo 3 -.

0 do Decreto

n. o 808/83 de 24.01. 8S, e desnecessários 'o� termos de

retomada coativa.
Art. 2. o -=- Este Decreto entrará em vigor na data

dê sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
" I

rio,
)':

- ..

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DÉ JARAGUÃ '

DO SUL, aos 27 dias d0 mês de janeiro de 1983.

SIGOLF SCHONKE
Prefeito rilhmicipal
em exercícló

O/presente D.ecreto :to i registrado' e publicado nes
ta Diretoria de' Expedienté,· Educação e As'sistência Social,
aos 27 dias do mês de janeiro de 1983.

ASTR� K. SCHMAUCH
Diretora

" )

DIRETÓRIO MI,JNICIPAL DO P.M.D.B. - JARAGUÁ DO SUL'
L

CONVITE
O Diretório Municipal de Jaraquá do Sul, do Partido

do Movimento Democrático Brasileiro: convida as autorida
des e povo em geral, para as solenidades de posse do

'prefeito, vie.e-prefeito e vereadores,'a ter lugar no dia 1. o

de fevereiro, no recinto da Câmara de Vereadores, junto a

Prefeitura Municipal, com a seguinte programação:

gh15 - Culto Ecumênico, na sala de Reuniões da
Câmara

10h - Compromisso, posse e' instalação da Legisla-
tura, na Câmara e compromisso e passe do Prefeito é

Vice-Prefeito. ,

1_1h - l'ransmissão dos cargos de Prefeito e' Vice-

Prefeito' ,� ,

Jaraguá do Sul, 29 de janeiro de 1983

Dr. Altevir A. Fogaça júnior - Presidente
\

Estadd de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL 'DE GUARAMIRIM

CONVITE.
o 'Prefeito MUnicipal de Guaramir�m e o Presiden-,

•
te da· Câmará' de IVer.eadores t�m a honra de con- '

v.idar as distintas Autoridades' e a população em

geral para assistirem, iii!) dia primeim de Feverei
ro, próximo, as sol�nidades de posse do Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores, eleitos. em 15 de No
vembro de, 1982, com o.. �eguinte programa:

"

., . '1
. 9,00 horas' - Culto Ecumênico nõ Palácio de

Esporte� "Pref�ito RodolfO Jahn".
1 0,00 boras ,_ Compromisso, ,poss,e e instalação

da Legislatura, na Câmara"Munici-
pai ,

Compromisso e posse do Prefeito
e Vice·Prefeito na Câmara Munici-

. pai.
11 ;00 horas - Transmissão dos .cargos de Pre-

\

. feito e Vice�Prefeito na Prefeitúra
Municipal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, �ocied�d.e D��pprtivª e
ecreativa AMIZADE,

Edital de- Convocação
•

. Pelo presente Editai, ficam convocados todos
os assoçlados da 'SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA
AMI,ZADE, - sito na Estrada Itapocú-Hansa, s/n? _, em
Tres Ribs do Norte, neste munlclplo, a fim de se reunirem
em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA em sua Séde Social,
no dia 23 de)aneiro de 1983, às 08:00 horas em primeira
convocação; ou, em segunda convocação às 08:30 - horas,
com qualquer número de Sócios presentes, para tomarem
conhecimento e deliberarem sobre a segyinte ordem do dia:

,1) Prestação de contas e aprovação do resultado do
exercício referente ao ano de' 1982.

2) Eleição da nova diretoria e demais membros.
3) Outros assuntos de interesse da �ociedade.

vt/Jarªguá do Sul (se), 18 de ja�lro de 1982

Irlneu Baumgartel
Presidente.

-

CHURRASCARIA

OREX
Baby beef, picanha, peixes e camarões. Música'

.

ámbiente - ar�-condlclonade.
AV. Getúlio Vargas, 847 - Fone 72-1456

,
Jaraguá do Sul"SC.

BAR E aÉSTAURANTE H.' MOLl:'ER' DE 'EGON

SCHIilOEDER
Rua Bertha Weege, 2.800 - Barra do Rio Cerro

Venha bater um papo agradável com os amigos,
tomando e apreciando os aperitivos à moda da
casa. Traga também a sua' famrtia.

Relógios, cristais, violões e artigos finos para pre
,

. sentes, em todas as ocasiões é com o

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO

\flle tu(to lhe faz para servir bem.'
Fica na Mal. Deodoro, ,364.

FLORICULTURA PRINCIPE

�Iores, coroas, cactos e deCorações em geral

Rua Relnol�o Rau, 144 - Jaragu6' do Sul - SC.

A moda certa em roupas e calçados , com a

Cinderela, onde estão as melhores opções para
, cada estação.

C I·N D E R E\ L ,A

Veste bem. A moda certa, na Marechal e na

Getúlio Vargas.

RATINHOc' SPORT
Calções, meias, tênis e demais artigos esportlvos pelos

melhores preços da praça é com a "Ratinho sport" - a lo�,

ja esportiva da cidade.
Fica alí na Galeria Dom Francisco - Loja 3.

Comercial Floriani
Revenda e assistência técnica SHARP -

DISMAC' - OLIVETTI e relógios ROO BEL. Com'
pra e venda de máquinas usadas. Oficina de má

quinas de escrlt6rio e acessórios em geral.
Rua Venâncio da Silva Porto,331 - Fone 72-1492

,Jaraguá do Sul-SC.

ORGANIZAÇAO CONTABIL ----"
"�-COMERCIAL"-S/C -LTDA===_ I

Contabilidade, recursos fiscais e adrnlrus
tratívos, serviços de marcas e patentes, leqlsla
ção trabalhista e previdência social, seguros e

:;,erviÇo� aéreos VAR:G.

I·
Rua Cei. Procópio Gomes, 290

72-0091 - Jaraguá cio Sul-SC.

Fone

DR. FRIEDEL SCHACHT

Advogado e Auditor

CIJ
•

I"S�
�tório Jurfdico na Av. Mal. Deodoro, 413

§ c:: "J ...

t!, ��72:-()244 - Jaraguá do Sul - se.

.s :, {3����E::';� Ili�(/J� êb

)

Proclamas de· Cásamento
':,,,'.:, .

,

. ./

Aurea Müller Grubba, Ofletal do Registro CI
vil do 1.° Distrito da Comarca de Jaragúá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil. Faz saber que
compareceram em cartório, exibindo os documen-
tos exigidos pela lei, a fim. de se hebllttarem para
casar: [

Edital n.? .12.979 de 12-01-1983.

Cópia recebida do Cartório de Rio Negro, Paraná.
AROLDO JACOBI, E MARIA BRANDINA FAGUN
DES BRANCO - Ele, brasileiro, solteiro tndus
trlárlo, natural de Guaramirim, nesté Estado, do
micillado e residente nesta Cidade; filho de Fran
cisco Jacobi e de Ema Manke Jacobi. � Ela, bra
sileira, solteira, do lar, natural de Lageado-'Cam
po do Tenente, Paraná, dornlclllada e residente em

Rio Negro, Paraná, filha eOllsees Fagundes Bran
co e de Maria de Jesus Fagundes Branco.

Edital n.o 12.980 de 13-01-1983.
JOÃO ROQUE BERTOLDI E ANA TAMANIN.I
Ele, -brasllelro, divorciado, operario, natural deste
Estado, domiciliado e- residente na Rua Carlos

Eggert, nesta cidade, filho de Ernesto Bertoldi e

de Lavina Bassaneli Bertoldl. - Ela, brasileira, di
vorciada, costureira, natural de Rio do Oeste, nes
te Estado; domiciliada e residente na Rua Carlos

Eggert, nesta .cldade, filha de João Tamanlni e de
Albina Tamanini.

.

-
' .

Edital n.o 12.981 de 17-01-1983�

Cópia recebida do Cartório de Guaramlrlrn, neste
Estado.. ..,-

ACACIO ANDREATTA E MARCIA ENI TISSI
Ele, brasileiro. solteiro, pintor, natural de Rio do.
Sul, neste tstado, domiciliado e residente na Rua
Roberto Zierftanrt nesta cidade, filho de Arthur An
dreatta e de Alice Andreatta. - Ela, brasileira, sol
'telra, do lar, natural de Jaraguá do Sul; dornlcllla
da e residente em Guaramirim, neste Estado, filha
de Henrique Tissi e de Regina Zanghelini Tlssl.

Edital n.? 12.982 de 17-01-1983. ,

LEOPOLDO ÉLEUTERIO E MARCIA REG'INA DA

SILVA ---' Ele, brasileiro, solteiro, operarlo, natu

ral de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em

Jaraguá-Ésquerdo, neste distrito, filho de Geraldi
no Eleuterlo e de. Dolores Camillo Eleuterio. -

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Joinville,
neste Estado,-domiciliada e residente em Jaraguá
- Esquerdo, neste distrito, filha de Eduardo da

.

e de Cecília da Silva.
Edital n.o 12.,983 de

17-O1�983.ALMERINDO VICENTE D' _ A E MARIA DE
LOURDES LUCAS - Ele, asílelro, solteiro, ser-'
vente, natural de Cosmo-Paz, Ceará, domiciliado e

residente em Morro da Boa Vlsta, neste distrito,
filho de José Vicente da Silva e de Carolina Cae
tano de- Jesus. - Ela, brasileira, viúva, do lar, na
tural de Campinas, São Pau.lo, domiciliada e re

sidente em Morro da Boa Vista, neste distrito, fi"
lha de Benedito Lucas .e de Laura de Souza.

Edital .0.0 12.984 'de 17-01-1983.

Cópia recebida do Cartório de Joinville, neste Es-

tado. _

EDEMIR JOSE' VOLPI E ROSELENE KLEIN'

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escrltórlo, na
tural de Luís Alves, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Corupá, nesta cidade, filho de
Luiz Volpl

'

e de Nathalia Cisz Volpi .
...- Ela, brasi

leira, solteira, fiscal de caixa, natural de -Jolnyllle,
neste Estado, dornlclllada e residente em Joln

vllle, neste Estad-o, filha de Humberto .Klein e de

Isolde Kamke Klein.

Edital n.o 12.985 de 18-01-1983.
.

. WILMAR MA�THENDAL E NADIA SUELY DEMAR
CHI - Ele, brasileiro, solteiro, professor, natural
de Jaraguá do Su1, domiciliado e residente na Rua'

Francisco Hruschka, nesta cidade, filho de Oswal
do Marthendal e de Qorvalina de Souza Marthendal.
- Ela, brasileira, solteira, atendente de enferma

gem, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e re

sidente na Rua Padre Aloisio Boeing, nesta cidade,
filha de Ordlval Luis Demarchi e de Norma Teresa
Vasel Démarchi.

Edital n.o 12.986 de 19-01-1983.
"

.

.

1

ARLINDO GUST E MARLI DONATO - Ele, brasi
leiro, solteiro, operario, natural de Santa_Rosa-Rio
Grande do Sul, domiciliado e residente na Barra

do Rio Cêrro, neste distrito, filho de Leonardõ
Gust e de Wilma Gust. - Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Giruá, Rio Grande do Sul, doml
ciliada e residente' em Barra do Rio Oêrro, neste,
distrito, filha de Dora Lucia Donato.

Ed:!.31 n.o 12.987 de 19-01-1983.
ADEMAR BARBOSA E L,OURDES CIMARDI - Ele,

brasileiro, soitelro, tintureiro, natural de Papandu
va neste Estado, domiciliado 'e residente na Rua

Jolnville, neste Estàdo, filho de Dorvalino Barbosa
e de Anahlr Medeiros de Lima Barbosa. - Ela,
brasileira, solteira, doméstica, natural de Mirador,
neste Estado, domiciliada e residente na Rua Join

vllle, nesta cidade, filha de 'Ermlnio Cimardi e de
Vera Cimardi.

IEdital n.o 12.988 de 19-01-1983.
ARGEU ANTUNES DE ANDRADE FILHO E SIHLEI
TERÉS1NHA DA SILVA - Ele, brasHeiro, solteiro;
mecânico, natural de. Jaraguá do Sul, domiciliado e

resldente na Rua Leopoldo Augusto Gerent, nesta
cidade, filho de Argeu Antunes de Andrade e de
Orlandina Lescówicz de Andrade. - Ela, brasileira,
solteira, operaria, natural de Barro Branco-Lauro
Müller, neste Estado, domiciliada e residente na

flua Jorge Czermewicz, nesta oidade, filha' d�
Walmor frineu da Silva e de Maria Tereza �odrl-
gues _ da Silva.

'

E para que ehegue ao conhecimento de todos,
mandei passar o'presente Edital, que será pública
do pela imprensa e em cartório, onde �erá afixado

, durante 15 dias.
-���------------------��---

I

CtNE J'A��GUÀ '-.ô Cine Jaraguá e�ibe a partir deste sábádb' ê ';�té terç�-féi��,
o filme nacional pornográfico "As Vigaristas do sexo". Amanhã, em matlnê, "Kung FJ,.I
contra o Demônio do Fundo do MarK. Quarta e qulnta-felra, "Os Titãs Voltam a Luta
na Atlântida". E de 28/1 a 03/2, "Os Trapalhões na S�rra Pelada".

COMUNIDADE CATÓLlC� - Foi Iniciada esta semana a campanha para a Festa
de São Sebastião, que este ano será realizada nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, es
tando a coordenação geral a cargo do Sr. Srrvio Ewald. Para as celebrações das rnls-

.

.sas e as pregaçõe'S, da festa, estará' em Jaraguá do Sul o Padre Oionlsio Tecilla, Vi
gário da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Joinvllle. 2). Estão abertas as

matrlculas da catequese de' prlmelra comunhão, durante o mês de fevereiro, na' Se
cretaria Paroquial. Para matricular-se, a criança deverá ter .o terceiro ano comple
to. 3), Está em pleno andamento a construção do tercélro pavimento do Edifrcio'
Cristo Rei, que, juntamente com o segundo pavimento, serão utilizados para a cateque
se, cursos e os -díversos movimentos da paróquia, A renda da festa destinà-se a con

clusão das obras, ou pelo menos' para a cobertura e as divisórias, para que. assim, o

espaço possa ser ocupado.
.....

.

COMUNIDADE. EVANGI!LICÀ - Neste sábado haverá cultos às 20 horas, ria Ilha
da Figueira e, no domingo, dia 23, às 8 horas, em Jaraguá do Sul, às 9h30 na Vila
Nova e às 19h, em Jaraguá, ambos em português.

.

DOVIDAS DO IMPOSTO DE RENDA - A Delegacia d� Receita Federal informa que
o serviço de "atendimento telefônico" para resolver as dúvidas, a respeito do preenchi
mento de declarações de rendimento de pessoa-flslca, terá inicio dia 31 deste mês e

funcionará até o dia 25 de março, no horário de expediente da repartição, ou seja, das
,

8 às 11h e das 13 tls 18h, de segunda a sexta-feira.' O número do telefone é 148, .

Kohlbach - ,O IUDlrDlotor
Estado ele Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA .00 SUL

LEI N.o 901/83 \
Doa área de terra F SCAR e dá outras providências.

.

1
. SIGOLF SCHÜNKE, Prefeito Munlcipal de Jaraguá do Sul, em

exercício, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições.
Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câ

mara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
.'

I Art. 1.0 - Ficà o Chefe do Executivo Municipal autorizado a

doar à SOCIEDADE CULTURA ARTlSTICA de Jaraguá do ,Sul, uma área
de terra com 26.161 m2 (Vinte e seis mil, cento e sessenta e um metros

quadrados), pertencentes à Prefeitura Municipal, conforme Registro de
lrnóvets n.o 36.555, fls. 34, livro 3-S, !!esta Comarca.

Art. 2.0 - As confrontações da área, dE} terra citada no artigo
1.° desta Lei estão contidas no mapa anexo, que é parte integrante da

presente Lei.
.

Art. 3.0 ,_ A área de terra que é objeto desta Lei destina-se
à construção da sede própria da SOCIEDADE CULTURA ARTf$TICA, bem
como da Casa da Cultura.

Art. 4.0 - A SOCIEDADE CULTURA ARTISTICA terá o prazo
de 3 (três) anos para iniciar a construção. ) /.

,
. Art. 5.0 - Em caso da SOCIEDADE

'

CULTURA ARTISTICA
não obedecer o prazo 'previsto no artigo 4.°, a área de terra reverterá ao

patrimônio, mu.nicipal.
'

.
.

.

. ,Art. 6.0 - A SOCIEDADE CULTURA ARTISTICA deverá pre-
servar, o quanto possível, a flora existente na área.

Art. 7.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. '.

PALACIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ 00.\SUL, aos 17 dias do mês de janeiro de 1983.
. SIGOLF SCHONKE

Prefeito Municipal em exercício
IA presente Lei foi registrada e publicada nesta Dlretorla de

Expediente, Educação e Asslstêncla .social, aos 17 dias do mês de janeiro
de 1983.

.
,

,

ASTRIT K. SCHMAUCH
Dlrtora

A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS MARCATTO LTDA., '

lança a venda lotes do PARQUE RESIDENCIAL ACAPULCO, na Praia de
Piçarras com as condições que vori já conhece de outros lanç�ntos.

- Infraestnatura executada (água, luz, esgoto pluvial, .meioiio e

, macadamizaçio). .

Vários planos de financiamento
.

-

Lotes prontos para construir e a 700 metros da praia.
Garantia dó seu investimento.

Empr.eendi",entos
Marcatto

Imobiliários,
L td a.

, Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136 - Jaraguá do SLiI

- JUfZO' DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL -

EDITAL DE CITAÇAO
O DOUTOR HAMILTON PUNIO ALVES, JUIZ DE DIREITO DA 1.a VARA
DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARI
NA, NA FORMA DA LEI, ETC ...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de' citação,
com .o prazo de trinta (30) dias' virem ou dele conhecimento tiverem e

interessar possa, que por parte de RUDOLFO BEHLlNG e HILDA K. BEH
LING, brasileiros, casados, ele industrial, ela do lar, residentes e' dom!"
ciliados à Rua São José fr:o 164, nesta eídade e Comarca. através de seu

bastante procurador, advogado dr. Reinoldo Murara, foi requerida, a ação
de USUCAPIÃO N.o 8.818,- para aquisição do seguinte lmõvel: - Um,
terreno urbano sem benfeitorias, situado no lado ímpar da Rua n.? 8 -

J'oão Januárlo Àyroso, fundos, no bairro Jaraguá Esquerdo nesta .cidade,
com 'a área de. 2.060,23 ms2.; fazendo frente em 4 linh{ls com terras dos

, requerentes -Rudolfo Behling � sua mulher, a primeira com 41,50 ms, a

segunda com 38,OOms., a terceira com 44,00 ms e a quarta com 30,50 ms.,

travessão .dos fundos com 150,00 ms. na margem esquerda do Rio Jara
guá, estremando no. lado direito com 14,00, ms, com terras de Elói Emmen
doerfer e sua mulher e pelo lado esquerdo com 15,80 rns com de Vva. Ma
ria Schtodt. DESPACHO DE FLS. 9 e verso: ·1 - Citem-se os confroMan
tes 'certos por mandado e. os interessados incertos e ausentes por edital.
com o prazo de 30 dias, marcando-se � audiência de, justificação de pOSo
se para o dia 07/04/83, às 09:30 horas, correndo da sentença que justifi
car a ppsse o prazo paracontestar a áção. " _:_ Oficie-se à Fazenda Públi
ca federal, e.stadual e muniCipal para os fins' de tei. III - Ciente o MP"
IV - It-se. (as) Hamilton Plínio Alves - Juiz de Direto. JS. 25/8/82........
E, para que chegue ao conhecimentos de todos os interessados ausentes,

, ,incertos e desconhecidos, foi expedido o presente edital, que será publi
cado na formá da lei e afixado no iocal de costume, no átriQ do Forum, cor
rendo o prazo de 15 dias, para contestarem, querend.o, ,a contar da intIma
ção da sentença que. justificar a posse. sob, pena de serem,tidos como

verdádeiros os fatos alegados pelos autores. Dado e passado nesta Cida
de de Jaraguá' o Sul aos ,dois dias do mês de setembro do ano de mil
novecentos e oitenta e dois, - Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

HAMILTON PUNIO ALVES

Juiz de Dir.eito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Anav.""""" hoje: 22
Sra. Adelaide, esposa do, Sr.

Ingo·Lange
.Sr. Le",lnos Spengler, em Cu-

'rltiba
Anlv.....rlam domIngo
Sra. Edlth, esposa do Sr li

'vlnos Spengler, em C�:Úib�
.
Sra. IlIa, esposa do Sr. Vioror

V't"t{lutz .

Sra, Leonida Gramkow Franz.

ner

v Sra. Gertrudes, 'esposa ao Sr.

Alfredo Fidl-er
Srta. Noêmia Costa
AIrton Schwartz

Dia 24 de Janeiro
Sr. Paulo Donini, em S.

lo
Sra. Helga' Henschel Nardt,

em Guaramlrim
Dr. Paulo Menezes de Men

donça, em Joinville
Dia 25 de janeiro
Sra. B r u n h i I d e Mahnke

Schmôckel, esposa do nosso Di

retor

Sr. Heins Edgar Raeder

Alexandre, filho do Dr. Mário

(Carim) Boehrri, em Jolnvllle
Sra. Leonilda Enke Tambosi

Srta. Leonilza Enke
Sra. Eliana da Silva, em Join

ville
Sra. Margot Adélia Grubba

Lemann
Dia 26 de Janeiro
Sra. Ruth Câmara, em Blume

nau

Sr. Helnz Zahler, em S. Pau

lo
Sr. Osni Müller'

Denise Maria Reiner·Sra.
Passold
Sra. Vera.Ribas de Mendon·

ça, em Joinville
Sra. Maria C. Spézia
Sr. Mário Reiser

Dia 27 de janeiro
Sra. Elvira Rau-flocha

Sr. Erwald Wielke, em S.

Francisco do Sul
Sra. Olga Mees, em Corupá
Srta. Marina B. Gonçalves
Sra. Adele Janssen (Tante

Dele)
Sra. Else Haake (Tante Else)

Dia 28 de janeiro
Sr. Celso Vasel
Sra. Mônica Henrieta Prodôhl

Roennau, em Campo BOM-RS.

Sra. Osmarina, esposa do Sr.

Walmor Soares, em Fpolis
..

Aos nataílclantes da semana,

desejamos felicidades".

NOVO EDIFiCI'O -EM
JARAGUA
Um novo marco da cons

trução civi I começa a ser

erguido 'em Jaraguá do
Sul. Afora os Edifícios
"Menegotti" e "Jaraquá",
com 8 e 18 andares, res

pectivamente, iniciou-se,
'na.Marechal Deodoro, qua
se _defronte o Colégio São
LUIS, a construção' do Edi
fício "Domingos Chiodini"
Pi�n�iro na construção d�
prédios, na, cidade. Terá
nove andares e se ergue
rá imponente nos céus ja
raguaenses, marcando é
poca nesse "boom" imo-

. blllárlo Quem sabe, sabe!

PROGRAMAÇAO·
CARNAVALESCA

Beto Promoções infor
man�o a coluna a proqra
maçao carnavalesca que
se�á cumprida nos prlnot-

. pais. clubes da região; a

pa.rtlr do dia 11 de feve-
" relro,.quando acontecerá a

abertura. do carnaval, no
Baependl, a partir das 22
horas. No dia 12 será no

• Juventus, com o Concurso
Melhor Bloco de Fantasia
cabendo aos três primei:
rCos colocados prêmios der$ 50 mil c di> •

CrS '20 .

' r'ill 30 mll e

f _
mil, além de tro-

.
eus. Dia 13/2 ta d

I
,r e car-

nava esca no Bot fdia 14'
a ogo;

S '. grtto de carnaval
na oCledade At' d'Massaranduba . Ce�:arres,dia 15. encerramento n�
JuvEfntus, a partir das 20
hor�s, com 6 horas de du
raçao;, O Conjunto de, Rit-
mos Os Caveiras" e Tap,Som Music é que farão acabeça da moçada

'

CfU'naval.
nesse

NASCIMENTOS

(

'SALAO ALEMANHA é
NEGOCIADO

O "Salão Alemanha", da
Sociedade Esportiva e Re

creativa Três Rios do

Norte, um dos, mais tradl
cionais do interior do mu

nicípio, foi negociado por
Cr$ 2,5 milhões para o

Grupo Musical "Os Filhos

do Rincão", que aliás vem'

fazendo enorme sucesso

em toda a região. Segun
do a coluna tomou conhe-

. cimento, somente o salão
foi vendido, sendo pensa
mento .dos novos proprie
tários abrir uma nova so

ciedade, uma vez que os

sócios-proprietários ante

riores, em número de dez,
ratearam equitativamente
o valor da transação. Com
o

.
desaparecimento do

"Salão Alemanha", embo
ra o nome da Sociedade
permaneça o mesmo, sur

girá o "Recanto Gaúcho",
nome pelo qual ficará co

nhecida, ou denominada,
doravante. Ontem à noite
houve inclusive promoção,
o' mesmo devendo aconte
cer neste sábado. -

Dia D2,de dezembro
Fablao, filho de Mário (!:Iia)

Grauel
Dia 04 de dezembm
,

Edina, filha de Mária

Meyer
Dia 29 de dezembro

(Lúcia)

TROCANDO IDADE
Quem troca, idade no

dia 25 próximo é a Sra.
Brunhilde Mahnke Schmõ
ckel, esposa do diretor
deste jornal, que anteÇ'ipa
damente recebe os cum
primentos de toda a reda
ção. Na mesma data ani
versaria a cartorária Sra.
Margot Adélia Grúbba
Lemman, a Gôga, e, no dia
28, o Sr. Celso Vasel,
Agente de Formação Pro
fissional do Centro de
Treinamento do Senai de
Jaraguá do Sul.

Pau-

Priscila, filha de Wilson (Sa

lete) Marcarini
Dia 30 de dezembro
Claudiane, filha de Carlos

(Neldi) Pscheidt
Dia 1.° de janeiro
Kei,ty, filha de Valdir (Rosau

ra) Bruch
Dia 05 de janeiro
Maicon, filho de Mário (HiI

degard) Franzner
,

Dia 06 de janeiro
Maicon, filho de Antônio (Eva)

de Oliveira
Dia 08 de janeiro
Jean, filho, de Rolf (Evanir)

Hesse
Dia 10 de janeiro
Gilmar, filho de Ademar (Jo

racl) Kretzschmer

MaurIcio, filho de Silvio, (E
mília) Cardoso
Dia 11 de janeiro
Eduardo, filho de Darcf (Ta

cíla) Ste'indel

Luciana, filha de José (Maria)
Decker
Rauloi filho de Arlindo (Mar

Ií) Bortollnt •

Dia 12 de janeiro ,

saléslo. filho de' Salésio (Te
reza) Floriano
Sandro, filho de limar (Mer

linda) Greuel

Cleide, filha de Nilto (lisa)
Macedo
Dia 13 de janeiro
Sidney, filho de Sebastião

:(Leonina) dos Santos
.

Danielle, filha de Ernani (Lí
dia) dos Passos

Jaqueline, 'filha de Jair (Mar
gareth) Steinmacher
Rafael, filho de Adejair (In

grid) Balsanelli
Rodrigo, fllho de Hilário. (Ira

nl) dos Santos

�A AGENDA BRANCA
Unem-se em matrimônio

n-a tardeInoite deste sá
bado, na Matriz São Se
bastião, às 18h, os jovens
Osmar Luís Senhorinha e

Melita Bridarolli e, às 20b,
Volney César Rodrigues e

Alba Regina de Souza. Na
Comunidade . São Judas
Tadeu, às 18h, Rogério
Maestri e Joanita Klein. A
todos, os' nossos para
béns!

. GUIDO E DENISE
ACONTECEM
Será às 19 horas elo dia

26 de março, na lqreja
-Evanqéllca Luterana de
Jaraguá do Sul, o,' enlace
matrimonial do jovem ca

sai amigo Guida Püttjer e

Denise Martins, filhos de
farnlllas que são tradicio
nais leitoras deste sema

nário. A comemoração se

rá na residência de Deni
se, no antigo Marabá do
"Opa" Fischer.

Dia 16 de janeiro
Darciane, filha de Antônio

(DarcI) Denk
. Alexandra, filha 'de Manoel
(Maria) Gonçalves
Alcione, filha de Antônio (Ma

ria) Olska

Dia 17 de janeiro
Gi�ele,· filha de Silvio (Nair)

da Costa

SURFISTAS, ATENÇAO
Está sendo realizado

desde o dia 19, até domtn
.

go, na praia da Joaquina,
em Florianópolis, o 2.0
Festival OTImpikus de
Surf. Os principais nomes

desse esporte, à nível na
.

clonal, estão participando.
Em nossa' região existem
muitos surfistas e simpa
tizantes desse esporte
que certamente marcarão

presença na Joaca.

FALECIMENTOS

Dia 11 de janelro
Otília Ranguetti Lenfers, 43

anos, nesta
Dia 12 de janeiro
Amantino dos �njos, 69 anoe,

nesta

Irma Anna Bolduan Mielke, 75
anos, nesta

Olga Bachmann Würger, 84
anos, Rib. das Pedras
Dia 13 de Janeiro
Augusta Drews Grützmacher,

83 anos, Rio da Luz I
.

Francisco da Luz, 32 anos,
nesta.

Dia 17 de janeiro
Frieda Augusta Bertha Sie

fert Meier, 75 anos, Três Rios
do Norte '

Dia 19 de janeiro
Andréia Krutsch, 2 meses,

Três Rios do Norte

PADRE SILVIO SALGADO
Quem deixa Jaraguá do

Sul nos primeiros dias de
fevereiro é o Padre Alber
to Luiz Huber, que' atende
as capelas do interior. Ele
foi transferido para For
miga, Minas Gerais; terra
do Padre Maurício e em
seu lugar virá o Padr� SíI-

'

via Salgado, atual Vigario
da Paróquia de Oxford, 5.
Bento do' Sul.

BAEPENDI - QUADRAS
DE T,eNIS
O Clube Atlético Bae

pendi, fechou, contrato
com a Lisonda do' Paraná
Construções Esportivas
Ltda, de Ourltlba, para a

construção de duas qua
dras de tênis, tamanho
oficial (18 x 36 m), no va

Iar de Cr$ 5.685' mil. O
custo total, segundo o pre
sidente Ristow, será de
Cr$ 7,5 milhões, que uma

vez serão colocadas lumi'
nárias, dentre outras me

lhorias. Elas começarão a

se� construídas em feve· .

reiro e serão entregue$
dentro de 60 dias operá
veis. A localização dessas
quadras será próxima a en

trada do complexo social
do clube.

CHORINHO NOVO
Quem está curtindo à .

be�a o
_

filho, aliás o pri
mel�o, ,e o casal,Adejair e

I�grld Balsanelli,. nascido
dia 14. Rafael é o seu no-

,me_ e aos felizes pais e
avos a coluna envia os
seus pumpritllentos.

GNEIPEL - 90 ANOS
Completou 90 anos de

idade dia 12 passado, em

'.1Estrada Schroe.der, o esti-
mado cidadão João Henri-

que Gnelpel, um dos' pio-

Ineiros do município, que Preço de ocasrao, motivo de mudançà. Tratar na

foi muito cumprimentado rua Irmão Leandro 678 (Vila Lenzt), depois das Ipelos filhos Paulo, Oscar, 14h, com Frau Karsten.
Elvira e Angelina, bem co- .

mo pelos netos, bisnetos
------�----------------

e demais parentes mais a

chegados. Daqui na nossa

trincheira de trabalho,
também cumprimentamos
o ilustre nataliciante.

FEIRA DA MULHER
De 27 a 30 deste mês,

em dependências da As
sembléia.' Legislativa, na

Capital, será realizada a I
Feira da Mulher, uma pro
moção inédita no gênero e

que durante quatro dias,
mostrará, em' 200 estarr

des, quase tuâo o que
existe em termos de ar

tigos femininos. A feira é

promoção de um grupo de
senhoras de Florianópolis
e mostrará desde um sim

ples par 'de meias até au

tomóveis do último tipo.
BESC EM
SCHRÓEDER
Dentro de três meses,

.
aproximadamente, Schroe
der deverá ganhar a sua

segunda agência bancária
(atualmente só existe o

Itaú), c Besc, cujas obras
de construção da sede
própria já foram iniciadas.
Schroeder é um dos pou
cos municípios âo Estado
a não contar ainda com

uma agência do Besc.

r
,

ESTRELLA ESCO-LHE EM .

FEVEREIRO
Rénato Demathê e Pau

lo Floriani, presidente e

vice da Sociedade Sport
Club Esti'ella, de Nereu
Ramos, deverão ser re

conduzidos, aos cargos,
durante a assembléia ge
ria que a sociedade reali
zará em princípios do pró
ximo mês. A reeleição es

tá praticamente assegura
da. Esses dirigentes têm
como meta, em' 1983, a

ampliação do salão, corno
a construção de uma nova

portaria, secretaria, um

segundo bar, dentre outras
melhorias, além de uma

vasta programação social,
com apoio também ao de
partamento de futebol. O

. Estrella tem, hoje, 210 as

sociados;
--

PALESTRA NA UFSC

Quinta-feira, dia 20, os

professores Moacyr Rogé
rio Sens e Emílio da Sil
va, engenheiros da Eletro
motores Weg S.A., de Ja
raquá do Sul, palestraram
sobre "Normalização e

Padronização", durante o

curso "Projeto de Produ
to Desenho Industrial",
promovido pela Universi
dade Federal de Santa Ca
tarina e o Conselho Nacio
nal de Deserivolvimento
Tecnológico (CNPq).

SóCiOS NAO PAGAM

A abertura do carnaval
de salão em Jaraguá acon

tecerá no dia 11 de feve
reiro, no Baependi,��i�
mente para assocleé, S.
Estes, se estiverem em

dia com suas mensalida
des, gozarão de franquia
na entrada, 'lato é, não pa
garão ingresso. Também
não haverá reserva de
mesas, ficando a animação
a cargo do Conjunto de
Ritmos "Os Caveiras".

ANGELA DÁ RECADO
A futura primeira dama

do Estado, Sra. Ângela
Amin, que por sinal está
aguardando a visita do seu

segundo filho, deu o re

cado quarta-feira, em Ja

raguá do Sul: Quer maior
participação da mulher na

política, para que ela par
ticipe das decisões. A

propósito, no encontro a

contecido no Baependi, a

penas meia dúzia de mu

lheres participaram.

GABRIELA NEVES.

Quem está felicíssim�
com a chegada de Gabrie
la, é o casal amigo José
Carlos (Maika Teresa) Ne
ves, nascida dia 19 de ja
neiro, às,7 horas, no Hos
pital e Maternidade' São
José, pesando 3.360 gra
mas. Veio também para a

alegria dos maninhos
Eduardo e Ricardo e dos
avós, que estão curtindo
Gabriela, a nova integran
te da família. Da coluna,
os nossos cumprimentos.

SOCIEDADE AMIZADE:
BAILE DE REI'
A Sociedade Desportiva

e Recreativa Amizade, re
vive no dia 29 próximo,
as tradicionais festlvlda-:
des de tiro-rei, tradição
que se mantém entre os

descendentes germânicos.
O "rei" será o Sr. Geraldo
Fõrster e a programação
é esta: J 4h, concentraçãO'
dos sócios, na s e d e;
14h30, saída da caravana
em busca dó rei �, poste
riormente, entregade fai
xas e medalhas. O baile
começa às 22 horas, com ,

música de I'OS Cardina
les", de Blumenau. Em
março, dia 5, a Amizade
promove seu baile de rai
,nha, cuja majestade será
a Sr.a. Udi

_

Schmidt.

DA SOCIEDADE
VIEIRENSE

1. - Conforme a coluna
'antecipou, a Sociedade Vi
eirense negociou a sua an

tiga sede, localizada' nas
margel)s da 5C-301, no fi
nal de dezembro; pelo va

lor de Cr$ 5 milhões, de
vendo entregar o imóvel
dentro 'de 120 dias, a con

tar da data da venda.
2. -'- Em contrapartida,

já deu início a construção
do segundo pavimento de
sua nova sede social, que
terá mil metros quadrados
de área construída ,(?5 x

40m). O custo da obra,
sem acabamento, está or-

. çado em Cr$ 5 milhões e

600 mil. A cobertura será
de alumínio, sobre estru
tura metálica.

3. - A Vieirense tem,
atualmente, 310 títulos pa
trimoniais vendidos, res

tando ainda 40 com os

preços atuais, ou seja,
Cr$ 20 mil à vista, ou em

2 x Cr$ 11 mil ou, ainda,
4 x Cr$ 6 mil. Quanto as'
menseildarles, até junho é
crs 400,00 e a partir de
julho, o-s 600,00.

.

4. - No dia 5 de feve
reiro. a Sociedade promo
verá baile de rei e de des
pedida da antiga sede. O
"rei" é o Sr. Ismário Bauer
e a música da Bandinha
Universal, de Massarandu
ba,

5. - Após o carnaval
será eleita a nova direto
ria, em assembléia, cuja
data ainda não está bem
definida. O atual presiden
te, Sr. Walter Bartel, po
derá ser reeleito, já que
existem correntes que de
sejam reconduzf-le ao car

go, ainda mais agora que
a Sociedade vê-se às vol
tas com construção.

MARIA 'TERESA VIEIRA
'Recebe cumprimentos

pelo seu natalício neste
sábado, dia 22, a Sra. Ma
ria Teresa Vieira, esposa
do nosso particular amigo
Cláudio Olinger Vieira,
um dos cotados para as

sumir a' presidência do
Juventus. A aniversaríante
é funci�nária púbnca esta
dual à dispõsição do Go
verno do Estado, na Exa
toria Estadual de jaragu�
�o Sul. -Felicidadesl

ARTENIR AGRADECE UM CUMPRIMENTO' IfAFIDID AO'

O deputado federal re- JDRNAL '

eleito, Artenir Werner, es- - Do 008S0 leitor Lauro Cal

teve quarta-feira em Jara- �as Lopes, residente em Caxi

guá do Sul, para, pessoal- as do, Sul-RS, recebemos na

mente e especialmente, ,semana de 10 a 14 de Janeiro
,

'I

agradecer os 2.0101 votos de 1983, um cartão com a se-

recebidos aqui em' novem- ,gulnte mensaqeme "�com a

bro. Artenir, à coluna, dls-. máxima satisfação 'que cumprl
se também que está a mento brilhante jornalista e a-

"dlsposlçâo do PDS, para tuante equipe de colaboradores,

ajudar a renovar o parfldo, por motivo mais um aniversá

derrotado nas últi'mas elet- rio desse importante órgão in-
.

ções. Vários empresários' formativo, que relevantes servi-

'locais ajudaram-no na ços vem prestando a comuni-

campanha. dade desse progressista muni-

crpro . Caxias do Sul, 10 de
maio de 1982, asso Lauro Cal

das Lopes." Sabendo' como

sabemos que o nosso semaná

rio' foi fundado em 10 de maio

de 1919 a mensagem embora

agradável para todos nós, cau

sou surpresa para o pessoal da
casa, posto que a máquina au

tenticadora aponta o dia 11 de

maio de 1982, supondo-se te

nha
.

validade a mensagem para

o, aniversário transato, quando
completamos o 63. o ano de

existência, mesmo porque se

ria ainda cedo para os cumpri
mentos do ano em curso, quan'"
do pretendemos anunciar a en

trada do 65.o aniversário, a sé

completar em 10 de maio de

_1984. Apenas uma coisa que

intriga é o de se saber por on
de terá andado a carta para
chegar com tanto atraso. O.

qualquer forma, agradecemos
os cumprimentos.

I

FESTA DE SAO

SEBASTIAO

Mais cedo que anos an

teriores ,a festa de São.
Sebastião, padroeiro da
Paróquia de Jaraguá do
Sul acontecerá nos dias
11, 12 e 13 de fevereiro.
A coordenação geral da
festa está confiada ao em

presário Sílvio Ewald, que,
juntamente com uma grano
de equipe de colaborado
res está planejando e pre
parando o tradicional a

contecimento, antes sem

pre real ízado em meados
do ano.

ADMINISTRADORES DE

EMPRESA

Aconteceu no sábado,
'no auditório da Escola
Técnica Tupy, as solenida
des de colação de grau
dos novos administradores
de empresa formados pe
la Fundação Educacional
da Região da Joinville
(Furj). Dentre os forman
dos estão' Pedro Anacleto
-Garcia, Sílvio Schroeder,
Simão Pedro de Mello,
Jandira Maestri Loewen,
de Jaraguá do Sul, além
de Eliete Wetzatein e Os
mar Marcarini, de. Guara
mirim. Aos novos admi
nistradores, os cumpri
mentos desta folha.

CHEGOU A HORA /

Os comentários de polí
ticos com livre trãnsltó
nos centros decisórios de
Brasília asseguram' que
crescem as posslbllldades
de um catarinense vir a

ocupar postção de desta
que no Governo Federal
em março. Se não for um

Ministério, será a' presi
dência de importante em

presa. Embora o nome a

inda 'não esteja definido,
as previsões apontam que
o indicado deverá ser o

Sr. Henrique Córdova, a

tuai governador.

Vende-se Casas'. de 'Aluguel
<,

CQPX - CQPX - CQPX
Coluna .quinzenal do PX Clube de .la

raguá do Sul. RElconhecido de utilida
de Púbica Lei Municipal 793/80, de

02.09.80. Reconhecido pelo Dentel

Departamento Nacional de Telecomu
nicações - Portaria n. o 2.791 de

06. 11 .80. .QAP-CANAL 5 AM. Cor

respondêneia: Ox , Postal 3e3. 89250·

Jaraguá do Sul-SC.

ANO 01 ,N.O 09

1. - PX, BODE EXPLATóRID DA RADIOINTERFERÊNC!A

(I parte). De maneira geral, os operadores da Faixa do
Cidadão (PX), são acusados, sem qualquer questionamento,
de toda interferência ou perturbação que surge nos televi
sores e equipamentos de som, mesmo que suas origens
sejam totalmente diversas, tais como: equipamentos indus-'
trlals, estações comerciais., equipamentos de eletromedlcl
na, defeito nos próprios televisores e ·respectivas· antenas,
reforçadores de si�ais (booster), ou até mesmo um DKV

�u uma Lambreta que está passando na rua .

. . .Realmente, estatlstlcas recentes apontam como prln
crpars Interferentes identificados os PX com 90% dos ca

sos, os Radioamadores com 5% e outros serviços de ra

diocomunicações, indústrias, eletrodoméstlcas, alta tensão.
etc., também com 5% .

.'

Uma análise superficial'apontaria imediatamente o

PX como o principal responsável pelas ocorrências. No en

tanto, essa estatística delimita apenas os agentes interfe
rentes,

.

A. delimitação de responsabilidades requer um

estudo �als profundo (continua no próximo número)�
2. - Dia 03/02" haverá reunião geral do clube às 20 ho

r��. Convi�amos _ass�ciados e demais. colegas para par
ticiparem, pOIS serao fixadas as metas para o ano de
1983. O local da reunião será divulgado pelo Canal
5 AM.

-_-_-.-.-

3, - O, artigo que abre a coluna de. hOje, de autoria de
nosso· colega Valéria Laube. (PX5B-2650) está dividido em

quatro _p�rtes devido as limitações de espaço da coluna.
Ao Val_e�I�, �o�so.s agradeCimentos pela col�boração e que
a sua iniCiativa sirva de incentivo para que outros operado
res conosco colaborem.

73/51 - PX5.B-0650 - Ge'rt

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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URSO DE ATLETISMO - Tendo como objetivo prlncl
ai apresentar formas de trabalho em· atletismo, para
lunos de 1�a a 4.a séries do 1.0 grau, a 19.a Unidade de
oordenação Regional, sediada em Jaraguá do Sul, fará
ealizar, através sua Divisão de Educação Física e Des
ortos, curso de iniciação e arbitra�m'de atletismo. O
urso será desenvolvido em Jaraguá do Sul, de 30 de
neiro a 07 de fevereiro, e terá a supervisão da Escola
uperio.r de Educação Física e Desportos de Joinville e

coordenação do professor'Murillo Barreto de Azevedo.
om uma carga horária de 40 horas para iniciação ao

tletismo e 15 horas para arbitragem, o curso. será mi-
ístrado na Escola Básica Heleodorq Borges, sede so

íal do C.A. Baependi e Estádio Max Wilhelm.
.

\ , fi.

O curso de iniciação ao atletismo será ministrado
elos professores Ricieri Dezem e Miguel Arruda, da
acuidade de Educação. Flslce da Pontifícia Universida
e Católica de Campinas, com improvisação de mate
lal e instalações. Na parte correspondente a arbitra
ens de atletismo, pelo professor Osvaldo Valdemir Pi
anl, árbitro internacional de atletismo e vice-presiden-

I
.

da Federação Paulista de Atletismo.

BAEPENDI REINICIA - O departamento de fute-
01 do Clube Atlético Baependl, reinicia na tarde deste
ábado, as suas atividades, após o término dos campeo
atos da primeira divisão e júnior, disputados no ano

assado. Segundo o preparador Waldemar Malheiro (Lu
), todos os Integrantes dos dois plantéis deverão se

sapresentar neste sábado, para uma preleção e recrea

ão.

LJFS ESCOl.HE DIRIGENTES DIA 31 - Assinado
elo presidente Alcione dêSimas•. a L.:lga Jaraguaense
e Futebol. de Salão publica edital de convocação. para
ss_embléia geral ordinária. cujo teor é este: "O Presl
ente da Liga Jaraguaense de Futebol de Salão, no uso

.

e suas atrlbulções estatutárias. convoca os presidentes.
e clubes ou seus representantes credenciados, para
eunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, a realizar
e nas dependências do Beira Rio. Clube de Campo, sito
a rua Ângelo Schiochét s/n.o, nesta, no dia 31 de ja
eiro de 1983,' às 19h30min em primeira convocação,
u meia hora após com qualquer número, para delibera-
em sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Prestação de
ontas referentes ao. exercício 1982; 2 - Eleição da
ova diretoria para 1983/1984; 3 - Assuntos diversos".

f

SUBSTITUTO DE MÁRIO EM FEVEREIRO - Na se
unda quinzena de fevereiro, em data a ser marcada, a
iga Jaraguaense de Futebol escolherá seus novos dlrí
entes. Dois nomes despontam em potencial para a

. residência, Waldir Stricker e Oscar Milbratz, o 'que já
certo. Aquele que não for o presidente, automatica
ente será o vice, conforme ficou convencionado en-

re ambos; antes da assembléia, haverá uma reunião
reliminar para definir quem fica com a presidência. O
tual presidente, Mário Vitórlo RassweUer, pretende se

ésllqar da LJF, da qual participa desde agosto de 1971,
evendo nó mês de fevereiro completar dez anos como'
dirigente máximo da entidade. Ele diz que poderá co

aborar com a nova .adrnlnlstração, por via direta ou In
ireta.

ESTRELLA: DEMATH! E FLORIANI PERMÁNECEM
Existe pelo menos noventa por cento de probabilida

el de que Renato Demathê e Paulo Floriani, permane
am como presidente e vice da Sociedade Sport Club
strella, de Nereu Ramos, possibilitando assim a con-

lnuldade administrativa e a execução de alguns planos,
orno por exemplo a expansão da sede. social. O de
artamento de futebol, segundo Paulo Floriani, irá re

eber também todo o apolo para as disputas dos cam

eonatos e torneios patroclnadoj, pela Liga e Federação,
ara os .quais serão destinadas verbas específicas.

JOINVILLE ESTR�IA DIA 26 CONTRA O GR!MIO
O Jolnvllle Esporte Clube,' pentacampeão catarlnen- I

e, novamente Irá representar Santa Catarina nas dis
utas da Taça Ouro/83 e estréia na próxima quarta-fel-
a, dia 26, no Estádio Ernesto Schlemm Sobrinho, con
ta o Grêmio Portoalegrense. No dia 30, domingo, en

renta em casa o Campo Grande; dia 02 de fevereiro,
inda em casa, a Ponte Preta; dia 06, em Curitiba, o.

tlético (PR); dia 9, em Porto Alegre, o GrêmiO; dia
0.02, o Campo ,Grande, no Rio de Janeiro; dia 23, o.

tlético, no Ernestão e dia 06 de março, a Ponte Preta,
m Campinas. A primeira fase da Taça Ouro/83; com 40
lubes, será jogada em oito grupos de cinco clubes cada
m e se classificarão para a segunda fase os três prl-
eiros de cada, num total de 24 clubes, mais os verr

edores da "repescagem" a ser jogada pelos quartos
olocado� de cada grupo, nl,lm total. de mais quatro clu
es. A primeira fase começa dia 23 de janeiro (o JEC
olga domingo) e termina a 6 de março.

CICLISMO: EQUIPE WEG TEM NOVOS INTEGRAN
ES - O Grupo Weg, incentivando o esporte do pedal,
eforçará substancialmente a sua equipe de ciclismo
ara a disputa do Campeonato Catarlnense, desta tem
orada. Afora os já consagrados Sílvio Roberto Ewald,
ony Cozzarin, Roberto César Nlcoluzzl e Wanderlei
ocatelll, que este ano competirão pela 1.a/2.a catego-.

ria, integrarão ainda a equipe, na categoria novatos, os
arotos Márcio. Mann, Henri Passold, Cláudio Kelbert e
aldir Hornburg, todos, a exemplo dos demais, elemen

Os de Jaraguá do Sul, que?são valorizados, Já que o

potencial é enorme. iI: uma'política. aliás, das mais
corretas.

Nova Alianea
prograla seu
terceiro
ca,mpeolalo
varzealo

.

"jii'
ESTADO DE'UNTA CA,TARINA

Segundo informações do
Sr. Ari Piermann, presi
dente do Nova Aliança Fu
tebol Clube, de Três Rios
do Norte, é pensamento
reeditar, este ano, o cam

peonato varzeano nas ca

tegorias titular e aspiran
te. O início da competição
dar-se-á possivelmente em

meados de março e uma

vez mais o "Correio do
Povo" irá dar toda a co

bertura.
Por outro lado, oVar

[ão, do Figueirense da Ilha
da Figueira, não será rea

lizado, eis que os proprie
tários do Imóvel onde a

cha-se instalado o Estádio
Antônio Ribeiro,' requisita
ram a área, que será trans
formada em loteamento.
ficando, desta forma, mo

mentaneamente, o �igu;i
rense, sem campo,

o Brasil e a Copa
de 86 .,

,

Com a desistência da Co
lômbia. ainda não, se sabe em

que país será realizada a Copa
do Mundo de 1986. E muita

gente vem se movimentando
Junto' ao presidente. da Fifa, o

brasileiro João Havelange, no

sentido de conseguir que o

. certame seja desenvolvido no

Brasil.

Trata-se de uma péssima
Id_éia. Não f�i. por desamor ao

'futebol que a Colômbia abriu
mão da honra de sediar o Cam

peonato Mundial daquele es

porte. Foi, Isto sim. em vir-'
tude dos altlsslrnos gastos que
teria de enfrentar a fim de im

plantar a infra-estrutura ma:
terial e humana que tal evento

exigiria..

As rnesmlsslmas razões de

saconselham que o Brasil rei

vindique para sr a condição de

país-sede. Sabemos todos

que estamos vivendo um mo

mento difícil. Nossas autori

dades vêm fazendo das tripas
coração para que

.

cheguemos
ao final do ano com nosso ba

lanço de pagamentos equili
brados. Além disso, o. povo
'braellelro tem carências serfs
simas de habitação, de alímen

tação, de transporte, de edu

cação, de saneamento básico e
.

de saúde pública que recla

mam um atendimento urgen
te.

Desviar recursos dessas á

reas para reformar estádios,
montar a infra-estrutura de co

municação e, assim, viabilizar
o

.

Mundial de 86, configura, nas
condições atuais, um inaceitá

vel desperdício. O movimen

to turlstíco não cobrirá os gas
tos que teremos. E, afinal
de contas, apenas uma minús
cula parcela dos nossos milhões
de torcedores terá condição
de assistir as partidas nos es-

.

tádloe ,

Assim, deixamos que a Copa
seja patrocinada por quem tem

condições financeiras para faze
lo. Os brasileiros se contentarão
com' a conquista do Campeona
to. Trtulo que não consegui
mos quando sediamos a Copa
de 50 mas que conseguimos
obter três vezes Jogando em

gramados estrangeiros, em 58,
62 e 70. (J. J. Ga,rcia -

Agência Plana).

Faça uma Assinatura

do "(orreio doPovo"

(r$ 3.000,00

(ruz de Malta definê'
dia '28 o Torneio
da Intesra�lo

Prefeitura Municipal de Jaraguá do· Sul
DEPARTAMENTO DA FAZENDA

Na sexta-feira próxima, dia

28, em local ainda não definido

(p�sslvelmente no salão do Bo

tafogo), o Grêmio Esportivo
.

Cruz de Malta reúne dIrigentes
de agremiações que Irão parti
cipar do " Torneio da integra
ção, vencido no ano passado
peJo Botafogo.

.

Afora o Cruz

de Malta e Botafogo, deverão
tomar parte do referido torneio,
o VitórIa, .Guarani, XV de No

vembro, Fluminense (Chico de

.Paula), Rio Cerro, Grêmio Ga

rlbaldl, Ponte Pretá dentre oU

tros, Já que o namero tanto po
derá ser dez como doze equl�
peso

. DlYldo... Cabteblllclad.

"BALANCErE REFERENTE O M�S DE "NOVEMBRO" DE 1982"

Até o mia
Anterior

Ar..-cadaçlo
no mia

RECEITAS
TlTULOS Total

Esse torneio serâ dIsputado
no Estádio Eurico Duwe, em Rio

da Luz, que está recebendo u

ma série de melhorias, sempre
à noite.· No encontro do dIa
28 todos os detalhes serão

.

acertados para essa nova edi

ção do Tórnelo da Integração.

O Cruz de Malta, no domingo
passado; Jogou na Vila Itoupa-'
va, Blumenau, contra o Ouro

Verde, no qual InfligiU uma der

rota pelo escore de 4 a 1, gols
assinalados por Néco, Marcos,
Osnlldo e Waldir.

Estrella enfrenta I
(onsul, à tarde, em
Hereu _amos

.

Um jogo de bom nível
acontecerá a partir das 16
horas deste sábado, em

Nereu Ramos,
. entre' És

trella e Cônsul, de Joln
vllle, terceiro colocado no

Campeonato da 1.a Divi
são da Liga Jolnvilense de
Futebol. O amistoso foi a-

. certado na manhã de ter

ça-feira, sendo que antes
da partida o Estrella rece

berá o "Troféu Disciplina"
por haver sido a equipe
máls dísclpllnada no Cam
peonato da 1.8 Divisão da
LJF, no ano passado.
Cada integrante do plen

teI estrelado receberá �
medalha "Atleta-82", como
incentivo à dedicação e

partlclpação no transcor
rer das disputas acontecl-
.das �o ano que passou.

Motociclismo tem
calendário definido

. para a3
A Federação Oatartnensa de

Motociclismo, em recente as

sembléia, aprovou o calendário

para a temporada estadual de

motociclismo de velocidade e

de moto-cross,. com a primei
ra modalidade tendo' seu cer-.
'tame disputado em oito etapas
e a cross a ser disputada em

sete rodadas. O calendário

das provas de eross marca para

fevereiro-27, Oanellnha: março-

20, arusque: maio-15, Criciúma;

Junho-12, Jaraguá do Sul; se

tembro-18, ItaJar; outubro-23,
São José e, finalmente, novem
bro-6, em Tubarão. Velocida
de: março-e- Jolnvtlle: m810-01,

.

Jaragu6 do Sul; maI0-29, Cane
linha; junho-26, Brusque; lulho-
31, São José; agosto-21, São

Bento do Sul; setembro-18, Ita

Jar e outubro-9, em Crlclúma.

G.lULlTE REELEITO
PRESI�ENII'E DA CBF

l

.._./
O presidente Glullte Coutinho,

foi reeleito segunda-feira, 'ao

cargo,. derrotando' a Rubens

Hoffmelster, do Rio Grande do

Sul, com grande margem de
,

votos. Apesar de todos as

"maquinações" havidas .entre
os dois candidatos na busca
dos votos dos presidentes de

. Federações, a eleição transcor

reu tranquila. Em Santa Ca
'tarina, brevemente, haverá elel- _

ção na Federação Catarlnense

de Futebol, figurando o diretor

técnico da entidade, Pedro Lo

pes, como candidato natural a

sucessão do maqUiavélico José
Elias Glullarl.

RECEITA ORÇAMENTARJA
RECEITAS CORRENTES
Receita TributAria .,. " _._-_,_- �;.;

'Recelta Patrlmonlal '_._ : :_"'"

TransferêncIas Co�nte8 :_�

Receitas Dlval1!.' ' :_-_:..,._r.:.=-

8.074.051,68
1.800�237,67

53.779.367,02
796.694,16

157.940.436,88
3.953.632,35

415.673.830,13
13.686.240,24

166.014.488,56
5.753.870,02

469.453.197,15
14.482.934,40

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens Móveis a Imóveis

Amortização de empréstimos concedidos
Transferências de Capital .

Outras Receitas de Capital )

-,- 1.160.997,57
1.387,60

224.866.689,69
276.151,20

1.160.997,57
1:387,60

218.082.096,32
241.115,85

6.784.5�3,37
35.035,35

8 O MAS " Ctt 810.739.736,94 71.269.979,25 882.009.716,19

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA
Despesa empenhada e pagar •••.••••.•• :

Despesa Orçamentária Revertida ...•.

DepÓSitos de diversas orlgan. • ••••.•••1

Despesa Paga Estomada .••••••••••••

9.882.168,40
113.115,00

2.256.621,46

132.Q91.712,00·
62.302,00

228.054.538,84
800.00

122.209.543,60
49;187,00

'225.797.917,38
800,00 -,-

• O .. AS .....•.•••••••••• �.••" •.••• Clt 348.057.447,98 12.151.904,86 360.209.352,84

BALDO DO MIS ANTERIOR

,

1.807.936,93
1.767.843,06
87.427.450,54

Caixa •••••••••••••••••••••• '0' � ••

-

6.562.492,21
Bancos - dlsponfval _. 166.056.134,85
Bancos - vinculado ".1 215.297.487,50

8.370.429,14
167.8�3.982,91
302.724.938,04

• O II AS .. _ ••• _ crt 387.916.114,56 91.003.235,53 . 478.919.350,09

T O T A L Cr$1.546.713.299,48 174.425.119,64 1.721.138.419,12

Até o m"
Anterior

De•.,...
no mia Total

DESPESA ORÇAMENTARIA
0100 Câmara de Vereadores ••••••••••••

0200 Gabinete do Prefeito •••••••••••••

0300 Depto. de Admlnlstraçlo ••••••••••

0400 Oepto. Educaçlo, Cultura e AsslstAn-

9.878.200,92 1.673.617,20
14.946.458,77 2.231.896,80
65.769:921,12 11.207.805,42

11.551.818,12
17.178.35�,57·
76.977.726,54

ela SocIal •.•••••••••••••••••• eo. til; 79.954.065,91
143.748.302,05
381,026.392,48
34.;384.758,69

29.950,00

14.795.223,12 • 94.749.289,03
14.882.726,36 158;631.028,41
28.679.020,15 409.705.412,63

645.095,00 35.029.853,69
6.434,00 36.384,00

0500. Depto. da Fazenda •••••• n •• '" ....�

0600 Depto. de Obras e Vlaçlo •••••••••

0700 Cepto. AgropecuArlo •••• " •• ' ••<•••• ...;

0800 Depto. de Turismo •••••••••••••••-e

SOM AS .....•......•.•.•••.•.••• crt 729.738.049,94 74.121.818,05 803.859.867,99

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA
Despesas de meses anteriores 113.742.156,06 5.877.912,24 119.620.068,30

.

Restos a pagar •.••••.•••••••••••••• 72.077.627,67 -,- 72.077.627,67
DepÓSitos de diversas orIgens 155.464.576,17 37.093.091,69 192.557.667,86

S O II A S _ ....•••••• _ • . . . • • • • • • • .• crt 341.284.359,90 42.971.003,93 384.255.363,83

SALDO PARA O MIS SEGUINTE
Caixa ..... ;........................... 8.321.073,30 797.714,4� 9.118.787,72
sancos - dlsponfvel 166.964.272,54 8.851.901,55 175.816.174,09
Bancos - vinculado � -300.405.543,80 47.682.681,69 348.088.225,49

- -

SOM AS _ _ Ctt 475.690.889,64 57.332.297,66 533.023.187,30

.

T O T A L ; Cr$1.546.713.299,48 174.425.119,64 1.721.138.419,12

rJb/Contadorla da Prefeitura Municipal de J.agl!é do Sul
em 30 de "NOVEMBRO� de 1982.

SIGOLP SCHONKE
Prefeito Municipal, em exercrclo

RENATO JOS� ,BORTOLlNI
Diretor da Fazenda

TIRSO GREGóRIO STAHELIN
CRC SC n. 7 127 - Talco em Contabilidade

o NOVO CHEVI;TTE. ,

A grande atração desta temporada

O F E R E C I M E N T O:

EII en d O e rfe r CODlércio de Veículos Lida.
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Fundado em 10 de ....10 "'e '1 q'
GGCMF. H.o 84.438.581/0001-84
EUGlNío VICTOR SCHIfOCKEL

.Jornalista Prof. DRT-SC nP 72t e Diretor de Einp.....
.......... D�..aç R'o 20. Membro efetivo do liIstItuto HIst6-
"rico e Geogr6fIoo ........ CcIIarIIa

. Colaborado....
. í

Fl6vlo J.,.. Brugnago, Yvonne Alice Schm6ckel Gonçalves,
Jaime Slanle, Prof. Paulo Morettl, Silveira Jdnlor, Rudolf Hlrach
t'eld. J_ Ceatllho Pinto. Dr. Joa6 Alberto Barbo....

R.... .AdmInIstrII9Io e PublIcIdede:
.

Rue Procópio Go..... de Oliveira n.o 210.
Caixa Postal 19 - Fone 72.0091
88250 - Jaragu6 do Sul - SC.

ComposIfIo. I........, e Clrcula9lo:·
Sociedade GrAflce Avenida Ltde. - Jaragu6 do Sul - SC.
Assinatura �m.ial: Jaraguá do Sul e regrão Cr$ 3.000,00
Outras cldades •••••••••••••••••••••••• Cr$ 3.500,00
Hamera atrasado Cr$ 70,00
Exemplar' aw!so Cr$ 60,00

.... )ornei RIo ......,. por e nem

...... orIgIn 'I .

O ·Correlo do Povo· 6 eaocIedo • ADJORl/SC • ABRAJORI.

. I
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/ Viação Canannho

TRANSPORTE URBANO, .:
'

.

INTERURBANO, EXCURSOES.
.

. SANTA CATARINA

A "Canarinho" preocupa-se com a sua lo
\ comoção, colocando. à. dlsposlçlo modemfsslmos
OnlbiJs, com pessoal especializado, poSSibilitando
uma viagem tranqOlla, rápida e segura.

Programe beml Programe CANARINHO - .'.

o transporte carinhoso.
JARAGUA DO SUL

I Relojoana Avenida
ETERNIZE os BONS MOMINTOS

Presenteie com
....

J61as e as maIs finas su

.

gestões da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e

Getlillo Vargas.

FUDilària Ltda.,aragai.
-

Calhas 'para teMI. _ flnaUdaclu. Fave-noa
uma visita. Estamo. em condIç6e. de atencf�lo.
eflclenteme.....

.

Rua Fellpo Schmldt, 279 - Fone 72-0448 -
Jaraguá do Sul-SC.

., .' �
Construtora Seria Ltda.

CONSTRUÇAO CML, ENGENHARIA I!
COMeRCIO DE MATI!RIAL

DE' CONSTRUÇAO.

Rua João Plcolll, 94 - Edlf. Carlos Spézla
.

Telefone: '72-0214 .

JAt=lAG.UA DO SUL STA. CATARINA

I·

J ICorcel II tuxo Alcool - Bra
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nco '. . .. 1981
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Corcel II Luxo _ Branco
• .. .. .. . • . .. • . • • . • • • . . . ... 1980
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Corcel GT _ V d
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.
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•
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•
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re o I 1978

.
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.

• .•••••••.••.•••• ,".. •
.

Ch tt
e. ...... . 1'982

eveeSL-Br
.

anco •.•••••••�................. 1982
,

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

PaSS8t LS _ Verde l�d�A ESPECIAL
.

,.8 ••••••••••••••••..•••.•.•• 1980
I<ombl FurgAo Diesel 1

.

.

.'.

.assumlr 30 x 64 0000;) 9.83 - 1.850.000,00 dá entrada e.
.

. .

. , acelta·se qualquer carro como entrada.
. ,

I '

Terraplenagem' Varnas
Tubo '.'

1:11
S

.
em CQnçreto para todos os fins .

I!

Tubos
..

'

Santa ." Helena-
Serviços de retroescavadel.

.

ra e tratores de esteira
R ,1-

.

ua "",Invllle, 1.018 - Fone 72-1101.

ROMA - A Torre de Pisa se inclinou um pouco
mais durante 1982-exatamente � ,19 mlifmetros e embo
ra o governo Italiano esteja gastando cerca de 10,5
milhões de dólares para deter a inclinação, um especiá
lista afirm� que ainda não se sabe qual 'é a causa. .

Está destlm�da a cair algum dia se não encontrar
mos uma fórmula de controlá-Ia, embora não saibamos
quando 1sto vai. ocorrer, disse o professor Giuseppe.
Toniolo, -o presidente da comissão da cidade encarrega
da da Torre; Poderia demorar 100 anos para cair ou

poderia ser muito mais rápido, disse em uma entrevista,
telefônica.

'. ,_.;, 2 :.-

As torres dos r.""-'

Os cientistas que estudam ós movimentos da tor-
.

antigos eraf\"
.

re d,izem que ano passado, a torre se inclinou uns 1,10 I grenEl""
milimetro adicional&, comparados com um aumento de
0,73 mm em 1981, o mais baixo em 15 anos.

Toniolo disse que uma possível explicP".:r
que o �ngulo de inclinação é �fetado por li
subterraneo de água a uns 50 metros abalx,
Os cientistas notaram que a Inclinação da tor
ta quaAdo a pressão subterrânea é fraca e a
mantém estável quando a. pressão é alta�
.' Ano ,passado, choveu menos do que no an
isso poderia ser a constatação, disse Toniolo.
céntou, porém, que ninguém estava seguro e que
vimento .do rri�m�l)1entQ de mármore de 54 metr

slmplesment8 um mlat6r1o.

I'

HA 38. ANOS

___ Em pleno mês de janeiro de 1945 ainda re

percutia o bárbaro crime de. Corupá, transformando
a Noite Feliz em desgraça e dor; Na noite de 24

de dezembro de 1944, na residência do sr. Adolfo

Potapoff, à Estrada Isabel, no distrito de Corupá,
reunia-se o dono de casa, sua esposa e duas filhas.
uma de 17 anos e outra menor, para festejar o

Natal ..Cerca das 20 horas alguém bate à porta e

o chefe da casa foi abrir. Três indivíduos lhe en

costaram Os revólveres ao peito, declarando que
eram da polícia de Florianópolis e vinham prender'
alí onze qumta-oolunas. O mais alto e velho dos
salteadores deu com a arma na cabeça de Potapoff
que caiu desmaiado por terra. Arrastaram-no até
um poço e o amarram. Em seguida amarraram a

esposa e a filha mais velha, arrastando-as até um

quarto, onde as eubrneteramçaos mais baixos ve�
xames. Saciados os seus instintos bestiais, os la

drões. passaram a martirizar as suas vítimas para
que dissessem onde estava o dinheiro, posto que
Adolfo havia_vendido um caminhão e devia possuir.

.

o produto da venda. Depois de revirar toda a casa

encontraram cerca de 1.400 cruzeiros .. 1 relógio e

uma aliança. Nada 'mais obtendo, amarraram ainda
a criancinha pelas pernas para que esta não fosse
soltar QS demais. Em -seguida as feras humanas
rumavam com destino à Corupá, de 'onde iriam
pegar a estrada da Serra. AIí, o cabo Alírio Aveli
no, que em civil, a meia noite patrulhava a Vila,
deteve uma delas - Patrício que viera sondar a

passagem. Desarmado, contou que tinha mais dois
companheiros. O subdelegado fez uma escolta, que
prendeu os outros dois, estando cada um armado
de revólver e punhal. PUnia, Patrício e Otávio Ca
talan, os salteadores, após cOncluído o inquérito
acabaram no xadrez, com prisão preventiva decre
tada pelo Juiz de Direito de Direito da Comarca.
Consumava-se, assim, mais um hediondo crime,
usando e abusando nome da vesga nacionalização
implantada no Pafs.

<, O.mundo caminha' hoje rápido para o Ano 2.000. Um

grande problema a ser enfrentado nestes 18 anos' é a

explosão demográfica, por causa da má dtstnbulção da
renda. e das riquezas do mundo e pensa-se erradamente

.

que o controle da natalidade resolverá este problema
a�gustiante. É também um dos desafios da evangeliza
çao da Igreja no terceiro mundo. Para ilustração aqui
vão algyns dados estatísticos curiosos:

,...... No ano 7;000 a. C (antes de Cristo) a população
do. mundo era de 10 milhões de habttantes: no ano 4.500
a. C. era de 20 milhões; no ano 2.500 a. C. era de 40

milhões; ano 1.0QO a.C. era de 80 milhões; ano 1 da
era cristã era de 160 milhões de habitantes. No século
IX d. C. (depois de Cristo) era de 320 milhões de pes
soas; no século XVII d. C. a população mundial chegou
a 640 milhões; no ano 18�O a população mundial já atin

gia 1 bilhão 500 milhões. Em 1950 era de 2 bilhões 500,
milhes de habitantes. No ano 2000 a população da ter
ra deverá atingir 6 bilhões e 500 milhões' de pessoas.
No Brasil, em 1900, havia 17 milhões 'de habitantes. Em
São Paulo (capital), em 1900, a população era de ape
nas 60 mil habitantes e hoje chega aos 13 milhões. No
Brasil, em 1960, a-populaçãe era de 93' milhões e hoje
é de 112 milhões. -

Mas ao lado deste cresclmento .populacional de
.

1960 a 1970 no Brasil se cometeram 20 milhões de
abortos e hoje esta t�a é maior, pois se cometem por
ano neste país 3 milhões de abortos e no mundo 40 mi'
Ihões. O aborto no Brasil matou mais do que a guerra do
Vietnan. Há meses atrás o mundo ficou parallzado com.

a queda de. um menino num poço na Itália, mas nada
fáz oom os 40 milhões de abortos anuais praticados.

No ano 2.000 a população brasile.lra será de 212
milhões. Que desafio para a pastoral e para a evangeli
zaçãolcPor�ue "vemos, à luz da fé, como um escândalo
e uma contradição com o ser cristão, abrecha crescen

te entre ricos e pobres" (Jo.ão Paulo II, discurso Inau

gurai em Puebla, 27.1.79).
Para melhorar a, situação do .povo, hoje acrescida

da dificuldade dos 80 bilhões de -dõlares --da divi
da externa brasileira, devemos confiar na capacidade do
povo, apesar dos desmandos' governamentais. O povo
deu a resposta nas urnas, menos nos locais mantidos
como "currais eleitorais" ou famintos do nordeste. O
povo do terceiro mundo começa a se levanªr como fi
zeram os bárbaros depo.ls· da conversão. do Império r0-

mano ao cristianismo,' que derrubou o Império r:omano

que caía de pobre. Assim, hoje o caplt�lIsmo e o comu

nlsmo estão caindo por sf mesmos e uma civilização
de amor, a sociedade Igualitária será construída sobre
os escombros do capitalismo. e do comunismo. (Padre
Natalício José Weschenfelder).

.

DHER minimiza .' /

número, de acidentes

.•• HA 30 ANOS

(rlado Grupo de Trabalho para
operacionalizar decreto que beneficia

excepcionais
Um Grupo de Trabalho, oomposto por técnic:os da'

Secretária da Educação e da Fundação Catarlnense de
Educação Especiªl, foi composto pelo secretário da
Educação, Paulo Gouvêa da Costa, com a finalidade de
operacio.nalizar o Decreto n.o 6.185 de 1.° de novembro
de 1982, que concede pensão mensal eos excepcionais.
O referido grupO tem um prazo de 30 dias para concluir
o trabalho.

- . •

. Fazem jus à pensão, os excepcionais portadores de
deficiência eervera e considerados. dependentes sob o

ponto de vista SÓCio-educacional, cUJos pais ou respon
sáveis residam no Estado, há pelo menos dois anos e

te�ham renda Inferior a dois salários mfnlmos regio
nars,

A Secr�tarla da Educação' lembra aos pais e tuto-
.

res dos excepcionais que não será exigido qualquer a
testado. m..édico, não_ sendo !'lecessárlo, portanto, qual-
quer dispendlo com consultas médicas. .

Imediatamente ap6s'0 referido grupo ter comple
tado seu trabalho, a triagem dos excepcionais começa
rá a ser feita gratuitamente p�a Fundação Catarinense
de Educação Especial ê por ou ras entidades credencia
das pela Fundação para reallz rem esta tarefa em di-
versas cidades do Estado.

'

.

Os país. ou responsáveiS pelos excepcionais favo
recidos pelo Decreto, poderão ohter maiores informa
ções na Secretaria da Educação, 6.0 Andar, nas UNAS
- Unidad�s de Apolo e Assistência ao 'Estudante - e

a Fundação Catarlnense de Educação Especial no Ro-
çado, São José.

. ,

Fonte do 16.° Dlstrlto
Rodoviário

.

Federal do
DNER informa que, vem

desenvolvendo çonstantes
mel.horamento,s em busca
de soluções para minimi
zar o número de acidentes
nas rodovias sob a sua ju,
risdiÇão. Para tanto criou
vários programas espe
ciais de trabalho, sendo,o
Programa de �ducação de
Trânsito a que I e q oU. é

vem alcançando resulta
dos mais duradouros, com
a edição. do livro "Educa

ção de Trânsito na Esco
la", de Julieta Araújo, 'e
que tem servido de livro
texto na maioria de nos
sás escolas de 1.° e 2.°

graus. .

Os pontos considerados
mais perlqosoe nas rodo
vias são os trevos de a

cesso a estabelecimentos
comerciais e propriedades
privadas, pontes e vladu
tos. Procurando minimizar
o problema, o 16.0 DRF
vem executando melhora
mentos na eínalízação e

paisagismp, a fim de di
minuir gradativamente os

acidentes e proporcionar
maior segurança aos usuá
rios em suas viagens .

Igualmente foi construido
ruas laterais, saneadoras
de entradas irregulares.
Paralelamente foi implan
tado sistemas de ilumina
ção a vQpor de sódio, que
beneficiou até a presente
data 147 acessos, trevos,

pontes e viadutos.
Ainda no prosseguimen

to. dos programaS espe
ciais, a Polrcia Rodoviária
Federal desenvolve traba,
lhos ostensivos em nossas

rodovias, com Comandos
Especiais de Segurança é

de Adequação. Para me-
.

Ihor desempenho desses
Programas a PRF/16, vem
realizando. cursos de reei
clagem de agentes"patru
[helros Incluindo relações.
humanas,' legislação de
trânsito, treinamento. pa
ramilitar e adequação de
seu efetivo.
Foi instituído na área da

PRF, o Cadastro de Con
dutores de Veículos, cujo
objetivo é o de registrar
as ocorrências de Infra
ções do grupo II, doOõdl
go de Trânsito, aliado a

lei de oCntravenções. Pe- .

nais, que permitirá indicar
o Infrator em inquérito po
liciai, junto as Delegacias
das Comarcas, onde ve

nham' a ocorer as infra

ções assim classificadas:
ultrapassagem entre veí
culos na eminência de se
cruzarem; dirigir em esta

do de embriaguês; e diri

gir sem estar devidamen
tehabilitado.
Com estas ações o 16.0

DRF, vem tentando cons

cientizar educar, discipli
nàr e reduzir os índices de
acidentes de trânsito na·

malha rodoviária federal
de Santa Catarina.

Os 'Clees' do
'Eno ,Wanke

Reflexões Marotinhas

- 1.-
Um pequeno punhado de
areia é· um Imenso ,Hima�
laia para ô micróbio alpl-

.

nista.

--- O Prefeito. Municipal Artur Müller recebl�
telegrama do dr. Antonio Carlos Konder Reis, Di
retor do Gabinete do. Ministro da Agricultura, co
municando que o �residente da República aut;qrt:,.
zara a venda pelo sistema adotado pelo Ministént,�
de "ois tratores para a Prefeitura e dols para a

•

Associação Rural. Para os tempos de então era
uma notícia alvissareira.
--.,.- Na entrada da Casa Branca, a Sra. Harry
S. Truman, esposa do _Presidente dos Estados Uni
dos, cumprimentava a Sra. Dwight D. Eisenhower,
esposa do Presidente eleito. Em tradicional visita
da futurá Primeira Dama da Nação, a Senhora Tru
man �'companhou a Sra. Eisenhower .ravés da
mansao presidencial. Depois da visita, ambas de
clararam que haviam passado momentos muito a

gradáveis. Pois, éllsso nos States. Em outras par
tes do mundo . existem regiões em que o atual
mandatário não deixa pedra sobre pedra para o

entránte sifu. Ainda é possível existir tanta misé
ria humana?'É bera verdade que isso já aconteceu

.
entre nós, perpetrado por políticos ainda na atl-

j

va, não fazem nem 20 anos. Devia-se esperar uma
melhoria na educação política, pondo acima do in

. teresse pessoal e, interesse da coletividade.
Mas? ••

A,Paróquia Evangélica Lutherana de Jaraguá
.

do Sul, em Assembléia .Geral de 11 de [aneíro de
1953, fazia a reforma de seus estatutos, que pas
rava a ter a seguinte base territorial: a cidade de
Jaraguá do Sul, Rio Cerro, Itapocuzinho e Itapocu
ztnho-Atto, Assinavam a reforma: Bruno Mahnke,
Presidente da COmunidade; R. H. Waidner, Seçr.
da Comunidade; Alexandre Haake, Preso da Escola
-Jaraquá: Eugênio Victor' Schmõckel, Secretário e

Gerhard Artur Marquardt, Tesoureiro.

Torre da Pisa leve mais uma Indlna<lo

I

••• MA 20 ANOS
1

Tratava de se saber em várias línguas a
palavra "mãe": Português,...... mãe; Chinês - mou'
Latim - mater; Italiano e Espanhol - madre; Ru:
meno - .mumma;. Francês - mére; Hindu arcáico
- mátar; Alemão .L mutter; Inglês - mother' Ho
landês _. moeder; Norueguês e Sueco -- �or;
Checo e Polonês,...... matka; 'Russo _;" mat; Búlgaro
- mayka; Lituano - matyna e Armênio - amir.

••• ·MA 10 ANOS

.

Hans Gerhard Mayer, Prefeito'Municipal d�
.

Jaraguá do Sul" sancionava a Lei n.o 398, de •••

29-12-72, desapropriando área de terra com .•••

802,25 m2. de Kali Karsteli, situada na Ilha da Fi
gueira, para alargamento d.a estrada e construção
de um ponte, que é a que liga as duas margens do
Itapocu e sai ao lado da WEG II.

. M; e Y. escreviam a coluna A CURTiÇÃO
DA SEMANA, para a jovem guarj:la da City. Duas
moÇas da cidade comentavam os acontecimentos
jovens da semana. uM", denunciava 'a srta. Marise
Liane Marschall, hoje esposa do sr. Nélson Schul
ze, res. em Joinville. e o ''Y'' era a Srta; Yvonne
Alice Schtnõckel, hoje a esposa do sr. Antonio Jo
sé Gonçalves, res. nesta cidade.

Innú�triás ��unitla� �ara�uá�.�, .'

•

COMPAl - (oneentrados para Alimentos
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