
dARAGUÁ DO ,s'UI..:
Cepltal Sul Amel1-.�

Ch-"""u' '

....... \,

.�. � d.FIE'JUR
EO'CI..-o lIcTdR adHffoc:DL

o AIIIO MAIS ANTIGO DE
SANTA CATARlNA

FâIIdado 'em 10 demaio ele 1111

PORTE PAGO

DR/se

, ISR-J8-t81/81

1

•

.,

8

AlIo LXIV

"
.

Pesq,uisa mostra, que Jar.guá do LSul'�,
o 107.o munldplo mais des...,oIVldo'

" .

do 'Brasil. E o 5.0 de se

Jaraguá do Sul oeúpa a 107.a posição entre os'
500 municípios mai.s desenvolvidos do, Brasil, se

gundo revelou uma pesquisa feita no ano passado
pela revista "Dirigente Municip!il", do Grupo Visão"

,

"divulgada em dezembro.. Esta pesquísa aponta,
também, que Jaraquã-do Sul é a décima-sexta ci
dade brasllelra, a possulr o maior número de veí
'culos em circulação, em termos relativos.

Jistes dados, revelados pela citada revista,
de circulação nacional, fazem parte de uma pes
quisa realizada anualmente, em todo o País,' e da
qual Jar,aSJuá do S�I participa, enviand!) um ques
tionário com informações sobre a cidade. Além da
Prefeitura Municipal, a pesquisa foi realizada ten

do. corno fontes principais a Secretaria da Fazenda,
-a Telebrás, o Serpro, a Fundação IBGE e o Ministé
rio da Saúde.

A coleta de dados para o trabalho da revista
abrangeu 1.235 municípios brasileiros, que, segun
do o censo de 80, tinham mais de 20 mil habitan
'teso

E -Jaraqúá do Sut sempre vem figurando com

destaque, apesar de algumas variações em seu

posicionamento, ano após ano. Por exemplo, em
1978, foi o 8a.0 munlcfplo, em 1979, o 185.0, em

1980 foi o 34.° e o segundo de Santa Catarina, em
1981, o 160.° 'município mais desenvolvido e, no

:100 passado, o 107.°.
'

Como crttérlos de classificação dos muruci

pios brasileiros, foram levados em conta, pela
"Dlrigente Municipal", 10 indicadores, agrupados
em tipos: indicadores econômico-financeiros (que
revelam a capacidade econômica do município);
indiça,dotas, çI� Infra-estrutura �e serviçOSfpúblicos
(avaliam os esforços empreendidos pela admtnís- ,

tração municipal para atender: as necessidades bá
sicas da população local), e os indicadores sociais
(que pretendem medir o desenvolyimento social

I
da municipalidade pelo número de veículos, leites
hospitalares e de profissionais liberais). .

O Estado de Santa Catarina detém o quinto lu
g,ar em, todo o País, em número de municípios re�
lacíenados, que totalizam 39. E dentre esses 39,
'Jaraguá do Sul é o quinto <;fo Estado" entre os
500 mais desenvolvidos.

_

Dentre os dados apurados" a pesquisa mostra

que em 1982 (números relativos a 1981), a popula
ção de Jaraguá do Sul era de 50.937 (total), a ur- '

bana era de 33.9QO, com índice de crescimentQ da
população na ordem de 4,85 pOr cento. E revetá
ainda: 9' agências bancárias, 1.278 empresas cadas
tradas no Ministério da Fazenda, arrecadação munl
q_ipal de C($ �13,6 milhões, arrecadação federal

I je Cr$ 1.580,6 milhões, valor adicionado do ICM
de Cr$ 19.736,7 milhões 9.200 ligações el�tricas
(estimativa - no ano anterior era 11..546), 6.500
ligações de água (estima�iva), 3.301 telefones, 197
leitos hospitalares. 1<;).407 veículos e 509 profiS-
sionais liberais.

..

'A região Sul, coRi seus 719 municípios, entre
,os 500 mais desenvolvidos, colocou 184, mais de

,

um quarto dos municípios ,que a compreende. O
Paraná colocou 65 (tem 290 municípios), Santa
Catarina 39 (tem .197 municípios) e o Rio Grande
do Sul 80 dos seus 232 municípios. Os três pri
meiros dos estados do Sul são estes: Paraná -
Lándrina (25.?), Maringá (60.°) e Rio Negro (76.0);
Santa Catarina - Blumenau (2f;).0), Joaçaba (57.°)
e' Brusque (79.°); Rio Grande do Sul ;_ Bento Gon
çalves (3.°), ,Garibaldi (32.°) e Estrela (36.°). ,

Os 39' classificados de Santa Catarina, por
ordem decrescente de classlficaç�o, são estes:
Blumenau (26.°), Joaçaba (57.°), Brusque (79.°).•
Balneário Camboriú (89.°), Jaraguá do Sul (107.0),

-

Criciúma (149.°), Concórdia (150.°), Gaspar (151.0),
Xaxim (158.°), Rio do Sul (163.0), Videira (173.°),
Joinville (174.°), Tubarão (180.0), Itajaí (186.°), Ca
çador. (19t.Ô), Porto União (220.°), Curitibanos
(244.0), Itapiranga ,(270.°), Imbituba (278.°), $.
Francisco do Sul (280.°), S. Bento do Sul (285.0),
Lages (301.°), 'Rio Negrinho (319.°), Urussanga
(338,°), Araranguá (350.0), S. Míguel do Oeste
(362.°), Ibirama (364.0), Mafr,a (370.°), In<;faial
(.373.°), Cam,pos Novos (374.°), Xanxerê (376.°),
MaravHha (393.°). S. Joaquim (400.°), S. José
(414.°), Canoinhas (421.°), Chapecó '(422.0), S. Lou-

. renço do Oeste (466.0), Palhoça (483°) e Laguna
{486.0). {

"

• Outras revelações importantes relacionadas a
, Járaguá do Sul: foi o 91.° em arrecadação munici-'
pai, o 48.° em arrecad'açã,ó federal, o 40.° em val!)r
adicionado do ICM, o 1.06.° em ligações elétricas,
o 286.° em ligações ele água, o 454.° em ligações
de. esgoto".s, o 107.° em telefones, o 327.° em leitos
hoOspitalares o 16.0 em veículos e o 485.° em nú-
mero de' profIssionais liberais.

'

SANTA CATARINA

Abdon Batista
(on$tr61 ,salas

, ambientes para
'enfermlsem e

constrilçlo civil'

Após ter sofrido uma reter,
ma tofal e ampliação de suas

dependênctas no ano passado.
o ColégiO �bdon Batista, o

maio," estebelectmento ,da rede
públ!ca estadual de Jaraguá do

Spl, iniciou no dia 28 de de
zembro .a construção de três
novas salas, que totalizam 342

metros quadrados e que se

destinarão para as habilitações
.

básicas em construião._MI e

enfermagem, que sao os dois
cursos de segundo grau, minis
trados à noite naquele 'Ieou_
cendãrlo ,

-

Vasel aDunel. O primeiro_; eSCala0
, ,

e promete austeridade, ','
. o prefeito Durval ;\làsel, de J,araguá do Sul, que

assuma terça-feira à tard", á Chefia do ,=,oder Executivo de

'Jaraguá do Sul, para O� próximos seis anos" anunélou es

ta semana os componentes <lo primeiro .escalão, que o au

xiliarão
\
no seu governo.' E que são os seguintes: Ga-

.
blnete do Prefeito (Durval Vasel), Gabinete do Vice-Prefei
to (Décio Raul Piazera}, Chefe de G�bj.nete do Prefeito

Municipal - Olavo Marquà'rdt,'Secretário de Adtninis,

tração, Finanças, Saúde e Bem_Estar Socl�l. Ivo

Konell, Secretário de Planejamento, Obras e Viação e Ser-

viços Públicos Dr. Aristides Pansteln e Secretário,
de. Cultura, Esporte e Turi$lJlo ,Prof. Balduíno Hau
llno , Na Oonsultorta Jurldica os éscolhidos' são Dr. AI-

. tevir Antônio Fogaça Ju'

I)��.
"

e Ora. Osvallna Var�a� R�dr�
gues e, para a Assessorl de Imprensa e �elaçoe$ Pubh-,

•

,cas. o escolhido sairá �utur'amente. "a curto prazo".

'vasel explicou que ,pr�feriu compactar as secreta

rlas, em razão do momento difícil que a nação e o muni

cípto atrávessam, no entanto, caso for/ necessário, face ao

acúmulo de çargos, novas secretarias poderão ser forma.
das,

• isso se, extremamente necessário, uma vez que pre
tendo fazer um governo a,ustero, controlando os' gastos

. públicos".

Cada Secretaria, segundo o .novo prefeito, crlará as

suas- divisões e nomeará o .chefe. Quanto a escolha dQ
�

. ",
,

empresário Olavo,Marquardt para çhefiar o Gabinete do

Prefeito Mtlnlcip�I:. "foi �m gesto livre de nossa parte;
não tendo nenhuma con�ção por ser' genro do deputado
Roland Dor�busch� NãQ��ve Interferência de ninguém,
�o�estão �Iegandoi n6ll. o cOnvidamos pela sua capacida

�confi�nça e por ser ,U,,! dos mais antigos militantes'
e fundador do nosso partldi; eril Jaraguá do Sul".

. ..
,. f

E lo�., q�� .�wnt�! yá_!el ir� Jaz�r',uma aU�itoria
na Prefeitura. perfeltimente llormal állfite da tranllfi;io
de poder Interpartidário, para corrigir. os erros e copiar os

acertos, " disse.
'

'

I'

eimara::Menel será o pr.sldente e

PDS nlo' partld,pa da' Mesa
Os vereadores José Gilberto Menel é Alvaro Ro;á,

serão. respectivamente, o presidente e vice da Câmata de

Vereadores de Jaraguá. do Sul, cUja-nova legislatura será

instalada "fi próx,imà terça-feira, d�a 1. 0. Eles são 're

manescentes da atual composição leg'lslativa, os únicos re

eleitos do PMDB, sendo que o outro çomponente da ban

cada, Reginaldo Schiochet, não logrou' êxito em sua cam

panha r!lmo a Prefeitura. A primeira secretaria 'ficará
.

com L.auro Siebert e a s e g u n da, com Marina V�rdi, , ,

Lenzi.
�

{ , _I�
Como se vê, ao contrário do anunciado, a Mesa se

rá pura. não'eclética, isflO é, participarão vereadores de
um só ,partido. 'o PDS, aUjado da Mesa, terá que se

contentar com cargos nas C.omlssões Técnicas, já que o
J

.
I '

PMDB é majoritário. -

'

.

Estranhamente, o' ver�ador' mais' vot;do, Adema�
Braz Wint�r (PMDB), não. figura em nenhum carg� na M�sa
da Câmara.

Feri divulgá os calouros aprovados
em Economia

A 'Fundação Educacional Re_

gional Jaraguaense-Ferj, libe_
rou quinta-feira à tarde para a

imprensa, a relação dos sessen

ta calouros aprovados em Eco

nomia, curso esse ministrado na

Ferj, extensão da Furj, cujas au

las começam· em março. Os a

pr,ovados são: Ad!,mar Piske. A
dernar Possamai, Ademar\Denk.
Alfrio Armim Hackbarth, Arnildo
Carlini, Arno Benedito Sebo la,
Carmem Luiza Mezadri, Cider
lei Zurdes 'Leonardo, Cllo Vor.

pagel, Douglas Davi Hort, Eder
Cornelios Otto, Eduardo Ferrei
ra Horn, Elzi Maria Santós Vaz,
,Eraldo Paciello, Eugênio Bus-

nardo, , Flávio Ludero, Gilberto

Uber, Iracr Brosowski. Ivani!do
Paulo Krause, Ivo Kuhn, Jader
da Silva, Jair José Dalprá, Jo
ão Arnoldo Gascho, Jorge Luiz

de Moura Saban, José. Afo�so
Weber, José Geraldo Arnecke.'

- JurandÍr l1)altabona, Llane Mag
.

no 'Rlbás 'Kissmann; Lldurna

rici Marcos' Stinghen. Marisa

Franzner, Maura Inês' Pereira'

Máurício Kuhnen, Mauro Augus-
'to Minelli, Merlt Vhrien Grün
macher; Miriam Marchi, Nádia
Maria- Meza�ri, Njlva Volpi, O�_
mar Drews, Osmar EugêniQ So

crepa Júnior, Osvaldo Jurck,
Pedro ·,Tenshin, Taba, Raul Zap
pellnl, Rita de Cáss.la da Silva,

,

Romildo Ro(lrigues, Roni Olmar
/ Preuss, Roque Edmundo MÜ,lIer,

. Rosali Harmel, .Rosângela E_
.

wald, Rosanla Medeiros Hard,
Sandra Lúcia Ronchl, Sendro'
,Marcelo, dos Santos, Silvio Ja
cob Hertel, Terezlnha Moretti,
Valmir Soares, Wllmar Macha
do Fragoso é Zulmir Glovanel-
Ia.

'

,

I' ,

As matrículas para o curso 'de

Econom}a acontecerão nos dias
7, 8, 9, 10 e H 'de fevereiro,
dàs 8h30 às Hh30 e 'das 14 às

17h30, na Ferj. Os que não
se matricularem J;lesses dias,
perderão a vaga, sendo chamà7
do o seguinte na classifica
ção.

EdIção N� 3.221

$chiinke: 'mostraremos 'ao povo que o

mos os reajustes acima do Freiberger, Luiz Henrique Viei
texto serão negociados livre-

.

ra, Marco Aurélio Souza de
mente. .. Paula, Margrld Taeschner, Má_

\

Para o empreendimento, o

Estado entrou com recursos

da ordem �e Cr$ 2 milhões.

Segundo o diretor . geral do
·Abdon ,Batista", Professor
Dolcídeo Menel, o custo deve.
rá giraI' entre Cr$ 5 e 5,5 mi

lhões de cruzeiros, - senda que
para a cobertura do salco,
"iremos buscar os recursos de
todas as fontes, num t"a'�alho
conjugado entre a Associação
de Pais e Professores, direçãc>
e comunidade, que nos tem

prestedo um apoio exoepclo
nal" .

'" ," '�'

equipamento rodoviário está.em
.

ordem
,

-

Respondendo às crltlcas da oposlção de que o

equipamento rodoviário'da Prefei,ura Municipal. estaria
.

em mau estado de conservaçãc, inclusive caminhões
s�m pneus, o prefeito Slgolf Schünke determinou para
a 'próxima ,segunda-feira, dia 31, com infclo às 15 ho
ras, uma p�seata com todos os veículos e máquinas
da municipalidade, que percorrerão o Interior e as ruas

centrais da cidade/"para mostrar a nossa população, a
verdade os fatos". -

.

,

A .saída é da rua 'Jolnvll1e, segUindo para Itapocu
zlnho, Santa Luzia, Ribeirão Grande do Norte" Ner�u
Ramos,. SC-301, Vila Lenzi, Nova Bra,ília, Jaraguá Es-

'

querdo, Garibaldi, Rio da Luz, �io .cerro, Barra d� �iO
Cerro, Walter Marqua_rdt, Vila Nova, Ilha da ,Figu'eira,
retornando ao centro.

'

AGUA: 60 MILH6ES DO BNH
A transferência do controle do servlço de água e

esgoto dá Jaragua do Sul, antes, executado pelo Samae,
desde o início da semana é da Casan. Já na qu'infa-feil"
ra consumada a transferência, o prefeito Slgolf Schün
k� recebeu telex do Banco Nacional da Habitação, con
firmando o repasse de .cr$ 60 milhões {20 mil UPCs},
para aplicação em il983 na melhoria dq sistema, seja'
ampliação e remanejamento da rede atual, em vários-
trechos.

_

'

'Esse valer, segundo o despacho do BNH à Schün-'
ke, poderá ser elevado, dependendo dos resultados do
diagnóstico técnico preliminar que será realízado nos

prõxlrnos 30 dias.
.

Schünke Irá entregar, o 'cargo a Durval Vasel no

dia 1.°, terça-feira, às 161:i30, no gabinete do Prefeito
Municipal.

'
.

d

Dos 342 metros quad-ados
de área' constrtirda, 110m2
serão para a Sala de SQlos
(dependênclas destinadas para
tecnolagia da construção civil'
� parte prática). 113 m2 pa
ra a Sala de Desenhos e 64

m2 para a Sala de Enferma
gem, onde será instalado um

laboratório, para a prática, Cs

equipamentos necessários pe_
ra o funcionamento ::Iessas sa.

Ias ambientes serão solicitados
ao Governo dd Estado.

O çronógrama de traba:ho

prevê o término das obras no

dia 10 de março, se não hou
verem contratempos. O Co!é_

,910 Estadual Abdon 3atistéJ,
. que tem 1.250 alonos matricu
lados pará este ano letivo, for
ma em 83 as primeiras turmas

de segundo grau, sendo 55

ém construção civil e 40 de

enfermagem.

Kohlbach 'garante' a cirurgia ·par. o

.\
Para o futuro, e isso de mQ.

mento é apen,as sonho - diz
o diretor geral do estabeleci.
mento - pretendemo'i ' cQns'·

trulr um refeitório, pari) poss:_
billtar que os nossos alunos,
tenham um -Ioçal adequado pa

r.a tomar 'a· merenda. ma3 para

Isso. seria necessário l:I0e re

cebêssemos, em' doação, uma
.

pequena área de terras ao la�
do do Colégio, concluiu.

A cãh.panha deSencadeada pero "�orrelo dó Povo;',
.

há duas semanas, quando em reportagem contamos o

drama da Família Sell que bUSC8ya recursos para a ct-
I"

rur:gia do filho Alofslo, de 1 ano e 8 meses, portador de
graves complicações nas vias urinárias,' além ,de má
formação congênita, alcançou repercussão à nível esta
dual. A matéria divulgada comoveu, a população e o

apresentador do "Boa Tarde Santa Catarina", César Sou
za, da TV Barriga-Verde, leu na .semana passada a re

portagem no -ªr e esta semana, segunda-feira, os pais de J

Aloísio, Nilton e Zilda. Hafel1lann Sell, estiveram na

"Barriga Verde", 'quando o problema da falta de recur
sos para o.custeio da operaç,ão e o tratamento� foi no-
vamente levantado; ,

,

'

Várias foram as pessoas que, comovidas pelo dra
ma dos Selll se prontificaram a colaborar flnanc_eira
mente. E isto ainda vem acontecendo.

,

,Em Jaraguã do Sul, a c�nta ...0 14666-5, no, Besc,
em nome de Zilcla Hafemann Sell, recebeu também 'ae
pósitos e, da mesma, forma, a Comunidade ,Evangélica
Cristo Salvador, da Barr.a do ,Rio Cerro, vem se movi-
mentando para auxiliá-Ias.

.

Agora, a iKohlbach, onde o pai, do garoto trabalha,
vai asSumir o custo da cirurgiã, que acontecerá em Cu
ritiba;, em data ainda não m,arcada.'A empresa inc,lusi·
ve, cO,looou veículo à disposiÇão e está Rrestando toda
a assistência para o tratamento e cirurgia,' já que o

caso· é grave e' requer uma assistência constante. e
possível que haja necessidade de duas cirurgias, que
serão custeadas pela Kohlbach.

. I'

,

Duas importantes obras, : construídas ,em convênio
Governá doO E;stado/Prefe,iturª-.:_Municipal, foram entre�
gues ontem à tarde a população '-ôe Massaranduba. de
caráter social. Às 17 horas, inaugurou-se o sistema de
a�astecimento d'água d� Casan; junt!) a estação de tra·
tamento e, mei,a hora apósr o novo Posto de Saúde, na
rua 11 de novembro. Várias autoridádes prestigiaram
as solenidades, dentre 'as quais o. governador do Esta
qo, Dr. Henrique Hélion Velho de Córdova.

I NA CAPITAL
Q prefeito Dávio Leu 'esteve esta semana na' ,Ca

pital do estado, onde, afora contactos de natureza ad
ministrativa e polftica., entregou a vários órgãos gover"
namentais, documentos referentes a sua administração.

No ,Gaplan, entregou a prestação de contas de re
cursos recebidos para manutenção de estradas munici
pais; na Secretaria da Sallde, a prestação'de contas da
última parcela de recursos recebidos, para construção
de um novo Posto de Saúde, qriundos do Pr>ojeto Ale
mão; 'na Secretar,lá da Educação, a prestação de contas
dos recursos reoebldoS' e gastos no funcionamento dos
cursos . pré-prlm�rlos de 1.0' Brflço do Norte e M;:tssa" I

randubiAha;' no DNOS, entregou a prestação de contas
':le recursos reQ�bldo8 do Ministério dó Interior, atra·
vés do Programa .de Assistência aos Munlcfpios-PAM.
e no Tribunal de Contas do Estado, Dávio Leu entregou
o balancete de dezembro/82, balGo ge,ral de 82 e CÓ-,
pia do orçamento-programa de 1983, da muniCipalidade
massarandubense.

'

MUDANÇA NA LEI SALARIAL
I :

i
o presidente João Figueire-

do, assinou decreto-lei conten

do as modificações na lei de

politica salarial, garantindo a

continuação da s�mestralld�de,
'r:nas os 10% acima 'do INPC

,para os trabalhadores que ga
nham até três salários mfnimos

foram cortados. Assim, quem
ganha até três salários mínl

inos, a correção salaria1 será
de 100% do INPC; de 3 a 7

salárias, �5%; de 7 a 15 salá

rios, 80% el �e 15 a 20 salá
rios a correção será de apenas
50% do INPC. Para quem ga
nha mais de 20 salários míni-

Massaranduba recebeu, ontem a (asan e o

novo Posto, de Saúde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Durante o mês de novembro de 82. càmo
.ocorre- anualmente, as, escolas jurlsdi

, clonadas a 19.8 UCRE, arreêadararrfCr$'
692.913,00, recursos estes repassados
àSociedade Enice Weawer e destinados
'ao Natal dos' Láza'ros. Todos os anos,
alunos; professores e I;lS comunidades
desta região colaboram nesta meritória
campanha, ,qbjetivando mlnlmlzar o so-

'

frimento de irmãos nossos, aos quais o

destino reservoü uma vida de padeci
mento. A arrecadação, por município,
foi esta: Jaragu� do Sul Cr$ 462.582,00,
Corupá Cr$ 87.418,00, Massaranduba
Cr$, 70.988,00, 'Guaramirim' Cr$ '

..... ',

39.745,00 e Schroeder Cr$ 32.180,00.

: .�' E!!1 )ulh,o:do' ano ,pa,ssado, a, admt
,mstraçao ,municipal de então, encami
nhou solicitação de' verbas aos Minlsté.
.rtos do Interior, J;d..ucação e Cultura,
Saúde e Transportes, para atendimento
aos programas prioritários 'de Jaraguá
do Sul. A reivindicação do Mi.nistê�io da
Educação e Cultura, está recebendo si
nal' verde, 'tt;ln,to é que vários documen
tos foram solicitados e que o prefeito
Durval Vasel irá providenciar,' já que há '

, grandes possibilidades dos Cr$ 285 mi·
lhões pleiteados virem a ser liberados.
Seriam, Cr$ 100 milhões pata constru

ção de dois novos blocos para a FERJ,
" ,Cr$ 35, milhões pata o gináSio de

esportes do Cole9io São Luís e Cr$ 150
milhões para construção de um teatro.

_._

- O orçamento de Járaguá do Sul,·
para 1983, é de Cr$ 2 bilhões � mil. "

,

De-ªtes, 9 milhões estão previstos para
a FE�Jj 3 milhões para a Comi�são Mu

nicipal de Esportes,' 80 mil à' Liga Ja
raguaense de Futebol, 80 mil para a

Banda Lyra da Aurora, 300 mil à SCAR,
300 mil para o Grupo Folclórico "Bum
ba Meu Boi",' 70 mil à Sociedade Jara
guaense de Oanarlcultura e Ornltoloqla,
700 mil à Ação Social, 80 mil' à OASE,
700 mil cruzeiros ao Corpo de Bombei- ,

ros -Voluntárlos de Jaraguá do Sul, 700
, ;, ;,. plil à APAE, 150 mil ao Rotary Olub,

,80, mil ao Rotaract, 80 mil para as Da
,

,.,

mas de Caridade, Grupo Escoteiro Jaco-
ritaba e Distrito Bandeirante Emrlio

,,'! .; Carlos Jourdan 80 mil cruzeiros para
. ,i,

<:ada' um, e, Associação Assistencial pa-
"lI

"

ra ldosos- "Lar das Flores" Cr' 2oo'mil.
'Outras

.

en.tid�des, tem, ,t-ambém verbas
destacadas no orçamento da prefeitura,
dest� anO'. '

"

�.-
� :1.s, dat�� d�s duas etapat1 da Cam·
panha NaCional de �ac,nação Antipólio
para este ano já foram fixadas: dias 11
d� junho e.13 de agosto. A determina
ção foi, deliberada pelo Ministério da
Saúde, que repassará aos Estados, 62
milhões e 704 mil doses de vacinas,
com custo estimado em 603 milhões de
cruzeiros.

-._

,
- O professor Arnoldo Schulz, ve

reador reeleito 'e que cumpriu mandato'
desde setembro ,de .1�77, substituindo a'

\." �ário Krutzsch, vereador assassinàdo,
e o novo Ifder daI bancada do PDS na
Câmara, escolhido, pelos seus pares.Do PMOB, o líder da bancada é o vícé
presidente, da, Casa, Alvaro Rasá e
Ademar Braz Winter, o mais votado em
novembro, é o 'líder do governo.

-._

:-: Dois funcionár·ios da Prefeitura Mu_
OIclpal de Ja_!'aguá do Sul, não integrantes, da relaçao dos "demitidos", deram
�ntrada na Justiça ELeitoral, de seus pe'
dldos de desfiliação do PDS. Detentores
d
e ca!gos�chaves dentro da Pref.eitura,

. ;:,ve!ao Integrar a eql,lipe de tr,abalhó
·

novo prefeito. que é do PMOB.
�. ----

- Fe't" I
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I IÇO
. c�ntra o feiticeiro.! Em

A
6, nas elelçoe$ municipais, a então

· p!��� :�nce.u o MOa 'por diferença suo
. a

mJl votos, sendo eleito Victor
aluVer, que' derrotou os candidatos Dur-va asei e Osm J '

.

do ainda 8
ar ase. Vallatti, fazen-

PMDB C vereado.res, contra 5 do

'tinção doo�. a r?dfor!lla partidária, e ex·

Com 10
Iparti arlsmo, o PDS ficou,

PMDB Cvereadores contra apenas 3 do
. om a reforma id

'

porque Alvaro Rasá h . par;t ária e ex-
·

te da C- : oJe vlce-presiden-
amara, aderiU ao partido do go,verno mas I

-

Com
' ,?go retornou à oposição.

perde�aele:ço� de novembro, além dE(
'I

P efeltura, o· PDS ficou 'co
..

mnortanO'L'I' m

7 se d
egls ativo, Municipal 6 a• noagoraop'-'" '

pode afirmar' ��Içao. c o que se

feiticeiro'
• o. feitiço virou contra o

- ....

" -._-, '

-.A passeata anun I d'
.

da pelO' ex�prefelto
c a a e programa-

segunda-feira à tardSigOlt SchOnke para
máquinas' e d'

e. entre caminhões
, emala, eq I

' ,

dantes da munlClpalldad parnentos ro-

,acabou não acontecend ea Jaraguaense,
tori,stas e patrolelros �i .

que,os mo
. ,seata. talvez teme d

CObiram a pas
novos administrado':e� represálias dos

que aS8U!Diram

�, A,Mla"i,a�, dQ,s ,�Se�1I1J4�i�S:,' .

.

'-.
"', f;rito ,o �D$ co�ôi,ôA'��Dê" alai-dé�e�m:" ,'aos

'':'., qG�tr6" :V6mtos ,ia novjssirrya' it1veFí'çãp� do� �dOls
. partidos

.

recem saídos da eleição de 15 d(3<'�ove!TIbro, querendo
tnovar' o qUE. já se vinha: fazendo ·h�. m�!tos anos, �em
alarde. O "'Seinlnárlo de .Novos Pref,tos , alguns f�ltos
com' a comparência de deputados estaduai�,. federal�, e
senadores e os Institutos de. estudos polltícos, qUise
ram Inovar um método hã multo tempo em voga e cas-.

tig'aram os novos salvadores, da pátria com intensivas

'lições de. como bem governar o munlcíplo, ensinando

aos vereadores, de como proceder como representantes
do povo, aos prefeitos de como prestar contas ao Tri
bunal de Contas, aos deputados de como se postar na

Assembléia, aos deputados, federais e aos senadores
de como usar os trabalhos de seus assessores, de como'

aparecer em cena para mostrar que são a mais pura Ii-. Dispõe, o, Centro de Atividades'do Sesi, segundo o coor

nhagem dos servidores do povo, Pois, aqueles que as- denador Ademar Lotin Frassettb, de vagas em aberto para pro

sim pensam que estão entrando pela graça de uma íno- fessora dé tricô e crochê e para recreadora do PDI (professora
_ _ , de Jardim de infância). Para a primeira vasa, a candidata deve-

vaçao, esses estao puramente enganados. Já não

dize-I. rá ter o 1. o grau "completo, e cO,rihecimento das práticas educati
mos '«\Iue tsso se fazia antes de Cristo, I porque seria vas (trlcô e crochê) e, para recreadora, o 2. o grau completo na

exagetar muito. Mas em Jaraguá do Sul, não faz 15 .área pedagógica ou màgistérlo, .eu estar cursando o 3. o grau na

anos, elementos que se preocupavam com a contlnul- área. educacional. Inscrições até o dia lO, apresentando com

.

dade administrativa a ser transferida para as gerações provação de escolaridade, no Sesi.

mais novas, que depois de devidamente informados, vi-
raram solenemente as costas para os seus benfeitores,
já houve tempo em que, eleitos e diplomados prefeito,

. vice e vereadores, esses foram devidamente preparados
para as funções públicas, mediante aulas intensivas de
como fazer um simples requerimento até o mais requin
tado discurso de apoio ou de repúdio a uma votação
menos digna. Alguns dos' beneficiados pela bela lição
de ,como governar, sabendo das coisas, desceram neste
fim de janeiro as escadarias, certos de que cumpriram
o/seu dever de cidadão para com a comunidade e que
se pecaram em alguns episódios, foi sem querer. De
tudo ,que n.Qs foi dado observar alguma coisa de posi
tivo foi colhida, haja vista o longo período de duração
dos ensinamentos dos que frequentaram tais cursos ou

semlnárlos. Assfm, se a moda pe_ga, sem terem o bene-'
,

fício de pioneiros, pelo menos v'llle 'ii conteúdo que se

quiz
.

ttansmltlr,

,

.

terça-feira. A atitude �f�i elogiada;pelo ,

. presidente do PMOB, :Altevlr AntOnio -

Fogaça.JúnIQr, "pois �Ie� '�ompreen�e
ram Os gastos desnecesSários e os rrs

cos de acidentes, que poderiam ter a�

contecldo".
,..

_ As Comissões de Turismo e d�
Agropecuária, ficarão vinculadas ao �a
binete do, Vice-Prefeito Décio Raul Pía
zera. Este inclusive tem várias Idéias

'que paulatinamente serão cotocades ero
prática, após contactos que manterá pa

ra aqllltar o seu funcionamento, da me

lhor maneira possível.·Dentre as me

tas, está a reativação d�' Parque Agr�
pecuárlo "Ministro Joao �I�ophas,
atualmente servindo de deposito e a

criação de uma patrulha agropecuária,
que prestará serviços aos produtores
rurais, pagando estes apenas o combus

tível consumido pelas méquínas,

- Durval Vasfill 'e Décio Piazera, pre�'
feito e vice de -Jaraquã, do Sul, ambos
bancários -concursados pelo Banco do
Brasil e Caixa Econômica Federal, irão
receber da prefeitura somente a verba
de representação,' fora os subsídios a

que têm direito. !!: que eles optaram, co·
mo ocupantes de ,clitgos públlcos, pelo
recebimento de seus vencimentos atra

vés das respectivas instituições bancá
rias, com direito as todas 'as vantagens,
uma delas, par exemplo, a contagem do
tempo de serviço, ...

' I.

-._
, ,

,

- Dentre as dezenas_ de soltcítações
feltas pelo município de Guaramirim ao

. governador, eleito Esperidião Amin Há
lou Filho, está auxílio financeiro para
construção de um prédio novo para a

Prefeitura Municipal, "cujo pavimento
superior - segundo o memorial - se

acha tomado pelo Fórum da Comarca,
fato que obriga esta Municipalidade a

dispender vultosa soma para alugar ou
tras 'dependências para fins de acomo
dação da Câmara Municipal e alguns se-

. tores-da administração municipal". Gua
ramirim reivindicou também a construo

ção do Fórum 'da Comarca.

- O ano 'de' 83, apresentará quatro
longos fiflais de sem�na" eis que já é
tradição brasileira enforcar os dias
úteis - principalmente no serviço pú
blico :-�atravessados entre um feriado
e um fim de samana normal. O primei
ro feriadão �omeça já no carnaval; cain,_'
do_ o feriado (não aqui, é bom que se

frizé) no dja 15, terça-feira. Depois vem

o 21 de abril. (quinta-feira), dedic"adoJl8
Tiradentes, seguindo-se Corpus Christi
no dia 2 de'junho (também quinta-feira)
e Proclamação da República, a 15 de
novembro (terça-feira).

.----. -

-

I
._ A 19.a UCBE, reabre nos dias 10 é .

11 de fevereiro pró}Ç.imo�, as matrícuÚls
para o ensi.no de 1.0 e 2.° graus nas es

colas reunidas, escolas básicas e colé
gios da rede estadual para os que não
efetuaram em tempo hábil. Outrossim,
a Escola Básica Roland Harold Dornbus
ch, oferece matrícula para alunos de 7.a
ê 8,a séries no 'período noturno, fato
que -não ocorria anteriormente.

,

-._ I- Criada para pr�p�rcionar' aos em�
pregados optantes o efetivo controle
dos saldos de suas contas vinculadas,
através de extratos padronizados d,s
tribuídos de seis em seis m�s�s, em

março e setembro e cada ano, o Banco'
Nacional da Habitação Já entregou à re

de bancária 30 milhões de' 'cadernetas
do Fundo de ,Garaliltia do Tempo de S�r-

, viço '(FGTS) para serem distribuídas aos
optantes· deste fundo, em todo o pafs.
Até o dia 31 de março próximo, 35 mi
lhões de cadernetas deverão ser entre-
,gues a esses trabalhadores.

...,._ . --.:...
/
- Bastante sentida a ausência, du

rante as solenidades de posse em Jara-·
guá do Sul, de polfticos ligados ao par
tido do governo. Pelo que observou-se,
apenas José Carlos Neves e Ivo Baehr
acompariharam ,(afora, é claro, Os verea
<lares que tomaram posse). E na vota
ção do novo pr,esidente do Legislativo,
cuja Mesa é pura, o apoio da bancada
do PDS, que votou' maciçamente no

Sr. José ,Gilberto Menel, foi visto pelo
PMDB, "como um gesto muito elegan
te". Mas o importante mesmo é que
este apoio perdure e que .os anseios
maiores da 'coletividade jaraguaense se;;
'jam, de fato, defendidos J)elos edís.

•

t

.

Na região de Jaraguá do Sul, como em todo o Es
tado e País, as principais sociedades já concluíram suas

programações carnavalescas, que têm início! dia 11,
próxima. sexta-feira.' Na última quarta-feira, o' Ministro
da' Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, expediU telex a todos os

� seC'l'etários estaduais de segurança pública e ao diretor
geral da Polícia Federal, recomendando qu, estes advir- ,

tarn todos os diretores de clubes, onde se realiíarão bai_
, les de carnavaí, de que o lança-peiiume passou a ser

considerado 'entorpecente para efeitos penais" e que
o seu- uso nos salões ou dependências dos clubes po
derá determinar � interdição do local e prisão dos di1"i
gentes, por � a 15 anO's, (te acordo com a I'ei. anti-tóxi
cos.

TURISMO'
"

A Escandinávia mais perto de Voci;tJ
,

Em fins de dezembro de 1982" Osvaldo Nasci,
menta Júnior, esorevia no Jornal do IAPÓ, que se edita
em Castro-PR, dizendo. que "o mundo tem lugares ma

ravilhosos para se conhecer,' A mãe natureza. foi pró
diga e deu a cada região uma característica própria que
a

I

par dos séculos cada povo adaptou-se .é fez de cada
urna destas regiões sua origem, com' tradlções marcan

tes que até influenciaram na história do mundo. Esta
mos falando da Escandinavia. terra dos legendários Vi
kings, que com s�� [arccs a milháres de anos nave

garam por todos o�.Jares longínquos".
--- E lembrandó os Info.rmes da história universal
nos bancos escolares, parece acende.- em, cada cora·

ção um acalentado sonho de ver e senti'r: ao vivo,'
aql,lelas fantásticas façanhas de homens loiros e de
compleição forte, sair das, terras submetidas a temp,e
raturas' rnüito duras e singrar Os. mares nlinca dantes
navegados'�.

.

_-- ,E eis que" agora, chegam às nossas mãos o

j,ornal O Tibagi, de Telêmaco Borba-PR e as revistas
Escandinávia Multlcolor-83 e Scanorama, ,relativo ao

p�ríodo de dezembro/82 � Janeiro/83, que trazem in

formações extraordinárias para quem tem desejo de
conhecer a,quela parte do mundo. E, finalmente, para
maior comodidade 4aqueles que queiram inteirar-se de
det�lhes d� uma possível vlag�m àquelas terras exu·

berantes, colo.cámos. aos nQ�sos leitores os mesmos à

disposição em. nossa· redação, 'ao mesmo tempo que·
, infO'rmamos que a SAS, a Scandjnavian Alrlalnes, acaba
de instalar-se em Santa Catarina,. escolhendo para tan
to a bela Blumenau, onde pessoas experimentadas es

tarão à dispOSiÇão d� quantos tenham interesse pela
Escandinavia, Suécia, Noruega, Finlândia e Islândia, nos
escrltóríos da LOJA 00 GUARDA pó, à Rua Padre Ja
cobs, n.O �3. Sem compromisso vale a pena a passagem
pelos escritórios da SAS, porque vai compensar aos

tu.ristas clitarinenses." .

r USO do lan<aoperfume é (rime 'e di cadela

1.°. - prêmio -- n.o 02.996 - 1 máqUina de costura EI

gln Zig-Zag p.ara Jaclr Norberto de Souza
- riafra - Santa Catarhla -

.

2.° - prêmio - n.o 39.020 - 1 Refrigerador Consul ET_
2835 Super Luxo para Kathla Silene Correia
- Jaraguã do Sul -:- Santa Catarina -

3.° - prêmio - n.o 09.075 _;_ 1 Bicicleta
circulàr ref. 161 para Edemilsorl Ferrari

I - Rio N�gro - Paraná -
,

Monark Barra

Lojas e Supermercados Breithaupt comunicam que os prêmios
estão a disposição dos ganhadores na Avenida Getúlio Var

gas, 268 - Jaraguã do Sul � Lembra ainda que os próximos
sorteios serão dia 26 de fevereiro e 26 de março de 1983.

O Centro de Atividades do Sesi de Jaraquá do Sul, retor
nou as suas atividades normais, dia 1. o de fevereiro, terça-feira,
com os seguintes serviços à comunidade: Gabinete Odontológico
- das 8 às 12 horas e das 14 às 20h30min; 'Barbearia - das

7h30 às 11h30 e das 13h30min às 19h; Cabeleireira, das 14 às

19 horas,
"

..
O Sesi tem' abertas, inscrições para os cursos populares

até o dia 25 de fevereiro, e, para o Programa de Desenvolvimento
Infantil (pré e jardim de infância) até o dia 8 e, até o dia 25, para
os' Clubes de 'Mães e de Jovens: Prosseguem também as ativi-

.

dades referentes ao Ser.viço de Esportes e· Banda de Música, de

acordo com o calendário.
'

VAGAS EM ABERT�
,

\ '

BH.H também financiará trabalhador· rural.
(asa própria

Brasília (EBN) - A partir de agora, o trabalhador
rural, entendidos como talos empregados, mini e pe
quenos produtores rurais, passa a participar do Sistema
Nacional de Habitação, com acesso a financiamentos

para a construção, reforma ou ampliação residencial.
Esta determinação está contida no texto do decre

to assinado na semana passada pelo presidente Figuei
redo, com o objetivo de regulamentar decreto·lei, edita
do em '82, que dispõe sobre 'a aplicação dos recursos

do Programa Nacional de Política Fundlárte, tendo em
vista "melhorar as condições "do' homem do campo, fi
xando-o à terra que lhe dá o sustento".

'

,

As áreas prioritárias para aplicação desse novo

plano habitacional será definida pelo ministro para As'
suntos Fundiários ao Ministério do Interior, cõnsldera:
dos os pontos de maiOr concentração de trabalhadores
rurais, as posslbllldades de expansão das fronteiras
agrícolas, as áreas carentes e as zonas periodicamente /

sujeitas a inundações.

Ma$saranduba: Cisan e Unidade Sanitária
entram em funcionamento

Em solenidades rápidas e

bastante concorridas,
.

Massa�

randuba conta desde sexta-fel- .

ra, dia 28, com o serviço de
abastecimento de ágUa execu

tado -Pela Casan e com a, nova

Unidade Sanitária, que entrou'

�m .funcionamento efetivo se

gundft'feira. ,Por ocasião
.•

da

naugur!lção da Cásan, o ex

pre!3idente da Câma,ra Municfpal
.
de 'Massaranduba, Irineu Man_

ke, 'historiou as inl1meras ges
tões havidas junto ao Governo
dó Estado, para que o munlcí-

. pio pudesse agora contar com

obra de tamanha envergadura,
entregue à populaçãa, no "a

pagar das luzes" da adminis
tração de Dãvio Leu.

UNIDADE SANITARIA

A nova Unidade Sanitária de

Massaranduba é do tipo "C�,
tem 171 .m2' e veio substituir
ao "Posto de Saúde", que fun

ciona em precárias condições,
A obra teve' um custo de Cr$

�.260 mil, construída eQ1

convênio entre 'o Governo do
Estado e a Prefeitura Munici

pal, através do Projeto
.

Ale .

mão.

O ex-prefeito Dávio Leu,
naquela ocàsi�o, fez pratica-

I mente um balanço de sua ad

ministração, onde afirmou que·

M,assaranduba buscou e conse

guiu, projeção, dotando o mUl�i

crpio de infra-estrutura; prin
cipalmente naquelas áreas

_

on

de. à populàção mais, anseava,
Por fim, aisse estar tranquilo
por haver cumprido com digni
dade e honestidade o seu mail-

O diretor regional da Casan,
Osn,l Piske, disse que as' o

bras dê construção f�ram ini:
,

oiadas em 1'7 de junho de 1980

e que o projeto prevê atendi':'
.

mento até o ano 2000, com

capacidade para mil ligações,
atendendo diretamente a dez
mil pessoas. A rede de dis

tribuição atual tem 15.;274 me

tros e 150 ligações domicilia-

I res, atingindo a três mil mas·

sarandubenses '. A' Casa�, in.'
vestiu na obra Cr$ 112 milhõ.es
e a água é captada do Rio 6

de Janeiro. O reservatório tem

200 metros cablcos.

dato de seis anos.

rambém usaram da palavra
o médlco-chefe da Unidade Sa

nitária, 017 � João Alberto' Fa
dul, o Dr. Wilson Reblin, dire_

tor 'geral em exercrcio do De

partament() de Saade Pública e

representante do secretário da

Saade, além,do
.

deputado
..

Oc-
'

tacilio Pedro Ramos,' que pre

sidiu os dois -atos inaugurais,
por delegação do governador
Henrique Córdova.

AUREA MOLLER.GRUBBA
TABELIÃ DESIGNADA E OFICIAL DO REGISTRO D�
PROTESTOS

EDITAL

Pelo presente edital de citação pedimos aos

senhores abaixo relacionados que compareçam em '10S50

Cartório para tratarem de assuntos de seus interesses:
ANTONIO MARINHO - Rua Vitor Rosemberg, s/n.o
NESTA - ALCINDO EVANGELI�A - Rua Ribeirão Ven
delino, s/n.o - NESTA"":' ALei DES DA ROSA
:_ Estrada Itapocuzinho, s/n. o � NESTA - ANORBEfJf'O
KOPP - Rua Bio Cerro " - NESTA - CONCEiÇÃO ROSA
SUEIRA - Ruà Francisco de Paula, s/D.o - NESTA
FRANCJSCO HRAST - Massaranduba. Baixo Prox. ComI.
Bertoldo Manes - MASSARANDUBA - FLORES FREIBER·
GER - Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 594 - NEST-A -
'-INDETE MARILI BR�SSANi - Rua Antonio Machado, s/ri,o
-' NESTA - MARCOS WUNDERLlCH - Àua Curt Vasel,
233 - NESTA - MARIA DAS NEVES SEBASTIANA - Rua
Jolnville, s/n.o - NESTA - MARA LUCIA WEBER ZONTA
- Rua 'Walter Marquardt, 131, � NESTA - OSWALDO
MAAS -, Rua Guaramirim, 168 Vila Neiva - NESTA -

PAULO KIMELT - Tifa Schmidt __:, NESTA - RENO HORN�
BURG __:, Ribeirão Grande da Luz - NESTA - SILVINO
CANI _;_ Rodovia SC Km 05 - NESTA - SIRLEY MODAS
LTDA - Rua CeI.' Emílio C. Jourdan, s/n�o - NESTA -'
VALDlNO GLATZ - NESTA - VIl"MAR JORGE MACEDO
RIBAS\- Rua José Teodoro Ribeiro, s/n.o - NESTA
WALOS TRANSPORTES E COM. EMPR. LTOA - Rodovia
SC 301, Km 07 - GUARAMIRIM -.

AUREA MOLLER GRUBBA,

TABELIÃ DESIGNADA
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Herea Ramos (SC),
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

'\ ,

'(

Edital de Convocação
RENATO DEMATTI:, abaixo assinado, presl

dente da Sociedade Sport Olub Estrella, usando
das atribuições que lhe confere os estatutos so

ciais, convoca' todos Os Diretores e Associados do
Clube, p_ara estarem presentes em sua séde so

cial, no dia 06 de fevereiro às 9,30 horas em 1.a,

convocação ou em 2,a convocação no mesmo dia
às 10 horas, com qualquer número de associados
presentes, para tratarem dos seguintes assuntos:

01) - Apreciação e aprovação do Relatório' da
Diretoria e Prestação de contas relativo
ao exercício de· 1982;

,

02) - Eleição' da 'nova Diretoria e respectivo
,.

,

Conselho Fiscal, para o exercício de
1983; .'

'

03) ,- Outros assuntos de interêsse da Socie-
d��

.
'

Jaraguá do Sul (SC),
.

I
20 de janeiro de 1983

Renato DemaHe
�residente

CHURRASCARIA

OREX
Baby -beeí, picanha, peixes e camarões. Música
ambiente - ar condicionado.

,
.

Av. Getúlio Vargas, 847 - Fone 72-1456
Jaraguá do Sul-SC.

BAR .E RESTAURANTE H. MO,LLER DE EGON

SCHROEDER

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 famüta,

I

Relógios, cristais, violões e artigos finos para pre
sentes, em todas as ocasiões é com o

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO

I,foe tudo lhe faz para servir bem.
Fica na Mal. Deodoro, 364.'

FLORICULTURA PRfNCIPI;

Flores, coroas. cactos e decoraçpes em' geral

Rua Relnoldo Rau, 144 - J'agU6 do Sul..,.. se.

A moda certa em roupas e calçados é com a

Cinderela, onde estio as melhores opções para
cada estação.

CINDERELA

Veste bem. A moda certa, na Marechal e na

Getúlio Vargas.

Comercial Floriani
Revenaa e assistência técnica SHARP -

DISMAC - OllVETTI e relógios ROO BEL. Com
pra e venda de máquinas usadás. Oficina de' niá
quinas �e escrítõrlo e acessórios em geral.
Rua Venâncio da Silva Porto,331 ...... Fone 72-1492

Jaraguá do Sul-SC.
r

ORGANIZAÇAO .ONTABIL ---,
"A COMERCIAL" SIC LTDA==-=_ .1

Contabilidade, recursos fiscais e adminis
trativos, . serviços de marcas e patentes, legi�la
ção trabalhista e .prevldêncla soclal, seguro,' e
servlços aéreos VARIG.

Rua Cei. Procópio Gomes, 290

72-0091 - Jaragu6 do sul-se.
, I
�===================

. I, DR. FRIEDEL SCHACHT 1
Advogado 8 �dltor

Escritório Jurfdlco na, Av. Ma". Déodoro, 413

Fone 72-0244 ....:. Jara.gu' do Sul - SC ..

Fone,

,.í�;Pffi!�lDaf;rd·�1feüllmlf�li�f$
Áurea M'üller GI'ubba, Oficiai do Registro Ci

vil do 1,0 Distrito da Comarca- de Jaragüá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasll , Faz saber que
compareceram em cartório, exibindo os documen-
tos exlqldos pela lei, a fim de se habilitarem para
-aser :

-;.;::.
.

.

A policia de .iaraguá do

Sul, seguidamente I'eal,za

"blitz" em bares & lancho

netes da cidade, No dia 14

últlmo, 'por volta das 23 ho

ras, numa determinada lan

chonete da Marechal Deo

doro, um grupo de amigos,
.

pessoas idôneas. dentre e

las um bancário, dois fun

cionários públicos, um des

pachante, um corretor de
unoveis e um funcionário

de uma indústria local" que

papeavam e bebericavam a-

nimadamente, dentro do

maior respeito, foram su-

preendldos pela ação dese

legante 'da Poiícia, que,', de

maneira abrupta e sem

maiores explicações, orde
nou que todos colocassem
as mãos na cabeça e pas
sou a revistá-los, sem ,ao

menos antes pedir documen
tos, embora sejam bastante
conhecidos na cidade,

I

Edital n.Q 12.989 de 20-01-1983. '

GUIDO L1NDEMANN E ELIANE HORST - Ele,
brasileiro, solteiro. bancário, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua Major Ju
lio Ferreira, nesta cidade, filho de Harry Linde
mann e de Geni Doege Llndemann, - Ela, brasi
leira, solteira, comercíárla, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na Rua Guilherme He

ring, nesta Cidade, filha, de 'Ewaldo Horst e de Erl-

ca Reif Herst, ,

,

Edital n.o 12.990 de 21-01-1983.
EVANILDO JOSÉ ZIPF E SANDRA REGINA KE
MER - Ele, brasileiro, solteiro, desenhista, natu

ral de Jaragyt do Sul, domiciliâdo e residente na

Rua Angelo Schiochet, nesta cidade, filho de João

Sipf e de Maria Krurnlker Sipf. - Ela, brasileira,
solteira, auxiliar de escritório, natural de Regis
tro, São Paulo, domiciliada e residente na Rua

Angelo Scl:liochet, nesta cidade, filha de José Fer-
.

reira Kemer e de Felornena Ferreira Kemer.

Edital' n.o 12.991 de 24-01-1983.
CELlNDO MAIA E ORIDIA MASSANEIRO - Ele.

braslletro, solteiro, lavrador" natural de Doutor Pe

drinho, neste, Estado, domiciliado e residente em

Nereu Ramos, neste distrito, filho de Pedro Nilso

Maia e de Vltosla Martins. - Ela, brasileira, soltei
ra, do lar, naftlraJl'de Corupá neste. Estado. domi
ciliada e residente em Nereu Ramos, neste dis

trito, filha de João Massaneiro e de Maria Nunes

da Silva. \

\

Edital n;o 12.992 de 24-01·1983.
ALTAMIRO ALDROVANDI E RITA ISABEL BUNDE
- Ele. brasileiro, solteiro, técnico têxtil, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua -

Walter Marquardt, nesta cidade, filho, de Lauro AI

drovandl e de Hulda Murara Aldrovandi. - Ela, bra
sileira, solteira, do lar, natural de Trombudo Cen

trai, neste Estado domiciliada e residente na Rua

Walter Marquardt, nesta cidade, filha de Rainhard
Bunde e de Bertolina Bunde.

'

Edital n.? 12.993 de 25-01-1�,��' ',.
Cópia recebida do Cartório�uporanga, neste

Estado.
HÉLIO CORRêA E LAURI ERN - Ele, brásileiro,
solteiro. motorista, natural deste Estado, domici
liado nesta cidade, filho de Haullno Corrêa e. de
Maria Rosário Corrêa. .- Ela, brasllelra, solteira;
caixa, natural deste Estado, domiciliada e residen
te em Ituporanga, neste Estado, filha de Nilto

Ern e de Elezinda Mohr Ern.

Edital n'.o 12.994 de 25-01-1983..
\

SEBASTIÃO DA COSTA E MARIA TAIT Ele,
brasileiro, solteiro, torneiro mecânico, natural de

-

Jaraguá do Sul', domiciliado e residente em Estra
da -ltapocuslnho, neste dlstrlto.. filho de Raulino

Cyriaco da Costa, e de Luzia Schmitz da Costa. -

Ela, brasileira, solteira� recepcionista, natural de

Jaraguá do Sul, dornlctllada e residente na Rua

Paulo Kraemer, nesta cidade, filha de Antonio Tait

e de Allda Zanqhelinl Talt.
Edital n:o 12.995 de 26-01-1983.
GUIDO POTTJER E DENISE MARTINS - Ele, bra
sileiro', solteiro, projetista mecânico, natural de

JaraguUo. Sul, domiciliado e residente na Rua

Walter Marquardt, nesta cidade, filho de Heinz

Günther Püttjer e de Winni Modro Püttjer. - Ela,

brasileira, solteira, auxiliar de administração, na

tural de Rio Negro, Paraná, dornlclllada e residen
te na Rua Joinville nesta cidade, filha dei João To
maz Martins e de Yalva Maria Tereza FIscher, Mar
tins,

Edital 0.0 12.996 de 26-01-1983.
EVALDO' EGGERT E MARIA WROBLEWS'KI, ..,...

Ele, brasileiro.,h_solteiro, operario, natural de Jara

guá do Sul, domiciliado e residente na Rua Dona

Antónia, nesta cidade, filho de João Roberto
Eggert e de Leonor Nunes da Silva Eggert. - Ela,
brasileira, solteira, servente, 'natural de Massaran

duba; neste Estado, domiciliada e residente na

Rua Araquari, nesta cidade, filha de Edmundo Wro
blewski e de OtlllaKlosowskl.

E para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar o presente Edital, que será publica
do pela imprensa e em cartório, onde será afixado
durante 15 dias.

Essas pessoas, conforme

. disseram, ficaram chocadas

com o acontecimento, pela
forma como ocorreu, ,pois
veio ferir a hombridade dos

envolvidos, pessoas bem

relacionadas e de alto con

ceito moral, -Eles não são

contra tais "blltz", acham.
até necessátia�, porém, não

da forma como foi executa

da naquela oportunidade, co
mo se fossem marginais.

É . solicitam um trata

mento mais condigno, que é

um direito de cada cidadão,

(Matéria à pedido).

EDITAL

Compra-se
r

' ,

,

Um consórcio Ford ou

Volkswagiul, com mais de

50% das prestações liqui

dadas. Tratar pelo telef.one

72-0318 ou na rua Preso &

pitácio Pessoa n.o 2.�91.

, Pelo presente edital de citação pedimos a03

senhores abaixo relacionados que compareçam em

nosso Cartório para tratarem de assuntos de seus

interessesl: ANTONIO LUNELLI.,- Estrada Ri

beirão Grande do Norte --' NESTA - ALCEU SIL

VIO DOS SANTOS - Rua Exp. Antonio Carlos
,

Ferreira, sln - NESTA - CELIA COSTA VIGEN
TE - Rua Campo Alegre, si n .

.- NESTA - CAR

LOS RICHARDS MOLINA -- Rua 11 de Novembro,
405 - MASSARANDUBA - ERNESTO RANGETTI
- Rua 1.'0 Braço do Norte, sin, - MASSARANDU
BA - GILSON WALDIR L1NGNER,-'Av. Getulio'

. Vargas, 36 - NESTA .- Georg· A,W, GLATZ -

Rua Joinville, 2222 - .NESTA - GUENTER EN
GEL - Rua Joaquim Fco de Paula, s/n. - NESTA
- JARBAS NAZARIO - Rua Luiz Sarti, sin, NES
TA - JORGE SOUZA MENDES - Av. Mal. Deo

doro, 431 - NESTA - JOÃO LEIER NETO'
Rua João Planlnscheck, 394 -- NESTA - QRLAN
DO MOLlNA"';_ Rua 11 de Novembro, 405 - MAS
�ARANDUBA - OTAVIO BACHMANN - Rua Ri

beirão Wilde, s/n . .,...:. MASSARANDUBA - OSMAR
ANTONIO SBORTOLOTI - Rua João Bertoli, s/n.
- NESTA - VILMAR KREMER - Rua Joinville,
s/n. - NESTA - VICENTE Vn�SON KUHN

Rua Prof, Antonio Ayroso, sIn, - N-ESTA.

ÁUREA MOLLER GRUBBA ,

Tabeliã 'designada.

B. Velha receberá estádio de futebol iluminado
, 'o prefeito eleito de Barra Velha já estã inlcando os prepa,

rativos para inaugurar no prõxtmo- dia 5 de fevereiro a iluminação
do EstãdiQ de Futebol Barra Velha. ,o estádio localizado à rua

Paraná; receberá iluminação que dará condições para ;I prática do
esporte. no período noturno, A nova admin.istração de Barra
Velha, tendo a frente o prefeito Valter Régis, durante a tempora
da de verão e depois dela, quer dinamizar o esporte na comuni
dade,

Faça uma Ass�natura
do "(orreiodoPovo"

os 3.000,00

Estado de Santa Cat_'rina
p:REFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO, SUL

DECRETO N.o 807/83

SIGOLF SCHONKE, Prefeito Municip�1 de Ja

raguá doSul. em exercício, Estado, de Santa Cata

rina no uso e exercício das atribuições que lhe

são'conferidas pêlo item XXIX doarttqo 70,.da Lei

complementàr n.o 5, de �6 de novembro de 1975, e
Considerando a transmissão do mandato do

Executivo Municipal no dia 1.° de fevereiro de

1983, 'cuja antecedência envolve uma série de pro
vidências de ordem interna,

As obras de iluminação do estádio serão ,inici�das tão iogo
seja concluída as obras de iluminação da Lagoa de Barra Velha.
Segundo o próximo assessor de turismo -do município, o jornalis
ta e radiaHsta Ramiro Gregório da Silva, é pensamento do muni
cípio iniciar nOS primeiros dias um torneio de .voleíbol, que se-

rá no estádio no período noturno, I

\ Também serã esquematizado um mtnt.tornelo de futebol
de. areia, com a participação de pelo menos 10 equipes, Na área
do lazer, o prefeito Valter �égis programou para ° dia da !posse
no perfodo noturno, vários shows com artistas da região, ESr
tarão presentes. várias duplas sertanejas como Danilo e Daniel, o
palhaço Perereca, e a. festejada dupla Júnio e Júlio de Joinvillê
que. fazem muito sucesso nos programas sertanejos da Rádio Re
cord , Entre outras atrações estará desfllàndo à Escola de Sam
ba Amigos do Kênia, com 10 figurantes distribuídos entre músi·
cos, passistas, porta-bandeira' e mestre sara,

R'E S O L V E:

I - Suspender os serviços públicos munici

pais externos no dia 31 de janeiro de 1983.
II - Os recolhilnentos de Tributos Municipai�

venclvels na dia 31' de janeiro de 1983, poderão
ser recolhidos na Tesouraria da Prefeitura Munici

pal' nos diás 1.° e 2' de. fevereiro de 1983, sem

juros, multa; ou outros acrésclmos. ,

Este Decreto entrará em vigor na data de sua
/

-publtcação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
.

Sul, aos 24 dias do mês [arrelro de 1983.

SI'GOLF SCHONKE
Prefeito Municipal em exercício

,

O presente Decreto foi reQistrado � publicado
nesta Diretoria de Expedier.ltê, Educaçao e Assis

tência Social. aos 24 dias do mês de janeiro de
1,983,

.

ASTRIT, 'K. SCHMAUCH
Diretora

t' ;

'Empreendimentos
Marcatto

,Imobiliários
J L td 8.

. A EMPREENDIMENTOS IMOBILlARIOS MARCATTO LTDA.,
lança a venda lotes do PARQUE RESIDENCIAL ACAPULCO, na Praia de

Piçarras com as condições que você já conhece de outros lançamentos.
,Infraestrutura executada (água, luz, esgoto pluvial, meio-fio �

macadamização).
Vários planas de financiamento .

, Lotes prontos para construir e 'a 700 metros da praia.
'Garantia dó Seu investimento.

.

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136 .

....;.. Jaraguá do Sul

o NOVO CH,EVETTE.
A ,&,rande atração desta temporada

Eml\ e n d o e r f e r ' CII é r c i o de Veículos ltdl
liiDes: 72-0060, 71"', 7HI55"

o F E R E C III E N TO:
,

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



. CORREIO DQ PO�O .:::. "aragu6 do Sul-SC

ENTRE OS 500 MAIS'

Jaraguá do Sul, ségun·
.

do a revl�ta .' "Dirigente
�unicipal", 'do Grupo Vi"
s,ao fpI (> centésimo-séti.
mo município mais desen
vo�vido .

do Brasil, no ano

VEN'
...

_.
.

passado, melhorando subs·
.

" D E-SE ' .', t!ocialmente a sua posi�
, ''? ;(', �flº .a,nt e.r i o rr'. que 'era.

,

'

Fuáca a� : "-, ":"�; :a" centésill'l�."��xagésrma,
,verde indalá' r'" 13� Dos 39 mUOlélplos ca,ari-'

,

fo...-720091 "éI ra_, -PI." 'lenses C�asSi!j(�ados 'en

',,"lente � lI..a!'bt ,,_, tre os' 500 mais desenvol-
�

Ganlnho.' mercial;-��m� ,'1�os, Jaraguá qO Sul � o
, ,� . ,qúmto, estando a sua fren-

o. "

'

" ,t�
, .

Blumenau, . Joaçaba,

�� .. '...;...:., 'bBrusque e Balneário Cain-
1;:;

.

oritt

á 28 de"ro
- fJtgr,ld Sdelci VOf9t.·
" ' ,

�""""hoJe:29
t �', Sr: �cto;' Emmendp�er. Fi-
'lhO '. ",.... '.

.

rda MàrqUardt Lickfeld •

'IAnH.,........ domingo I

SÍ'T Curt Blflmer.
'

&n.llil!, Marfa Kr8uae
DI. " .. janefro
,

Sr. Guilherme Roland Jo
enck' �I

j
"

Iria S�der
I �

.

,

Bra. Einflla Wanda Witt, em

. I' Curltlba,'-

I�''''
Roaélia SlIvia Winter

,,: Dia ..,.0 de fevereiro
�. Hlládlo Chlodlni
Ana aárbara .suchmann .

Sra. Alice ,Ped':i Roch,
Sra. HildÍ"ut Voigt I'Doster

Krause'
Brunllde Machado '

Sidney Tales da Sflva
Karlnl Baleanelli

Dia 02 de fevereiro
Sr. Llno Volgt
Sr. Francisco Voigt·
Sr. Antônio Mahfud
Sra. Gertrudes· Piazl;!tzni
l?r. OSWli!ldo Helisi
Dulcé Satler
Sra. Margareth Braunsburqer,

em Curitiba
, Anisio.Rtiediger

.

Leancfro, fllho de Antônio Jo
.é· ('(yonne Alice SCh016ckeJ)
'Gonçalves

.

Sra.. Atia Maria' Plmente) ta_
rione, ,em Fpolis

".

Roberto Nunes
, Tecla Vogel'Dregel
Maria lennert Lipinskl
Antônio MOIJer

Dia 03 ele fev.relro
Sr. Benno Leopoldo ,Fid'eJ!'
Srta. Elaine Schm&kel, em

Curitiba
-

Edson Antônio Correia
Sra .. Realdlna Stinghen
Catarin� Matilde D,ecker., I

'Sra. Ivani Fátima SchWartz
Eduardo, filho de He�rlque

(Carmem) Fugel
Manfred Gruetzmacher, em

alumenau 't. "

Sra. Veda Marilu �uer 'Cem
ti

Di•. 04 ,.. fev.r.lró \

Sra. Udla,' esposa do Sr.
�orge Ersching

'1
'.

Sra. 0rtrud Waidner GuyOf,
na Alemanha
Sr. luiz G. Stlnghen
Sra, �artha Krauae .

Sra. -Melânla 'Mey
Irma, Kruger I
André ltamer I '

Sr, Osmar'Gonçalves .

Gra� Kelly, filha de JaIme
(Maria Odete) Blank

'

"Aos . aniversarlan� �
'tos de felfCfdades deSta f0-
lha",

�OSYANE VASEL

Quem está fe"crssim� Ilom a
cheQada �a filh� Josyàne, é o
casal amip.o JQãó (Gloho) e Ro
:semelrr Vasel, n$s!?lda pia �7,quinta-feira, às afla5, no ,HoSPI,:

. tal e Mternldade_'São José,.Ela velo para fazer conipan&la
aos manas, os gêmeos Jeffer

, ,son e João Carlos de ....
4 ,,,,-anos

.

.

..

�' meses e para a alegria dos
, ::6S Carlos Frederico (Elfrie_
r ,;..) Va� (Maria) Puccini Ao��h I • .

o, .8 Rose e JQSyane, os

'I cumprimen� .
desta coluna',

. LANCHONETE CHAMI
"

CIRCULANDO CONVITES') ,...,.
A co1una agradecQ os '�01ARY PROCURA

convites parfil a f9mâda, GOVEÀNADO� A •

de posse e. transmiss'ão de .

,

Com: a . deststêncla do

.rgos dos novos verea- Comp. Aderbal Vicente

<fores e prefeitos da ml- Schaefer, para a governa-
'crorreglão, que acontece- dorta- do Distrito 465 de
rá no dia'1.o, prõxlma ter- Botary Internacional, indi-

çà-feira. cad,o para o período 83/84,
o -atual dirigente, o Comp.
Edward Avancini, está so
licitando que cada clube
do distrito indique um
candidato até o dia 7 de
fevereiro. Jar�guá do Sul
também vai indicar o seu,
a

'

coluna sabe quem é,
mas ,divulga mais tarde.
Em seus 31 anos de exls
tência, o Rotary Club de
Jaraguá do Sul nunca fez
um Governador. de Dlstrl
to. Ser,ia agora?

1, - Samba, na sua
maior . autenticidade, é o

que não' está faltando des
de qulnta-telra, no Teatro
Álvaro <te Carvalho, .em

Florianópolis. onde está
. sendo realizado o I Festi
val· Estadual do Samba.

•

Quinta-feira e õntem à
noite foram apresentad,as
as 20 músicas seleciona
das dentre as 60 concor
rentes e neste sábado, as
cinco melhores de cada,
notte participam da gran-
de final.

'

2. - Jaraguá do Sul que
(A- não tem grande tradição

musical está participando.
Ontem, o. compositor-mú

(Petro- sico e
. intérprete Durval

Borba Neto, o "Netinho",
\ apresentou. o seu samba

de �ivaldo' "Lamento", 'juntamente N4 AGENDA BRANCA
com integrantes do Grupo

. ,À igreja católica acolhe
,Bafhlho. Durval estava

-

na tardeInoite deste sába-
muito confiante em obter do, a união conjugal dos
a classificação para a fi- jovens Antônio Moretti e

nal deste 'sábado, quando Iracemª Cardoso� Francis-
,muitos jaraguaenses se- co Cáviquióli e EUete Ma:
guirão a Càpital, a ,exem- ria Forte, às 17h e, às 20h,
pio de o,l)tem à noite. Sandro Vailatti e Eronilda'

Noernberg, todos na Ma
triz. Às 18h, na Capela N.
Sra. das Graças, João Gil
mar Weinfurter e Isa Ar
let� Sberber e. às 19h, na
,Capela N_. Sra. Aparecida,
Ilha d� Figueira, Nélson
de SOUza e Rita Balker.
A todos, os nossos cum

primentos.

. I

, ,
'

pia 05 ... janeiro
,

Andréia, filha, de Arlindo (A- ,

,�:la�1H:e�ro/
: Vanderlei, {ilhá" de Alfredo
(Herl8) Darem (

pia 13 de janeiro
'

,

Dani,l, filho de 'Vaimor (OH.
Via) Màchadó
DIa 14 de janeiro
Rodrigo, filho de Hi,lárlo (Ira-

nl) dos Santos' REINICIANDO
Dia 15 de janeiro ATIVIDADES
Michele, filha de Valdir (Jan- O LionS Clube Cidade

dira) Fachinl Industrial, presidido pelo
Df, 17 de, jan.irq O O
Carla, filha de AntOnio (Teré-' casal amigo éclo ( rlel-

za) Silvério" . de) Mengarda, reiniciou

Valmir, filHo de João (lida)
.esta semana as suas a\i-

de Ávila vidades, após merecido e
.

, . breve descanso. TambémMarlâ, filha- dê Guido (Maria)
Vieira '.",

< O Centro de Atividades do
bia 1If dfJ lanetllO Sesi está' relntctando o

Talsa, -ftJha de Arno (Alberti- seu trabalho; qUe tem mui·

na) Borinelli
. tas metas a serem cumpri.

Dia 19 de Jan.iro
das. durante o ano, segun-

.

Cristiané, flha de Valério (E.
- de o ceerdenador Ademar

(itaLWolodozelik Lotln 'Frassetto.
,

Marlbri, filho' de Pedro (Sue-
li} BatistJi '

"

' JA.RAGUA: A MOSICA
Sandro, filHo de Valmir (Dil- PEDE PASSAGEM

ma) Zónta'
Gabriela, filhil de José (Mai.

ka) Neves

, --t"

Sandro, filho- de Sebastião
(Maria) Loch
Alexandre, filho de José (Mar.

lene) An_acleto
Dia 20 de Jane,iro
Roselnir; filho. de Celso (Lau-

rlta) Mueller '
'

Dra 21 de janeiro I

Roslcleide, filha de Lauro
(Roslita) Koehler
Ricardo, filho de Sérgio (Ro-

salina) Zapelini .

Cleiton, filho de Nelci (Maria)
de Moura

.

. Daniele, filh� de Deoniido
(Marlete) 'RecJ(ziegel \
,

Davidson, filho de José

rianne) Weber. "

Dfa 22 de janeiro
Odair, filho de Adair

nifa) Markiewicz
Dia 23 de, janeiro
Mich'elle, I filha

(Marlene) Kanzler
Dia 24 de janeiro
Anderson, filho, de Hifton (EI.,

vira) MSas

3. - "Netinho" inscre
veu a� músicas "O Pran
to da Sambista" e "De
Viola na Mão':, no MAS
Shell/83, TV Catarinen
se. 'Ele entregou uma ·fi
ta cassete gravaaa, dez
cópias de cada letra, além
de um arranjo para a or

questra. São 12 mil músi-
. cas inscritas e apenas 60
disputam o prêmio, em vá
rias �tapas e, apesar do
elevado número de con

correntes, o músico jara
guaense tem vivas espe
ranças de obter a clàssi
ficação. O que serlã exce
lente.

4. - Segundo Curvai,
existe movimento no

. Di
retório A c a d ê m i c o da
FURB, para a gravação
das 12 músicas finalistas
do VII Festival Universitá
rio da Canção,

'

realizad'j
ano passado, onde "Oe
Viola na Mão" foi a mais
popular e a segunda colo
cada e, "Pranto- da Sam
�ista", a segund� mais po-
pular e a terceira na plas
sificação g e r a I. Essas
duas músicas, de sua au

toria e interpretação, jun
tamente com o Grupo Ba
finho, serão gravadas em
disco e está p,revista, a a

presentação das finalistas
nas maiores 'cidades' do
E;stado, inch.isive Jaraguá
d,o' Sul.

�M BOTUVERA

Dia 19 de jan.iro
.

,

Augusto Müller, 93 anos, Ne
,
reu Ramos
Dia 20 de janeiro
Hedwig Guilhermina Dallmann

Roweder, 77 anos, nesta
Dia 21 de Jànelro'

-

Odinaldo da' Silva, 12 ànos,
nesta

Dia 22 de janeiro
,

Alfred Keiser, 63 anos, nes-
ta I

- Dia 23 de janeiro
Irma Piske, 68 anos, Rio da

\ L,uz II

, Nosso conterrâneo Pa
dre Alberto Piazera, que
já foi o Superior Geral da
Congregação dos Padres
do Sagrado Coração de
Jesus, .

transferido de Rio
Negrinho e�tá 'agõr� em

Botuverá, município pró
ximo ,a BrusqQe, juntamen
te bom outr:o jaraguaense,
Padre Berna,rdo EmJTIen�
doerfer. Lá" eles acampa
nharao Jaraguá do Sul a
través das páginas do
"Correio do Povo"�

5....... As pretensões 'de
Durval não páram aí. Ele'
inclusive está mantendo
contactos, com vistas a

su� partiCipação no pro
grama "Bea Noi.te Brasil" I
do apresentador Flávio
Cavalcanti f'V B,andeiran'
tes), para' mostrar as
suas qualidades e dotes
a rtís,ticOs para a música.,
Vá em frente!

SEMANA DE 29/01 a, 04J�1983
�
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nha, dia �02 de f�vére·iro.
quarta-feira, o garotão Le
andro Schmõckel Gonçah
ves, filho do casal Antônio
José (Yvonne Alice Sch-
mõckel) Gonçalves e neto
do nôsso diretor. Eugênlo
Victor "(Brunhllde Mahn
ke) Schmõckel e de Hoían,
do Marcelino (Felomena
Schmitz) Gonçalves. O a

, nlversartante, alegria con

tagiante dos pais, avós e
(Ia, maninha Alessandra,
irá receber muitos cum

primentos e, antecipada
mente, os de todos que a

qui labutam.' parabéns I

"

BaNÇAO MATRIMONIAL'

DA S.S.C. ESTRELLA
. 1. - A Sociedade Sport
Club Estrella, da Simpáti
ca Nereu Ramos, elege no

. dia 6 de fevereiro a sua

nova diretoria e- conselho
fiscal, quando também ha
verá apreciação dó relató
rio e prestação de contas.
Começa às 9h30, em sua

sede. Renato Demathê e
Paulo Floriani serão con
firmados na presldêncla e

vice, com inteira juettça,.
2. - À propósito, toda'

a programação 'social de
1�Q:f'da [!strella está pron
ta e a coluna divulga com
exctusividade: 29 de janei�
ro, pqrtanto hoje, baHe
com a Bandinha Lyra' da
Aurora; dia 16 de abril,
Baile do Arroz, com "Os
Coringas", de Taió; dia 21
de maio, Baile da Cerve
ja, com "Os Clarins de Pra
ta", de Timbó; dia 23 'dé
julho, baile com "Krüger
e seu ConJI,mto"" de JOin
ville; dia 24 de setembro,
Baile das Flores, com "Os

. Montanari"; d.ia 12 de no:,.
vembro, Concurso de fVí�
inha, com "Os Society",
de Blumenau é; dia 31 de'

.

dez,embro, réveillon, com

"Tropical Band", de In
daial.

3. - A diretoria insti
tuiu, a partir dest-e ano, a
cobrança das mensalida
des através de çarnês, pa
gáveis na agência do Besc
(em Nereu, no Posto de
Serviço na Cerealista Zan
ghelini). O va,lor atual da
mensalidl;lde é Cr$ 300,00
e a partir da metade do
ano será �e Cr$ 400,90.

Neste sábado, na Igreja
Evang�lica, recebem a

bênção' matrimonial, às
17h, os jovens Manfrido
Deretti e Mafalda Engel-

, mann -e, às t9h, culto es

pecial pelas bodas de pra
ta do casal Geraldo e El
vira Larsen Reimer. Felici
dades!

I

LlONS CENTRO-21 ANOS
No próximo dia 10 de

fevereiro, o Lions Clube
Centro, completa a sua

maioridade, 21 anos. Ao
longo de sua trajetória,' fo
ram dezenas as campa-'
nh�s programadas e reali
zadas, de caráter social e
comunitário. � atualmente
presidido pelos amigos'
IIso'n (Amazilda da Costa)
Bastos, a que,m e�ios
o nosso amplexo; '\ fi

.

ENLACE BAUER
HINSCHING

EGGON NA HOMENÀGEM
O empresano Eggon

João da Silva, dlretor-pre
sidente do GIiUpO Weg, de
Jaraguá do Sul no vestibu
terça·feira, em Florianó
polis, do almoço-homena-'
gem oferecido pela clas
se empresarial catarinen
se ao ·governador

' eleito
Esperidião Amin ê ao se

nador Jorge Bornhausen.
Em torno de quatrocentos
empresários participaram,
representantes das clas
ses produtoras de todas
as regiões do Estado.

Na abertura dos casa·
.

mentos elegantes da tem
porada, a / coluna tem a·

gendado o do casal amigo
Victor Bauer Júnior, ter
ceiranista de medicina,
com' a bonita e Simpática
Kátia Hinsching, recente
mente aprovada em nutri·
ção, pela Universidade
Federal do Paraná. Eles
são filhos dos casais Vic
tor (Elvira) Bauer e de
Valdeburg (Euclair) Hins
ehing, da SOCiedade local.
O acontecimento será na

sexta-feira, dia 4; às 20 ho
ras, na Igreja Evangélica
Luterana, sendo o ato a

padrinhado pelos casais
Paulo Roberto Bauer e
Maria de Fátima, Valdir
Conti e Veda Marilu, Al
berto Bauer Neto e Ka-

'tleen Beatl'ioe Henschel,
Dr. João Bito,n e Erica,
Jõrn Soélter e Irene, Alno
berto Hinsching e Ron.ny,
Edja'ma Paulo Pereira de
Lima e Maria Olga e, An
tônio Pradi e Evanir.

TEMPORADA EM
PI:ÇARRAS
,Após um giro a paul i

céia, a Sra. Eliana ,Zielon
ka Rodrigues, da socieda
de jaragwaense, vai curtir
a temporada'de praia, jun
tamente com os filhos, em

. Piçàrras. SEm esposo, o

mé�ico-ortopedista Fran
cisco Rodrigues, vai divi
dir o tempo entre a praia
e suas atividades profis
sionais" em Jar�guá.

APROVADOS NA UFSC
Dentre os aprovados de

Jraguá do Sul no vestibu
lar da Universidade Fede-,
ral' de Sant,a Catarina, a

notamos� Fernando Luiz
Rubilli Nicoluzzi, em Enge
nharia Elétrica; Rosane
Boss, em Computação;
Italo Çássio Mater, em'
Nutrição; �érgio Luiz, Fer,
razza, em Farmácia-Análi�
ses; Ana Paola ,Bruch e

Gilberto G a s c h o, em

Odontologia e Rainlzio
Raduen;z, . em Engenharia
Química-Alimentos .

Os convidados serão re

cepcionados no C.A. Bae
pendi. Os/noivos passarão.
a .Iua-de-mel . nas praias,
catarinenses, e irão residir
em Curitiba., Da éoluna,
votos de muitas felicida
des pelo enlace matrimo·
nial.

• i"'"
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CARTAZ CiNEMATOGRÁFICO •• Desde ontEtm à' noite

até o dia 03, qulnta-fair", C) eine Jaraguâ estará exibindo "9s'
Trapalhões na Serra Pelada", Jnoluslve com horários extras,
Hoje, sábado, haverá sessões. às 19htS ,e às 21h15; domingo, -às
14, 1'6h30, .. 19h15 e 21h15; de segunda a quità-felra, sempre às

20h15, Censura \livr�, .

' ,

EXPEDIENTE BANCÁRIO •• , O Banco Central encaminhou
.

esta semana expediente aos bancos comerciais, informando que

não haverá expediente na segunda e terça-feira de carnaval

(14 e 15). As agências bancárias, portanto, fecharão na sexta

feira, dia 12, e só reabrirão 'na Quarta-Feira de Cinzas, ,dia

16, após o meio-dia, quando darão expediente ao púbUco, deran

te no mlnimo três horas. Os depósitos em cheques, efetuados

na quinta e sexta-feira, só serão liberados a partir do dia '16,
Quarta-Feira de Cinzas .

ESCOLA DE MOSICA DA SCAR •• Para os cursos de pia

no, violão, flauta-transversa, saxofone, trompeté, clarlnete, flau

ta-doce, acordeen e teoria musical, a Escola de Música da Socie

dade Cultura Artfstica de Jaraguá do Sul, abrirá matrículas nos

dias 1. o, 2 e 3 de fevereiro, próxima semana'. Os dois primer
ros dias serão reservados para os alunos que. já estudaram na

Escola e o terceiro dia, para os alunos novos. As mesmas se

rão feitas na própria Escola de Música, na rua CeI. Emrlio Carlos

Jburdan 115 (ao lado do Cinema), nos horários: 9 às 12h, 15 às 18h

e das 19h30 às 21 horas .•

MOBRAL: MA'rRrCULAS ATé O DIA 10 •• Até o dia 10

de fevereiro, no Posto Cultural' do Mobral de Jaraguá do' Sul, po

derão ser feitas às rnatrículas para os cursos de Alfabetizãçào
FuncionaI e Programa de Educação ·Integrada. O Posto CUltural

acha-se instalado na Av. Getííllo Vargas, antigas dependências dó
Mercado' Municipal.

\ -

FESTA DE $AO SEB�STlAp •• De 11 a 13 de fevereiro, a

Paróquia São Sebastião irá rel!.lizar a' sua tradicional' festa anual.

Dia 11, sexta-feira, abertura dàdest� às 19h, com 'churrasco, es

petinho, bebidás, entre Q,utrbs. Dia 12, sábado, às 15h, reinício
da festa. popular e, às 1'9h, Inissa festiva. \ Dia' 13, domingo,
missas festivas às 7, 9 e '19h, ambas celebradas pelo Padre Dio·

Inísio ifecilla, de Joinville. E durante, todo o dia, continuidade

da programação, com funcionamento de todas as barracas, e de-

pendências.
'

COMUNIDADE 'e"ANGÉUCA •• Neste sábado, dia. 29, culto
às 20h, em João Pessoa e, no domingo, dia 30, às 8h em' Jaraguá '

do Sul, às 9h30 em ;rrês Rios do Norte, às "9h em Jaraguá e às

20h. em Santa Luzia.
' .

POUPANÇA SERA DE 88,8% .ti A Associação Brasileira das
Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, estima em 88,8%
a rentabilidade das cadernetas de poupal)ça este ano. Com

uma· inflação prevista em 78% pelas autoridades da área econô

mica em carta ao FMI, este resultado significa um ganho reál de
13,8% no ano para os depósitos efetuados antes de 3 de janeiro
e não sacados até 31 de dezembro. A previsão de rendimentos
é esta: 19,098% no primeiro trimestre;, 16,203"k no segurit!o;
14,344% no terceiro e 12,594% no (íltimo trimestre do ano.

ARTE IS CULTURA EM SAO FRANCISCO •• Com uma home

nagem musical a Elis Regina, São. Fra!lcisco do Sul vai abrir a

temporada artlstico-cultural de Santa Catarina, no próximo dia >4

de fevereiro, nos salões do Clube Náutico Cruzeiro do Sul. A

promoção é da Prefeitura Municipal, "através de sua
I
Secretaria

de Cultura, e dela constará uma noite ..de autógrafos de autores

catarinenses e, uma exposição de artes plásticas.
, . .'(

Kohlbach - o Superlotar
, ,

;:'

Esclarecimenta, à Praça
METAI-QRGICA INDUSliRIAL HISNIPE LTDA, p.stabe

lecida na ruà Amazonas 119, na pessoa do seu procJrador,
'Dr. Alcides Cardoso, OAB-S320,. tendo em vista a Notifi

cação Judicial publicada dia 15.01.83, onde a notificanda
INDOSTRIA DE ARTJFATOS, DE �BORRACHA WOLF, estabe
lecida ria rua Henrique Piazera 194,' em J�raguá do' Sul,
sem motivo justo, posto que o tItulo que' deu origem a Exe

cução tivera o vencimento 'dia 30.12;82, acontece que dia

31.12.1982, não houve .expediente 'bancário e, para maior

espanto, já no dia 03.01.1983, a Met. Ind. Henipe Ltda,
fora citada judicialménte, em ação ,'de execução.

j
,

,.

J

,Tudo leva a cf�r que a Exequent,e, apenas quer ver
a Met>. Ind. Henipe Ltda.; prejudicada comercialmente,
vistg que não teve a elegância de' primeiramente entrar

em .contato amigável, nem mesmo considerou as boas re

lações comerciais, anteriormente' mantidas.

..-

O titulo em ,refE!rência foi qui�ado no prazo estipu:a
do em Lei; sem maiores impasses, inclusive fora '..batido
tltulos devidos pela Exeqüente (Ind: de Artoe·fatds de Borra-
cha Wolf) quando do acerto.

-

.
.

Acresça-se ainda; que, a MElt. rnd. Henipe Lt.d�, já .

escriturou o terreno, onde está localizado o seu parque in

dustrial, não tendo os antigos proprietários nenhum compro
misso com a Henipe.

. I

Assim sendo, não há razão para temores, pois a

pesar da recessão do mercado, a Met. rnd. Henipe Ltda,
conta com um bom �elaciqnamento cr,mercial, o CJue lhe

. assegura estabilidade.

..

.A met. Ind. Henipe. Ltda, '�través de seu sÓcid-pro,
prietário, adquiriu o contr�le Çlcionário da referida empres!!�
o que motivou a emissão <le trtulos em' favor da Ind. de
Art�fatos de Borracha Wolf, os quais serão devidamente
quitados no vencimento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Grandes nomes surgiram.
Nomes de verdadeiros Idolos,
que arrancavam aplausos às
multidões delirantes. Por a

mor à brevidade, aqUI lembra
, remos, apenas, Friedenreich,
LeOnidas e Ademir. O profis
sionalismo, pouco a pouco, foi
se firmando. Velo a Copa do
Mundo de 1958, na Suécia, na

qual sagramo_nos Campeões do
Mundo.

Aproximadamente a partir de
1958, uma doença funesta pas
sou a vitimar o futebol. Re

ferimo-nos, é óbvio, ao super
profissionalismo: com 'toda li

sua sequela de efeitos indese-
;,

Jáveis: jogadores ganhando
verdadeiras fortunas num país
onde há fome, miséria e de

semprego: indivlduos que, u

sando sem: pejo do prestrgio
que lhes advém do esporte,
galgam postos na Administra

ção Pública, 'para os quais não

estão, em 'absoluto, prepara
dos; muita gente vivendo - e

à larga -- de atividades pa
ralelas ao fUtebol, num genuF-
no parasitismo, e daí para a

fr�lite.
Convém' que ssclareçamos,

a esta altura, que não somos

contrários ao
'

espprte em ge
rai; e que nada temos, em par.
ticular, contra O' futebol. Pelo

contrário:' reconhecemos que o

esporte foi; sem favor neRhum,
um dos fatores' da" grandeza,
histórica da Grécia e de ROo

, ma. E, mais recentemente,
·Slr" Anhur Conan Doyle (ele
pr(íprio um p,ugilista ,alJiador)

•

ensinava que .0' amor ao, boxe
, foi um poderóst) in'strumento

GUARAMIRIM: CAMPEONATO "SALIM' JOSÉ.. DE-." forjador do carãter do povo in-

.

' QUf!CH" -., Com .a p�rtioipação de 20 equipes. a Co- glês, à época da guerra contra

misaão Munioipal de, Esportes d,e, Guaramirim deu iní-, Napoieão, Bonaparte. O '

q�e
cio ,no dia 10 passado, o III Campeonato, Mwnicrpal de comoatemos é o superprofls
Futebol de Salão "Salim José Dequêch". Energe, Trans- sionalismo, ora reinante no fu

portes HS, Avaí, Construtora Lemke e LK-2 formam a tebol, que, além de desnat�
Chave "A!'; Beso, Kraisch-Friedmann, MineiriFlho, Bar- rã-lo como esporte, tem ef�l
raquinha e, Pedrejra ,RB" a Chave "B"; Estofados Man- tos sócio-econômicos e cultu-

nes, Supermercado' Bom Preço, Água Verde, ARG e rais negativos.
, Lojas ,Klein a Chave. "C" ei a Chave "D" é formada pela Karl Marx' asseverou ser a

, Móveis Weber, Hospital, Amizade, Menegotti e Telas religião o "ópio do' povo".
Decker. Lideram o. Campeonat�, atualmente, a Energe, Marx, descendente' de uma li-

Estofados Mannes, Beso e Móveis Weber�. Esta semaaa, nhagem de rabinos e fundador,
na segunda, terça e quarta-feira houve rodadas e para ele próprio, de uma religião a-

a próXima, a programação prevê, para'o dia 31, segunda- téia (o marxismo, que, como as

feira, Construtora Lemke x 'Energe, Menegotti x Móveis demais religiões, parte de dog
Weber, Água Verde x Lojas Klein; dia 1.°, terça-feira, A mas), nãó era; por certo, o

Barraqulnha x Besc, ARG x Estofados Mannes e Amiza- elemento mais insuspeito para

I'· de x Telas Decker; no dia 2, Avaí x LK-2 e Mineirinho x fazer tal assertiva. . . Seja
Pedreira RB. As pa�ida$,acont�cem sempre no Gin�s'io como for, sua assertiva tornou

de 'Esportes "Prefeito Rodolfo Jahn".
,

"

se põr demais conhecida. E

pode ser aplicada, "mutatis ",!u-
tandis", ao futebol e ao povo

b'rasileifo, na atualidade. Com

efeito: além dos; males jã a

pontados, o sl,lpérprofissiona
lismo no futebol acarretá ou

tro, �ais grave, que é o com

pleto desinteresse da esmaga

dora maioria da população pe
los maiores 'pro!>lem�s nar.to

nal�. Tem ela, a população, sua
'sensibilidade política narcoti

zada, graças' à obsessão
.

pelo
futebol, h'abHmente explorada
pelos que não desejam o nos

so' crescimento coma 'povo.
' E

basta! (ACácio Vaz de Lima
Filho - Plana);: '

l,

ATLETISMO: CURSO INICIA DOMINGO' .- Contando'
com a partlclpação de noventa professores de educaçãoJ
física de todas as regiõe$ do Estado, começa neste do
mingo, dia 30, em 'Jaraguá do Sul, o curso de iniciação
e arbitragem de atletlamo; A abertura der-se-a às 20
horas" no Centro !;mllrçsarial de Jarag':lá do Sul, com a
conferência sobre "Legislação Esportiva Escol,ar" e

"Implantação dI? Clube Escolar", pelo Prof. Riciéri De
zem, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas

. (SP), também Coordenador de Atletismo do Ministério
,

da Eduoação e Cultura. A
�

partir de sesunda-felra, dia:
31, e até o dia 6; as aulas teóricas serão ministradas na
sede social do C;A. Baependl e as aulas: práticas no
Estádio Max Wilhelm, que tem a melhor pista de carvão
de Santa Catarina.

.

I ,

NOVENTA PROFESSORES, PARTICIPAM - Esse curso
de iniciaçãO é arbitragem de atletismo terá a supervisão
da Escola Superior de Educação Física e Desportos de
JoinviHe e a coordenação do Prof. Murillo Barreto de
A�evedo, Chefe da Divisão de Educação Física e Des
portos da 19.8 UCRE, é inédito tem' termos, de Santa
Ca�arina. Seu objetivo principal é apresentar formas de
trabalho em atletismo. pera alunos de 1.a a 4.a séries
do 1.0 grau. Ele terá nada menos do que 90 participantes,
que ficarão alojadoa junto a Escola Básica "Heleodoro
Borges", sendo 16 de Jàraguá do Sul, ,2 de São Bento
do Sul, 2 de Xanxerê, E$ de Joaçaba, 4 de Timbó, 2 de
Canoinhas, 1 de tlhota, 3' de Laguna, 5 de Araranguá, 4
de Itaiópoli,s, 2 de Lages, t de ltuporanga, 1 de Guara
mirim, 1 de Massaranduba, 3, de -Johwllle, 2 de, Palhoça,
1 de Trombudo Central, 1 de Criciúma, 1 de Brusque,
3 de Concórdia, 9 'de -Blumenau, 2 de daçador, 1 de
Tubarão, 1 de Florianópolis, 1 de Mafra, 4 de 'Curitiba, 2
de Taió, ? de Barra Velha, 2 de Rio cio 'Sul e 1 de 'São'
Miguel. do Oeste. '

, OS MINISTRANTES DO CURSO - Professores de alto
, gaba.rito, todos- amizades do Professor Murillo, irão di
rigir o curso. O de lnlclaçêc ao atlétlsmo, pelos profes
sores Rlcieri Dezem e Miguel Arruda, da Faculdade de

. Educação 'Físicà da' PUC-Campinas, correspondente a

40 horas e, o de arbitragem, com 15 horas, peta árbltro
internacional, vice-presidente da Federação Paulista de
Atletlsrno, professor Osvaldo Valdemir Pizani. Tal curo'
so transcende de uma Importância extraordinária, pois
que oportuníza novos conhecimentos relacionados a es-
ta rnodalldade,

.

EstRELLA VI;NCE�E FAZ A, FESTA --- O Estrella, de
Nereu Ramos, começou.multo bem o seu ano esportivo,
com uma vitória sobre o' Grêmio Consul, de -Jolnvllle,
na tarde de sábado, em seu estádio, pelo escore de 3
tentos a O, todos marcados pelo artllhelro Môle" na se

gunda "etapa. Na, preliminar" a Jaraguá Fabril,' campeã
da Segundona/82, venceu, o, Santo,Antônio, campeão do
Varjão/82, por 3. a, O. A constítulção da- equipe estrela-

. " da" dirigida pelo, t-éonJco, Pedro Anacleto, Garcia, em
vias de deixar o cargo, .foi esta: Laurl, Vergmo, Ildomar
(Carlinhos), Gilmar. -Jao], Manéca, Eraldo, Môlei Maurí
cio, MaflOel (Darci) e Josfmar (Néia). O árbitro do en
contro foi· João Nunes: (Maninho)' e, após a' partida acon
teceu uma confraternização oéaslã9 eJl1 que o Estrella
recebeu o troféu por haver vencido e, além desse, o
"Troféu Disciplina", referente a campanha realizada ano

passado, troféu esse entregue por um membro da dire
toria. Também..o técnico"e.j,ice�diretor esportivo,'Pedro
Garcia, ofertou a cada um dos seus "pupilos", a meda
lha "'Estrella - Atleta/82�:,;, pelo, dedicação e esforço
dispendido, pelos seus atle:ta$;:na: temporada passada.

FUTEBOL DE SA�O: A' ELEI:ÇAO e' NA SEGUNDA
FEIRA - Sem nenhum nome cogitado para assumir a

presidência, a Liga Jaraguàense de Futebol de Salão, ti-
da como entidade-modelo no Estada em termos dé or

ganização, experimentando, como a modalidade em sí,
uma decadência" realiza' segunda-ferra a partir das
19h30min, no Beira Rio Clube de Campo" uma assem
bléia geral ordinária, para escolha da nova 'diretori� pa
�a a gestão 83/84 e pre�taçã'o de cQntas referente ao

"

exercício passado. O presidente atual, AI.cione de Si
mas, na LJFS desde a sua fundação, confessa-se des
motivado e sem apoio pata continuar: respondendo pelo
cargo e, de m�neira lacônica, dl:t-que os clubes fil1adÇls,
de comum acordo, deverão apontar e escolher o presi-
ciente e demais diretore� dà entidade, dur;:tnte a assem

bléia do pr6ximo dia 31:.,

; ';{.;"'��jiqi�]\;j��·��:��f��1�f����f����:?:}{�,t-\5��;i.��i�ti;i�}�;:\::;:�:'\:?�',;�;Y(�,
';' O: FU,TEBOI:LÔFtIO ;,DO:povo :-"!"�-

,

',',

S�AsítÉI,RO' ,

No intcio" era 'o "foot-bàlt",
um desporto esquisito, Impor
tado da brumosa, Inglaterra, e

que trouxe, com ele, uma s�
rie de vocábulg.s' britânicos:

, ...

"goal keeper", : "center half",
"center four", etc. A Juven.
tude elegante aderiu pronta-
mente à nova modalidade es�
pórtiva que, pouco a pouco,
foi tomando o lugar da caça,
dos rodeios e touradas.

.

Uma associação de atletas
(

Ingleses - os "Corinthians" -

exibiu-se no Brasil contra aI!
equipes tupiniquins e fez fu
ror.' N6s, que em tudo "ma
caqueávamos" a Europa, na

literatura, na .rnüslca e na In

dumentária, não deixamos por'
menos também no esporte: e

cá' fál fundado O· "Corinthians
Paulista"... E o "foot-bali",
transformando-se paulatinamen
te em "futebol", abrasileirou
se. Virou caboclo. Como,
com a costumefra acuidade" ob

servou o saudoso Monteiro Lo

bato, na prática de toda a far
ta gama de modalidades' espor
tivas estrangeiras aqui Intro
duzidas foi o. futebol a única
que se aclimatou em solo pá
trio. Combinou com a alma
naclonal,

.

I

DECRETO N.o' 808/83
\

Extingue' o' Serviço AutÔnomo_ Municipal de Agua e Esgoto
-

- �AMAE e dá. ou.tras providências. ,

I

SIGOLF SCHONKE, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
em exercício, Estado de Santa Catarina, no uso dé suas atribuições e na

forma do disposto no artigo 4.° da Lei Municipal N'.o 572/75, de 15� 10.75
e considerando:

I - A necessidade de assegurar a expansão e a melhoria dos
serviços públicos de saneamento básico no Município dá Jaraguá do Sul;

" - A conveniência, para esse propósito, de adesão ao Pla- {
,

no Nacional de Saneamento Básico .- PLANASA, que tem - oonforme
'o disposto na Lei Federal n.o 6.528, de 11 .05.78· e no Decreto Federal n.o

, 82.587, de 06.11.1978 ..;_ por objetivos permanentes, dentro outros, a eli
minação dó déficit e a manutenção do equilíbrio entre a demanda e l:l ofer-�

ta de serviços pübllcos de água e esgotos; .�

- III - a competência legal do Banco.Nacional da Habitação
(BNH), na condição de órgão central e normativo do Sistema Financeiro
do Saneamento ($FS), para ""propiciar, de acordo com o seu orçamento,
assistência financeira necessária à execução das programações estaduais
de saneamento básico, visando atingir os objetivos e metas do PLA"'!ASA";
(Decreto F. n.o 82.587/78 - art. 7.0, alinea g); _

..

IV - a' competência das Companhias 'Estaduais de sanea
menta básioo para, conforme o disposto na alínea "a" do artlgo 9',° do
Decreto F. n.o 82.587/78, neste caso a Oompanhla Oatarlnense dá Águas
e Sane'amento - CASAN, para "executar 'a programação estadual' de sa·

neamento básico, em consonâncta'com Os objetivos e metas do PLANASA";
V - a autorização contida na Lei Municipal n;o 572/75, de

15,de outubro de 1975, que facultou ao Poder Exe,cutivo, outorgar à Com
panhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN

.

dos serviços pú
blicos,municipais de água e disposição de esgotos sanitários; celebrar o
convênio respectivo; rescindir os convênios e contratos celebrados co",
a Fundação Serviços Especiais de Saúde Pública (FSESP) e extinguir o

Serviço Autônomo MU,nicip_al de Água e Es�oto. SAMAE; ,
.

VI..- o decurso do prazo de vigência do convênio celebrado
com a Fundação Servlços de' Saúde Pública - FSESP e a resistência in

justificada e ilegal dessa Autarquia a devolução definitiva desse serviço
'

público municipal; e, ' ,

.

_"

VII .- a necessidade de garantir a continuidade de prestaçao
. desse serviço;

O E C R E TA:
, Art. 1.0 - Fica' extinto, na forma do art. 4.0 da lei municipal

n," 572, de 15.10.75, o Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto-
SAMAE ....... de Jaraguá do Sul, ,SC.

,

'.
,

. " '

Art. 2.° - Os 'serviços públicos de saneamento básioo 'são'
outorgados, com exclusividade, à Companhia Oatarlnense de ÁguaS e Sa"
neamento ..:_ CASAN; " .

Art. 3.° - Fica rescindido administrativa e unilateralmente,

�dec�!s� de prazo, o convênio celebrado com a Fundação Serviços de
�de Publica - FSESP; I

Art. 4.° - É decrétada a intervenção desta municipalidade
nos serviços públiCOS de água e esgoto:

'

,-
"

.

Art. 5.° .- Os servidores do SAMAE - deverão permanecer
vinculados contratualmente ao serviço público de águas e esgotos, deven- "

do a concesslenárta - Companhia Oatarlnense de Aguas e Esgotos,
CASAN substituir, par sucessão trabalhista, a autarquia ora extinta.

Ârt. 6.0 - O patrimônio do SAMAE - Serviço Autônomo
Municipal de'Água e esgoto é entregue à concessionária, observando-se o '

�_�= I
§ 1.° - Os bens imó�eis e seus acessõrlos são entregues

, sob a forma de concessão de uso.

§ 2.°' -' Os bens móveis, equipamentos, créditos, débltos,
saldos bancários, etc., que integram o patrimônio do SAMAE, são transfe
ridos à concessíonárla e levados, pelo saldo, à' crédito! da Prefeitura, como.
antecipação da participação desta, nos investimentos, que deverão ser

,

realizados/no 'Município, para ampliação e melhoria do Sistema de 'Abas
tecimento de Água, sequndo previsto na Oláusula Oitava do, Convênio de'
"Outó'rga da Concessão dos S�rviços Públicos de Saneamento Básico, fit-
'-

madó entre a PrefeitUra e a "CASAN".·, ,

"

.

, -� .

Art . .7.o _. O preseQte Decreto, entrará ém vigor na data de
sua 'publi�ação, revogadas as disposições em contrário.

*

FALÁC,IO DA PREFElTURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO

SUL, ,aos 2,4 dias do m�s de janeir:o de 1.983.
SIGOLF.' SCHONKE_

Prefeito Municipal em exercício
) ,

.'

. O pre,sel1te. �ecreto f�i '�e9i.str:ado. e puplicado nesta ,D!r�to-
ria de 'Expediente, Educaçao e, Asslstencla SOCial, aos 24 das do mes de .

janeiro de 1�83. ASTRiT 1<_ SCI-!MAUCH
Diretora

'1

, .'

Estado'de Santa Catarina
. .

PREFEITURA MUNICIPA� DE JARAGUA DO SUL

DECRETO' N.o 809/83

SIGOLF 'SCHONKE, Prefeito Municipal de Jaraguá do' Suf,
em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo item

XXIX do artigo 70, da Lei Complementar N.o 5, de 26 de novembro de 197p"
R E S O L VE:. '

REVOGAR o Decreto N.o 806/83, de 06' de janeiro de 19831
que nomeou o Engenheiro CivH ,LUIZ FERNANDO G�LVÃO, para exer�e ..,
interinamente o cargo de Diretor Geral do SAMAE - SERViÇO AUTONO
MO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, de Jaraguá do Sul.

, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
' ,

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL de Jaraguá do Sul,
aos 24 dias do mês de janeiro de 1983.

'

SIGOLF SCHONKE
Prefeito Munici�ál, em,exerc{cio.

O presente ,Decreto foi registrado e publicado nesta Direto�
ria. de E�pediente, Educação e Ass'istência Socia1, aos 2.4 dias do mês de

janeiro de 1983.

,'"

ASTRIT k. SCHMAUCH
Diretora

Um total dEI mais, de 19 bI
lhões de cruzeiros, foi, qu�nto
a Loterla de Nl1meros - Loto
- distribuiu durante o ,anQ de

1982 aos 848.635 apostadores
'que acertaram as cinco, quatro
e três dezenas sorteadas du

rante os 51 concursos 'realiza-
,dos. ,

.

A quina teve 114 acertadores
com o prêmio de Cr$ .

5.443.421 .650,94, média de Cr$
47.749.312,73. Na quadra houve

\

14.132 ganhadór�s, recebendo ,

Cr$ 6.108.942.656,53, ,média de

Cr$ 432.2F,29' e o terno com

. 834.389 acertadores. com o

montante de Cr$ ......•....
7�933.911.092,19, inéd,ia de

Cr$ 9.508,65.
Em 1982, quando foi' conclut

'da a implantação do concurso

em todo o pals - entraram mais

dez estados. - a Loto bate..u os

récordes de venda de cartões

. no Concurso 110, de 12.11.82

com 30.733.704 cartões e na

arrecadgção no Concurso 115,
de 17.12.82, com Cr$•...... r
2.637.535 .540,00. '

O maior prêmio pago, em 82

foi no Concursol108, de 29\ de
outubro, quando um �nico �pos
tador de São Paulo marcou

sozinho as cinco dezenas,' , re

cebendo e Importância, de Cr$

171.049.129,00. Na quadra" o

màior rateio aconteceu 'no con

CUI1;O ",,2., d'e 10 de fevereiro,

com Cr$ 1.330.967,16 para cada

um dos 55 ganhadores e no ter

no, no Concurso 117, de '30 de

dezembro, com Cr$ 21.363,00

parà cada um dos 8.299 acer

tadores.

No COncurso 103. de 24 de

setembro, ) registrou-te o maior

número de acertadores da

quina, nada menos' de 10 que

marcaram as dezenas sorteadas
04-46-78-39 e 16. Qlda um

,

recebeu � prêmio de,Cr$ ...•. �

15.514.349,00. O maior número

de ganhadores de 'quadra foi no
,

ooncureo 111, de 19 de novem

bro, 627 acertàdores e no terno,

Concurso 103 de 24 de setem

bro, com 29.690 apostas ganha
doras. '

Dos 114 acertadoresda quina
em 1982, 14 deles ganharam

. isoladamente, sendo � de, São

Paulo, dois do Rio de Janeiro;

um do Rio ,Grande do Sul, outro
de, Minas Gerais e mais um de

Pernambuco. A arrecadação' da
Loto em 1982 atingiu a soma de

61 bilhões 123 milhões, 653 mil

e 636'cruzeiros;

MEC VAI MELHORAR,l E II

GRAUS

O Ministério' da �duc,ação e

Cultura pretende melhorar. a

qiJalldade do ensino· dê� '. Grau
para .23 milhões de' crianças
em todo o paIs e dar uma re

mUneração c.ondigna '. para, os

107 mil professores' deste n[

vel cuja maioria ganha menos

de 'Cr$ 1 mil por mês, havendo
casos de salãrios de Cr$ 154,
AO Nordeste. Neste sentido.
um amplo programa de quálit.i-,
cação do magistério leigo será

implantado pelo MEC a partir
de julho, com recurso� de Cr$
132 bilhões do F)nsocial.

, Este programa jã se encon_

tra ria Casa Civ,iI �a Presidên
cia da RepúbliCa e na' Sep,lan.
Terá uma duração até junhp de
1984, devendo consumir so

mente este ano Cr$ 50 bilhões,
dos Cr$ 132 bilhÕe,s pleiteados
ao Finsocial. O MEC, com
este programa, espera modifi
car o atual quadro de evasão
de alunós de , grau, pois de
cada 100 inscritos na 1a. sé
rie, apenas 31 chegam à 4a.
série, e deste, 16. concluem r.a
8á. série. Hã, aiém disso,
um índice de reprovação ,de 50

'por cento.
As pesquisas do Ministério

{ da Educação e Cultura sobre as'

causas do elevado (ndice de'
reprovação, concluiram que hã
muita relação entre' a baixa
qualidade dos professores e o

rendimento dos alunos. Os
profhssQrel3 ,1ei,gos, do interior,
são na" sua maioria ,esmi-anal
fábetos mas: cUftosatnente, são

,

OS' que, 'melho.!' atúam na ·faixa
de a'lfabeti;zação porque - se

gundo assessores da Secrpta_
ria de I e " Graus do MEC -

lecionam COJ1l idealismo para
alun08 de classe social baixa,
semelhl:lnte às suas.

,
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, ,�Ct.f� N.CII 84.�.S8f10001-34
EUCUNlq' VlQTOR .sctt"OCKEL

•

�Ista PrOl. DRT-8C n.·, 729 .' Diretor de ErnRresa
......ratIca .DRT-SC ..... 20. Membro efetivo do instituto HIst6-
__ .....n.c. de Senta catarina.

'

, Colaborado....
FlÁvIo,'� '8"'9nago, Yvonne Alice Schm6cl<él Gonçalves,
..... 1laQk. Prof. PIlulo Morettl, Silveira Jl1nlor, Rudolf Hlrsch
feId. 'JoM-Ceetllho Pinto. Dr� Joe' Alberto/Barbosa.

'

"

, 'lledllçlo. AdmIn� • PublIcidade:
..... Próc6plo Gom.. ele Oliveira n.o 210.
caixa Postal 18 - Fon. 72.0091

, 89250 - Jaragui' do Sul ,- sc..
,

CoinpoeJçlo,' hllPl ••••D • ClrcUIe9Io:
' '

Sociedade Gráfléa Avenida Ltda. - Jaragui do Sul - 'se.
,

Assinatura anual: Jaraguã do Sul e 'região Cr$ 3.000,00
Outras cidades ••••••••••••••••••••••• , CF$ 3.500,00
Número ,atrásado •••• ,;'•••.••••••• '. • • • •• pr$ 70,00

, Exemplar avulso' '.. .. • .. •. Cr$ 60,00
.... ')oineI nIo .. reapoI por .........nacIos • nem

devolve orfgIMI8.
,

Q ·Correlo do, Povo" .' 'U8OClado a ADJORl/Se e ABRAJORI,

Via�o Canarmho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSGES.
A "Canarinho" preocupa-se com a sua lo-,

comoção, colocendo à dlsposlçAo modemrsslmos
ônibus, com' pessoal especializado, possibilitando
uma viagem tranqOlla, rápida e segura.

Proqrame beml Programe CANARINHO
o transporte carinhoso.
JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARtNA " '

'ETERNIZE,OS BONS MOMENTOS

Presentele com .Jóias e as mais finas su-
,

'

gestões da RELOJOARIA AVENlDA. Marechal e

Getúlio Vargas. '
"

Funilaria Jaraguã Ltda.
Calhas para idda. a. finalidade•• 'Fa�nos

uma visita. Estamos, em condlç6es de aten6"los
eficientemente.

Rua Felipe Schmldt, 279 - Fone 72-0448 -
Jaraguá do Sul:"SC.
"

Construtora Seria LIda.
CONSTRUÇAO CML, ENGENHARIA E

.

COMeRCIO DE MATERI.AL
DE CONSTRUÇAO.

Rua Joãõ Plcalll, 94'- Edlf. Carlos SpéZl8
, Telefone: 72-0214 '

JARAGUÁ' DO SUL STA. CATARINA
I

1981
1981

................
_
.....

,
1981
1980
1979
1979
1978
1977
1977
1981'
1:979
1978
1980
1979 r

1978
,1982
1982..............................

hà8at (s v d I °dFE�A ESPECIAL
'

.

- er e n ala
, '.. . 1980

IJ(llmbl Furgão Diesel
"

'

sumir 30 x 64 OOOOÕ 19183 - 1.850.000,00 dI" entrada e,
�. • ace ta-se qualquer Carro como entrada�

Terraplenagem .Vargas
,r6ôaem_ '

"
,

--.--VIU para todos os fins
•

Tubós .Santa Helena
"SerViços de re�

,

"

I

" ,

",'
"

, rra e tratores de esteira
�U8 Jolnvllle '1 01.

' ,

"

.
' ." ">', - Fo..e 72-1101.

I

CONFIRA A HISTÓRIÀo ..

8a,Io de ltapocu
, ,
•

, : ., HÃ 3' ANOS "

I . _" �

___,.....

'

, Angelo Píazera, 2.'9 Secretário da .4:ssocia-'
ção Atlética Baependr, em nome da Dlretorla, con-

I vidava todas as senhoritas que fazi�m parte do

quadro social para uma reunião que tmha lugar na '

séde (altos do Bilhar - Tufí), para tratar 'd.e as

suntos que se relacionavam com o desen�o.lvlmen
to e mOVimentação dó Departamento Femmmo. Pa-

,

ra os que a1nda não tinham �isto o sol .cá ?a ter'
ra, informamos que a sede flcava no pnmerro pa-

,

vimento do edifício da Família Mahfud, à Av. Ge

túlio Vargas, ao lado da, flortcultura do Centro de

Turismo e defronte do Banco do Guarda·chuva, o,
Banco Naclonal. Como todos sabem ou deviam sa

ber, o Clube Atlético Baependí que, veio da evolu

ção da Associação Atlética Brasil e Associação
Atlética Baependi, e o atual colosso da rua Augus
to Mielke, nesta cidade .

•
A nota sensacional da guerra, era a ofen

siva russa em direção a Varsóvia e Cracóvia, e que
culminou com a tomada dessas cidades, e a che-.

gada daquelas forças na fronteira alemã.
--- Ne�te começo de ano de 1983 a TV mostra

; , cenas dramáticas da seca nas regiões do norte do
, país. Em 1945 uma intensa seca reinava em quase
todo o -terrltórlo de Santa Catarina, ameaçando de

,

um desastre sem precedentes a produção agríco
la catarinense. De toda a parte chegavam notícias
alarmantes de lncêndlos nas plantações já secas

devido a falta de chuva. No Vale do Itajaí o pre
juízo era calculado, segundo um jornal de Blume
nau, em vinte milhões de cruzeiros. Em Jaraquá
uma enchente inutilizava toda a cultura de milho
nas margens do Itapocü é agora' a plantação' de
arroz em seco ficava perdida em quase sua total+
dade.

'

"

,.......-- Jaraguá do Sul comemorava o segundo ano
da administração de Artur Müller, e Irineu Bor
nhausen como, governador de Santfl Catarina, des
tacando-se as obras realizadas, classificadas como

nova era,
--- Três esportistas jaraguaenses faziam um

"rald" de canoa, pelo, rio Itapocu até o Balneário
de Barra Velha, percorrendo a rota trilhada_P?'!:It
Jourdan e os colonizadores jaraguaenses, atr�,
das' Itoupavas tantas vezes vadeadas pelo antigos
canoeiros. O dr. Murillo Barreto de Azevedo, Getú
lio Garcia e Amadeus Mahfud,' partiam no dia
29-01-53, para r!gressar pelo mesmo trajeto no dia
4 de fevereiro. E os que fícavam às margens do
rio, em Jaraguá, desejavam uma 'feliz vlaqem e

breve re_gresso.
--- Inaugurava:se o Posto de, Saúde de, Jara
guá do Sul' (hoje a 'Exatoria na Getúlio Vargas),
mandado construir, pelo G.overnadór h;'ineu Bor
nhausen com a colaboração da Prefeitura Munici
pal, falando em primeiro lugar' o dr. Luiz de Sou-

. za, o Prefeito AJ;tur Müller e o dr. João Marcondes
de �attos, represeQ!ando _o ,Governador.

HÁ 30 ANOS

HÁ 10 ANOS
,

.

'

-

�I
,....-- A COTESC, hoje TElESC desenvolvia um

,plano para a instalação' de 42. mil ramais em todo
o Estado. Jaraguá do Sul era visitada com esse

objetivo, reunindo em debate autoridades, classes,
produtoras e a imprensal sabendo-se, então que o

atendimento urbano teria capacidade iniciai de mil
terminais, com ampliação garantida para 5.000 a
parelhos, 20 telefones públicos, 5 cabines interur
bana DOO', pelo sistema de micro·ondas.
--- Em, vi,rtude das chuvas torrenciais do fim
ia-ano, o Prefeito Hans Gerhard Mayer, assinava
decretb n.o 257l considerando' em, situação de
emerg�ncia o Município de Jaraguá do Sul. As
águas atingiam os bairros da cidade e, na zona ru

ral ,destruiam 'estradas e plantações, com queda,
'de pontes de madeira, pontes pêncil, impondo�se
urgente prestação de 'auxílio às populações pre
judicadas com as, chuvas e necessidades de recu

peração das obras públicas. Jaraguá, no dia 23 de

de�embro rr,lergulhara num 'verdadeiro dilúvio.'

". HA-20 ANOS

O dia 14 de janei,ro de 1963 assinalava
mais, um nat-alício de Lauro Carneiro de loyola,
deputado féderal então. reeleito para aquela Casa
do Congresso e a imprensa jaraguaense s�udava
o ilustre homem público que tantos benefícios
frouxe à Jaraguá do' Sul, que hoje ocupa pos.ição
de destaque- no cenário catarinense, graças as
suas intervenções sempre benfasejas. Os, anos
correram, a doença minou o seu organismo, aca-

,bando por falecer, sendo sepultado na Necrópole
da Cidade dos Príncipes, Poucos foram o-s que
lembraram este ano a passàgem do dia 14 de janei
ro, para retroceder num passado recente e avaliar
o quanto foi útil para esta 'terra. O tempo na- sua

implacável marcha sepulta na poeira do passado
os ilustres vultos, de nossa história e apaga !la
mente dos jovens o esforço desenvolvido para que
a _sociedade dos diàs de hoje possa viver com

mais' conforto.

Innústrias B�tlnitlas. Jara�uá �.�,
•

COMPAl - (oncentrados para

,�, Além de" barita, embora a existência deste mineral não

sejl\ ,o�iclalmente reconheclda, o município de Corupá,' cujo solo

é formado por grandes rochas vulcânicas, dispõe ainde de grano

des reservas de feldspato, espécie de argill:! utilizada em cerãmí

ca, �, possivelmente fosfato, Contudo, a existência, destes mi

nerais não está comprovada ainda. Quanto ã barita descoberta

.em Corupá, o 11 '. o Distrito do 'Departamento Nacional' de Produ

ção Mineral - DNPM -, sediado em Florianópolis, vai a

penas aguardar o relatório do engenheiro civil 'Carlos Dleter Wer�
ner, que requereu o alvará para pesquisa da possível reserva.

Por, enquanto, para o órgão, oficialmente, a reserva não existe,

O dlretor-substltuto do 11. o Distrito do DNPM em Floria

nópolis, o geólogo João Awdziey, depois de ressaltar que a reser

va' não é uma mina ainda e, sim, apenas uma ocorrência, explicou
os caminhos que deverão ser seguidos para a exploração de uma

reserva mineral, primeiramente; para' que o mineral seja explo
rado, o interessado terá de requerer autorização para efetuar a

pesquisa junto ao Departamento Naciçmal de Produção Mineral,
Em seguida, o,órgão libera um alvará para a pesquisa. rujo' res
pcnsável terá um prazo de três' anos para' completar os traba
lhos d� pesquisa, quando então será obrigado a encaminhar um

relatório ao DNPM.

os contribuintes com dí

vidas ajuizadas,
os contribuintes com dé

blto em regime dé par

celamento. desde que pa

guem .de uma só vez, o

saldo remanescente da

dívida, excluídas as par

celas desses acrésct-

Quem não liquidou os débi

tos para com a Previdência So-

,clal no' mês de, dezembro/82,
'

poderá fazê-lo -até 31 de janei
ro do corrente ano, com Jnaen

ção de 50% dos ácréscimos '

correspondentes a multas e ju
ros de mora,

O Decreto-Lei n. o 1966/82

beneficia com o incentivo I ao

recolhimento:

as entidades f�antrópi-
,

cas e beneficentes,

De posse do relat6rio, o departamento analisa o documen

to com detalhes e faz uma vistoria no local, através de um

geólogo,. que aprova ou não sua pesquisa.
•.
A pártlr daí se

pede dizer que existe uma jazida. e o responsável poderá comer

cíallzar, ,alguma quantidade do mineral, especiticado em documen
to liberado pelo DNPM, para compensar os gastos efetuados com
a pesquisa", esclarece João Awdziey. O próximo passo é re

querer a lavra, cujo pedido poderá ser feito num prazo máximo

de um ano. Se aprovado pelo eepartamento Nacional 'de Pro

dução Mineral, o proprietário da jazida pode então iniciar os

trabalhos de exploração econômica da reserva, que neste caso já
passa a ser oficialmente' uma mina.

mos,

os contribuintes com mui

tas aplicadas em preces
so de infração.

Os 'interessados em conhe

cer' o texto do Decreto-Lei ou

que
.

necessitarem de maiores

informações, deverão se diri

gir a qualquer Agêncil,l da Pre

vidência sOcial.
lê-Segy,ndo o diretor:substituto do 11.o Distrito do DNPM

em Santa Catarina, a comprovação da existência de uma reserva

de barlta - "vamos, ficar torcendo para que isso realmente

seja comprovado" -, pode ser a redenção de Corupá e do
própria Estado, Já que dos 15% de Imposto Único sobre Mine

rais - IUM -, 70% retornam ao Estado, 20% ficam' com
o município e apenas 10% vão para a União. Ele também ex

plicou que os' 50 mil metros cúbicos de extensão da reserva de

barita, anunciada pelo engenheiro Carlos Diete'r Werner, repre
sentam na verdade em torno de 220 mil toneladas do minerai.

Além de servir como fluido para a perfuração de petróleo (o
pais importa 'muito pouco do exterior), a barita também, é usada

em indústrias qulmicas e de fabrlcaçâo de tintas.

RESERVAS NO PArS
De acordo com dados do 11.o Distrito do DNPM em Santa

Catarina, o Brasil figura em primeiro lugar como país detentor
das maiores reservas mundiais de barlta, ficando os Estados Uni
dos em segundo lugar.' As reservas estimadas deste mineral
são de 81' .mllhões de toneladas no B�asil, que detém 27% das

reservas mundiais. Nos Estados Unidos as reservas estão ee

tipuladas em 55 rnllhões, 18% das reservas mundiais.
Noventa e seis por cento, do total de 81 milhões de

toneladas de barita, estão localizados em Araxá, Minas Gerais,

Neste município, o mineral é Um subproduto dotado de' radiotivi
dade. Os 4% restantes estão divididos entre os estados da
Bahia, Ceará e Paraná,

'
'

Os 'Clecs' do
ElO 'Wa'oke

Reflexões Marotinhas .

- 1· -

'-- Adão não podia freqüentar
praias, tirar a camisa, que era

um tal de comadres cornentan-

,do � misteriosa ausênci� de

umbigo, suas costelas defeitu

osas, a feia marca de opera

ção que ostentava no lado, ..

-2-"-,
-- Ainda bem que os perso-

nagens do romance não podem
saber o que lhes sucederá na

página seguinte, nem como o

I
livro termina, do contrárlo a

, I

vida lhes seria insuportável.
-3-

-- � diferença entre uma co; .

bra e uma gravata não é sem

pre, com,o querem alguns, uma

simples questão de padronagem
ou desenho.

- 4 -

-- A lâmpada elétr.ica é um

frasco de luz perdulário, que

'divide com o amhiente toda a

riquesa luminosa recebida.

,i"'!Into que, quando interrom-

pemos sua fonte de ilumina

ção, imediatamente ela se ca-

Ia, humilde mas pronta a re- '

começar sua distribuição, as

'sim lhe dermos oportunidade.
- '5 -

-- Pensamentos recalcitran-
tes são aqueles que, numa ra

diografia do crâneo, aparecem,
em f\)rmas de manchas intei-'
ramente inusitadas.

- 6 -

--' Há noites de luto -negro.
São Aquelas dedicadas 'iOS que
morreram e foram para o in

ferno.' Há noites de luto cla._

ro, plenas luar,' São aquelas
dedicadas aos que foram Pllra
o céu.

Os Despachos .do Doutor' Prefeito
, -- O Dr. Carlos Moacyr de Faria Souto, o dr. Carlinhos para

os íntimos, volta?s nossas páginas, depois de ligeira ausência.

Estando para se Instalar uma nova administração daqui alguns
dias é sempre bom a gente estampar os festejados despachos
que o dr. Carlinhos Julgava por bem dar ao� requerimentos que

lhe' eram dirigidos qúando Prefeito de Itaocara, no Rio de Janel

�o. O alcaide itaocarensê mostrava que, ao lado da burocracia,
podia existir o lado humano de administração, com alguns, des
pachos que çorreram mundo. Hoje o dr. Carlinhos reside em

Petrópolis, de onde nos envlbu um excelente cartão natalinQ,
daqueles bonitos cartões que tinha por bábito enviar quando 'no

exercício da administração municipal. Aliás, o dr. Carlinhos
tem alguma ligação com o nosso Estado, poiS,. seu avô foi Presi
dente'da Província de Santa Catarina, lá, pelos 1880 e poucos

e, l!_e não nos enganamos deve ter dado despachos, também, re·

ferindo-se a então nascente Jaraguá do Sul que em 1976 com·

pletou o seu prlmeir� centenário de fundação e cuja posse era

disputada entre Joinville e Araquari e quase' passou a ser alie·

'xado 'ã Barra Velha, :para formar llm município independente com

o nome de Glória. Jaraguá, que quer significar "Deusa da
sombra" ou "Deusa do Vale" já foi motivo de preocupação pelo
Presidente da Província para atingir ,como atingiu os atuais dias"
um dos municípios mais desenvolvidos do Brasil.

Mas, vamos aos despachos, datados de abril de 1976:
-- "Vilson A. pede sementes para lavoura. Vilson é lutador �

'Apele-se para o Campo de Sementes. e se Ih'a entregue; muito
embora os tempos magros de sol ardente causticando a terra.'
Prevejo que, a semente não germinará, e nada. posso fazer; ,ape
nas ,rezar para que chova., Mas quando penso na minha' insig
nific"ância sinto até calafriQ, Recordo. que o grande ITáo.Kuang no

ano de 1832 A,.C., Imperador da Chiná, na ocasião de uma

grande seca, assim rezou: t·

\
"Eu ministro do céu, colocado acima dos homens para

"

os governar, sou responsável pela ordem do Mundo e
, tranqüilidade do Impér!o. ,Com esplrlto aflito; e

.

cheio de ansiedade -não tenho pedido dormir nem' co

mer, e contudo nenhum abundante 'chuveiro ,caiu

ainda .•. �

. " O que poderEli dizer eu, obscuro prefeito de Itaocara em fi
rial de mandato?"

- 7 -

-- Melhor que ter um sítió

para passar os fins de semana
,

é ter um amigo que tem ,um

sítio para' passar os fins de
semana.

Duas "dicas" para
plantar ab6bora
e agrlao,
ABóBORA

A abóbora se for plantada
nos meses que não têm R, ou

seja; nos meses de maio, junho,
julho e agosto serão abóboras'
sadias e sem bicho.
AGRIAO

, O uso prolongado do agrião
tem efeito dep'urador do sán
gue ,e também é antiescorbú-'
tlco.

Este, todavia, não ,deve nun-

ca ser pl�ntado perto de locais
,que tenham ãguas paradas ou

água com pouco
,

movimento,
Nessas águas existem Insetos,

portadores de tifo e que ado
ram pousar nas folhas do a

grião.

" I
'

-- S. Fa ant� - Pede pagamento de despesas com viagem
a serviço. Autorizo. Foi ao Rio, comprou papei para o Biopi,
carimbos, placas, etc. Coisas que sé existem na Côrte. Snvio
é um rapaz esperto. Foi e voltou sem avarias. Conseguiu sal
tar sobre os buracos das ruas, equilibrar-se nas tabuas do metrô
sem se machucar 'e slquer foi assaltado. Mais do que esp;rto,
Silvio é um,�safo", Isto é: sabe sair de dificuldades quaisquer,
quê. �ejam. Por Isso,'quando hã necessidade de, enviar ..,alguém
ã Capital, a escolha deve ser rigorosa. O candidato deve ser

vivo, honesto, e, sempre, antes, verificar o seu Cooper. I�t� é

Importantíssimo. '00 contrário pode acontecer que o mensagei
ro Vá de' ônibus ..• e volte de ambulância .•. ou, até no '"paco.
paco."
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