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Muriic-ípios têm novos

prefeitos e vereá·do'res
empossados na terça-feira

.

Com o vereador mais idoso presidindo a sessão,
Atayde Machado (Dadi), de acordo com o regimento in
.terno, foi instalada na manhã de terça-feira, dia 1.°, a

· décima legislatura;' dando posse aos novos vereadores
e, seguidamente, ao prefeito e vlce-prefelto, que apre
sentaram seus diplomas e declaração de bens, presta
ram comprornlaso, prometendo honrar o mandato e, as
sinaram o "Livre de Posse".

A cerimônia solene, acontecida na Sala de Reuniões
da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, foi pre
cedida por um culto ecumênico pelo Padre .João Heide
rnann e pelo Pastor Guenther Rückert. Autoridades cons

tituídas, poíítícos e grande número de- populares presti-
giaram o ato. .

O prefeito e -vic.e, Durval Vasel e Décio Piazera,
foram introduzidos nereclnto pelos vereadores Alvaro
Rosá e José Gilberto Menel, sendo longamente aplaudi
dos. Coube ao vereador Arnoldo Schulz, líder da ban
cada. do PDS, saudar em nQ111e de seus companheiros,
os empossados naquela oportunidade; dizendo que tan
to Executivo como Legislativo devem estar conscientes
dos problemas, dos impasses e das adversidades que
deles clamam' por decisões e soluções. que venham' de

· encontro aos anselos maLares da população. jaraguaen
se e que, neste, contexté, é necessário que os -ldeals '

sejam unídos com � obrigação que foi assumida com

.0' Povo" cujos fatores são Indispensáveis para o cumpri
mento de um bom mandato executivo e parlamentar.
, Álvaro Rosá, pelo PMOB, alertou para a necessi-

?�de da realização de um bom trabalho, "pois o povo
Ira nos cobrar nas próximas eleições. Ele quiz mudar,
como mudou, e deu um vO�Q de confiança no nosso go-

· verno" 'pOi� est�v� Insatillflito com as adfJ1inistiações
, anteriores, que delxaram aãesejar".

Ato contínuo, foi feita a eleição secreta da nova

Mesa Diretora da Câmara, cujos detalhes estão em ou-.
tro local desta edição�

. ,

MASSARÀNDUBA

O prefeito Zeferino Kukllnskl (o vice é Ro"If Reinke)
a? tomar posse, terça-fetra, elogiou grandemente a ado
ministração do ex-prefeito Dávio Leu e anunciou que os

setores da educação; saúde, transporte e obras serão
prioridades do seu governo. _Na mesma ocasião, Kukllns
ki foi empossado como Presidente da Junta do Serviço
Militar de Massaranduba. ,

\ '

Na eleição da nova mesa da Câmara, uma surpre
sa
..
Nem Oarrnellno Dolsan, nem Ademir Sprung, os

mais cotados para assumir' a, presidência, obtiveram
êxito, pois que, os vereadores do PMDB, maciçamente,

·

optaram por um. tercelro candidato, do PDS, que saiu
se vitorioso. Assim a presidência ficou com Arthur
Keunecke, vice. Oarrneltno Dolsan, 1.° secretário Pauli
no Iwamoto 'e 2.° secretário Olávio Derettl, todos do
PDS. Após as solenidades, no. galpão de festas da
igreja católica, aconteceu um 'almoço de confraterniza-

,

ção, com a participação de c,e,rca de mil pessoas.
,� I

, CORUPÁ
,

1

A soleni�ade, neste município, foi 'rápida e concor:
rida, na Câmara Municipal.• Semente Albano Melchert, o
prefejto eleito, foi empossado, pois que o vice, ato Er
nesto Weber, não participou dos atos, tendo em

J
vista

· o falecimento, naquela' data,
.

de seu pai, Sr. Werner
·Weber. Oto deverá ,ser empossado nos próximos dias.

Quanto a mesa da Câmara, confirmou-se Ernesto
Felipe BluRk; na pr:esldência, Arthur Martini vice-presi
dente, Haroldo Kühl é o 1.° secretário e H�rbert Mohr,
o 2.'0 secretário. O vereador Haroldo Kühl é o líder do
governo e da b�ncada.

'

SCHROEDER

Aldo Romeo Passold e Ademar Piske, são, agora,
prefeito e' vice de Schroeder e que prometem uma ad
ministração dinâmica, em razão dos grandes conheci
mentos que ambos têm na área. Quanto a Câmara de
Vereadores, o presidente eleito foi o vereador Ademir
Fischer, o vice ,é Gregórlo Alais Tletz, o 1.° secretário
Paulo Schewinski e 2.° secretário Nivaldo Lombarái, fi
cand9 com Garmelo Pasqual!' a liderança do governo mu-

nicipal. .

GUARAMIRIM

A sessão solene de posse dos eleit�s'em novem

bro' do ano passado aconteceu no Ginásio de Esp_prtes
"Prefeito Rodolfo Jahn", com grande asistência, que
participou antes, do culto ecumênico. José Prefeito de
Aguiar e Victor 'Kleine foram empossados comó prefei
to' e vice, enquanto os.vereàdores, empóssados tam
bém naquela 'oportunidade, elegeram a mesa diretora da
Câmara" recaindo a ptesld.ncla para o professor Esme
rIdo Chiodlnl, vice-presidente. :Romeu' Butschardt, 1.0
secretário Mário Sérgio Peixe.., 2.° secretário'Waldir
Vick. e Jrder do governo. Mário Sérgio Pelxer.

SEMANA 'DE 05 a 11 DE FEVEREIRO DE 1983-

Vasel
.

diz que lará governo coraJoso, austero e essencialmente:
de diálogo

Os 192 novos prefeitos elei
tos do pleito de 15 de novem

bro do ano passado. e que to

maram posse na terça-feira, dia
1 .0, encontrarão, no geral, di

ficuldades tinanceiras sérias

para' administrar os seus res

pectivos municípios. A ques

tão da centralização da econo

mia. com os curtos repasses'
do' ICM devido aos municípios
aliada a uma conjuntura de cri

se que culminou com a ida

do Brasil ao FMI, constltul-se

no maior desaflo a .estes no-

vos administradores. Desses

192 novos prefeitos.catlij'inen
ses. 130 são do PDS e 62 do

PMDB.

De maneira geral, os que

assumiram os cargos terça-feio
ra, prometeram muito esforço
e trabalho: mas ao mesmo tem

po lamentaram as dívidas e

reconheceram os tempos difí.

ceis. Em Jaraguá do Sul,
Durval Vasel, a par de estar

"honrado, orgulhoso e enval-
'

decido", disse que vai fazer

uma administração corajosa, .

austera, essencialmente de \

diálogo e anunciou a criação
de Associações de Moradores

de Bairros. Seu slogan é:

"Governo e povo unidos no tra

balho".

DISCURSO DE POSSE

Realizados os atos solenes

e após ter sido empossado pe

lo. vereador At�yde M�chado,
o mais, idoso, que conduziu a

solenidade, o prefeito de ' Ja

raguá do Sul, Durval Vase!,

prnnunclou-se, relevando estar

honrado, orgulhoso � envaide

cido por assumir a direção de

um município mo importante,
o 3. ° parque industrial do Es

tado, o 5. ° arrecadador em' lm

póstos estaçiuais,' ,.daí a hon,
ra com que, eu e o vtce-prefei
to Décio Piazera, assumimos o

.

Executivo" .

implantar uma administração
.

corajosa, com uma equipe di

nâmica e honesta acima de tu,

do, para gerir os negócios mu-
.

nicipais.. E considerando a

transição de' poder interparti
dário, Vaséf considera necessá

ria a instauração de uma audíto
ria na Prefeitura Municipal, para

.

apurar a quantas andam os ne

gócios e as contas' da Prefei
tura, para, com ísso., corrigir
as falhas e copiar os acertos

que porventura houverem.

haja intercâmbio de idéias e

pensamentos, "poís desta for,

ma será mais fácil chegar a

um final de mandato mais pro
fícuo" .

Prefeito Durval Vasel

,

kceotou que será aus

'tero nos gastos públicos muni.
.

cipa)s, controlandO os gastos,
segundO. J que pIde o próprio
Presidente da República, "por
isso peço II compreensão do

póvo por ser obrigado a admi

nistrar com austeridade".

GOVERNO DE DIÁLOGO

O novo Prefeito disse que

quer fazer um governo essen

clalmente ele diálogo com o

povo, através das entidades
de "classe, "pois através. des
se diálogo entendo ser mais
fácil levar a bom termo uma

admlnlstração:' municipal, em

sintonia com todos os segmen
tos �a comunidade". Convocou
para que o povo se integre no

seu mandato e solicitou que

PROGRAMAS ALTERNATIVOS

.

·Como haverá anos de cri- -

ses econômicas e os municí

pios todos passarão por difi

culdades, estes deverão enca-

rar as realidades 'financeiras,

já que terão poucos recursos"
- disse Va�el - que. reve-

lou sua intenção de, futura

mente, partir para a implanta- .

ção de programas alternativos,

.de custo mais barato, princi
palmente nas áreas de educa

ção, saúde, habitação e bem

estar social, que se estenderão.

principalmente na área perlfé,
· J'iica e interiorana do mumcl

pio, "pols é ai que reside a

massa mais carente da
.
popu

lação, aquela que mais sofre

com a economia debilitada da

Nação" .

Mas para a implantação des,

ses' progràmas, segundo Dur
, vai Vasel. e básico o apoio e

a 1htegração' da sociedade,
-

I �
'principalmente através de �s-

secreções de Moradores de

Bail'l'os. que fundará, pois. en
tende qUê 'primeiro. deve-se, or-

·

garlizar; a sociedade,' para após'
partir para, a execução desses'

programas.

Essa é uma- das 'metas do
seu projeto de governo e que

será executada na medida em

que houverem. recursos

mentárloàê- '. , ..

orça-

E ao final, concitou aos

"verdadeiros jaraquaenses", pa-
·
ra' que trabalhem n9 sentido/de
uma' Jaraquã- do Sul mais pu

jante ei que tenha melhores
dias, isto 'para que, na prática,
se concretize o slogam do seu

governo que.é
..Governo e

p�vo unidos no �.rabalho".
Mas, a' par da honra-ta

disse - sentimos urna grande
rasponsabllldade em nossos

ombros perante o povo que nos

elegeu, pois 'sabemos' que ele

muito espera de nossa admlnís.

tração nos' próximos seis 'a

nos. Queremos evidenciar

diante da responsabilidade, que '. Eleito por unanimidade - treze votos - cumprida
os anos serão dEi dificuldades. ! a solenidade de posse e demais preceitos regimentais,
e€onômico-fin�nceiras, senão O vereador José Gilberto Menel é o novo presidente da
vejamos, o Brasil ingresso:J no Câmara de Vereadores de Jaraguá dQ Sul e o 'décimo_'
FMI,

�

está com a economia . nono a ocupar o Poder Legislativo do Município. Os tra-
debilitada e é depende"".J dos balhos de instalação da 10.8 'Legislatura foram condu-
banqueiros. internacionais.

,. zidos pelo vereador mais idoso - Atayde Mâchado -
, que também empossou .0 prefeit9, Vice-prefeito e os no-

Para Vasel, esses reflexos. vos integr;mtes da Câmara.
se farão ,sentir' nos'munlcfp!os.

. principalmente em 1983 em

que por. certo surgirão gfeves
,

'

e desemprego em massa, qlle

tanto assusta. "Eis ài a res

ponsabilidade com a qual a�

sumimos o PÇlder' Executivo,

aindá cORsiderando o sistelT'2

tributário fali�o que existe no

País, em que as receitas es

tão concentradas no ;loder cen

trai e apenas mingu'lrios 2%

permanecem nos municípios,
deixando' as administraçõer
em estado de mendiguez".

E apesar de tudo - conti"

nuou '7 temos a certeza de

que venceremos os obstáculos
e que no final do nosso man

dato hav�rlio resultados posi
·tivos em benefício da \loinuni

dade de Jaraguá do Sul.

CORAJOSA E AUSTERA

Disse também o novo Che�
fe do 'Executivo, que deseja

Meoel é 8 décimo-oooo presidenle
1

,

dai Câmara de Vereadores

A, vice-presidência da' Câmara fieou com Alvaro .

Rosá, que recebeu 12 votos, e Heinz Bartal 1; l,.aUro
Siebert é o 1.0 secretário,'recebendo 9 votos e Marino
Verdi. Lenzi 4 e, o próprio Ittartno L�nzi é o 2.° secre
tário, que obteve 12, votos e outro-foi p�ra Ademar Win
ter. O líder dQ .bancada é :Alvaro Rosá e () líder do go
verno, Ademar 'Braz Wlnter.

No encerramento d�s; trabalhos, Rosá pronunciou
se ,acerca da Importância do . ato que acabava de se

cumprir. As sessões ordinárias cpmeçam 2.8 feira.

Con�ecidos o� resultados da votação secreta,' Me
nal ,em s,eu pronunciamento, prometeu de todas as for
mas levar em alto nível e de forma democrática os tra
balhos, ao mesmo tempo em que procurará estar de
forma bastante estreita junto ao Executivo Municipal,
"para que possamos ter em Jaraguá do Sul um relacio
namento bastante ,amplo para que a comunidade possa'
tirr proveito dos entendimentos entre os dois poderes, Durval Vasel e Sigolf Séhünke; com as esposas, no ato

que são independentes, mas. que devem ter relaciona- .solene da transmissão de cargos. .
.

,mento harmônico,. para que. a comunidade seja ,bene- Ao reconhecer a dedicação dos funcionários muni-
ficiada". Prometeu' também apoio aos projetos 'do Exe-' ci ai d ' . .. .

cutiv9, se em benefrclo do município, acrescentando B� s e agr� ece� as �ras. CaCllda Schun�e e ElVIra,

'que, mesmo com as dificuldades que advirão tudo fará .

r

uer, o ex prefelt� dIsse que, mesmo saldo de .um
para correspond_er , confiança durante o biênio '83/84, - "ecent� .embate eleitoral, em que ,�oram adversárlo�,
período em que presidirá a Casa de Leis,

onde bngamos pelas nossas causas ,agora devem umr
. esforços e trabalhar em benefício do povo, "pois é para

esse povo que exercemos a vida pública".
O prefeito Durval Vasal, ao receber as chaves da

Prefeitl,lra, prometeu que ju"to com a sua eqUipe, túdo
fará . para a continuidade administrativa,'. no' sentido de

b�neficiar a popUlação jaraguaense, como, jaraguaenses
sao agueles que entregaram 'o mandato. Adiante, disse
que de�trQ do,s ,seus-objetivos e das possibi,lidades or�

.

ç�mentarias. da municipalidade, irá envidar toda a capa
cidade administrativa Pllra dar. o melhor a Jaraguá c;lo
Sul, e para que, também, ao final da sua gestão, pos
s.a afirmar que terminou O mandato com um saldo poSi
tIVO a gente Jaraguaense.

I.

Carnaval,: Delegado Regional
alerta pára 'as proibições

'

sujeitas em lei
: j • , o Dr..Adhemar Grubba; Delegado Régional de Polí
cia de Jaraguá do ,Sul, no uso do cargo e atendendo de
terminações superiores, considerando os festejos; carnava
'tescos que se aproximam, baixou portaria, prolblndo a par
tir de zero hora do dia 11 de fevereiro às 18 horas do dia
16, 'a realização de qualquer baile carnavalesco sem a

pçêvla autQrização da autoridade pollclal, bem como, o uso

do lança-perfume, bisnaga, talco, isopor ou produtos COR-
. gêneres. além do trânsito de pessoas sem documentação

_

identificatória e uso de fantasias' que atentem' contra a

moral e os bons costumes, ou que imitem uniformes êlas

forç�s armadas � auxiliares. ou trajes eclesiásticos.
"

São considerados bailes públicos também aqueles
realizados em sociedades ou clubes, sem, cobranças de in

gressos. Também o uso de' mãscara, rnela-méscara ou

capuz ficará condicionada a identificação, por parte da
polícia. .

'

Fica também sustada, segundo o Dr. Grubba, à
partir de zero hora do dia 11 às, 18 horas do dia 16, a

venda de armas, munições e fogos de artifício, assim como,'
s u s p e n 'S o s os portes de armas fornecidos. pe1a
secretaría de Segurança .e Informações. A portaria resol
veu que os pol.iciais civis. encar.regados da fiscalização, te-

,rão livre acesso em todos os bailes e festejos carnavales-
cos, em recintos de qualquer natureza. '

O não cumprimento destas disposições, sujeitará os

infratores em pesadas sanções, .prevlstas em. lei.

"

CELESC DEVE FU:STITUIR A, EMPRESAS LOCAIS

- COBRANÇAS INDEVIDAS

ção Comercial e Ind'u�trial ele

,Jaraguá do Sul,' o· magistrado
não: só condena a celése a

restituir às. empresas a impor:
tância 'Indevidamente cobrada,
como, -também, a ·paga.r jurtrs
de 6% ao ano,' a partir da

data da cltação, além de cor-
.

reção monetária.
'

A ação de "

repetição de

indébito" movida po� cerca de
trinta empresas jaraguaenses
contra as Centrais Elétricas de
Santa Cátarina S. A'. , por co

brança retroativa de tarifas
'de energia, procedimento ve

dado por lei" obteve _ganho dft'
éausa 'no juízado de J'oi1"ille.

- A ação foi coordenada pela
Assessoria Jurfdica. da Asso
ciação ComerciaI:'

Na sentença, segundo o Bo
letim Informativo ·da Associa-

Em Jaraguá, a transmlsslo de cargos
aconteceu somente no perlodo di tarde'

Muito embora o convite determinasse para as 11
horas 'a transmissão de cargos de prefeito e vice-pre
feito, a mesma aconteceu somente a partir das 16h30,
no gabinete prefeitura I. Sigolf Schünke, que encerrava

seu mandato, Procedeu a entreglil da documentação re
lativa aos negócios públicQs; exigida por lei, entre as

quais boletim de caixa, orçamento do Imunicípio para
83, últimas leis orçamentârlas e tributárias, a relação
dos bens 'e estoques da prefeitura, do equipamento r-o

doviário, projetos de pavlmentação asfáltica de ruas
da cidade, inclusive aquelas em convênio com a EBTU,
o est�do realizad.o. pelos técnicos do Gelpot, para cír
culação de veículos na área central e urbana da cidade,

. além dos projetos finais de engenharia, concluídos, pá
ra as pontes sobre os rios ltapocu e �araguã e projetos
elaborados e encaminhados aos Ministérios dos Trans

portes, Educação e Cultura, Saúde e Interior.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



peonatos adulto, juvenil e in

fantil. No adulto, a principio
deverão participar a AABB, Ar_

.

weg, Mirtes, Besc, Urbano, Rio

Molha, Breithaupt, Marcatto,
além de Seleto e, até mesmo,

.

a Dalmar' e a Armalwee, segun
do comentou-se na assemãléla
de quinta-feira.

. Apen� uma chapa foi apre
sentada e os· clubes filiados à

'Llga Jara'guaense de Futebol de
Salão elegeram por aclamação
a nova diretoria da entidade

para os próximos dois anos. O

presidente eleito é Luis Carlos

Nlcoluzzi, vice-presidente Sér

gio Kuchenbecker, diretor ad;
minlstrativo Validr Bruch, dire

tor técnico Renato Franzner, di
retor de finanças e patrimônio
Carlos EwakJ (Ca�lito) e, dire
tor de arblros, Victor Emmen

doerfer Flho. A eléição acon

teceu qutnta-felra : à noite, na

Arweg.

to de Massaranduba; Al
bano Melchert, prefeito de
Corupá e José Prefeito de '

Aguiar, prefeito de Guara
mirim. Suplentes: Arthur
Keunecke, presidente da
Câmara de Massaranduba;
.Erneste Felipe Blunk, da
Câmara de Corupá e Es
meralda Chiodini, da Câ
mara de Guaramirim.

A Associação dos Muni
cípios do Vale do Itapocu
- formada por Jaraguá do
Sul, Barrá Velha, Schroe
der, .

Massaranduba e Co-·

rlJpá =- realizou sexta-fei
ra, no Baependi, assem-:
bléia extraordinária, para
prestação de contas e elei
ção da diretoria executiva
e conselho fiscal. O ple
nário foi formado, com 08

novos prefeitos e presi
dentes de câmara, empos
sados dia 1.°, marcando

I
presença o deputado es

tadual Nagib Zattar.
,

Durante a prestação de
contas, observou-se a boa
si tua ç ã o financeira da
Amvali, sem contas a pa
gar, nem depósitos relati
VOs a INPS e IRRF, pois
foram todos p a g o s no

exercício. Foi destacada a

participação. da' Prefeitura
Municipal de Jaraguá do
Sul, com a cobertura das
despesas de pessoal.. luz,
água, telefone e cessão
gratuita das dependência:

_ Até o final de fevereiro, do ano.

ano passadó.. os 6nibus coletivos das

linhas urbanas custavam em Jaraguá do

Sul Cr$ 17,00, passando,. a 1.° de, mar

ço daqueie mesmo ano para Cr$ 25,00
e posteriormente foi reajustado para

Cr$ 30,00, até que em 10 de dezembro

a passagem passou a custar Ca:S 40,�0
para o cómbalido bolso do usuário. DC?ls
meses após, ou seja, 10 � fe!ere:lro
(anteontem), houve nova maJoraçao, de

cretada pelo Executivo Mu�icipal, e'!l
dezembro ainda, o que imphca em di

zer que em menos dé um ano. (comple
ta em março), as passagens sublra-:n
Cr$ 33,00 signifiéando um, aum�nto de

cerca de 200% (pasmem.),' pOIS que,

agora, custa Cr$ 50,00. é simples�en
te absurdo aumento nessas properções,
e o que é pior" nenhum dos "salvadores
da pátria", useiros e vezeiros em se

auto-proclamarem defensores do povo,
ousou defender o pobre usuário, que
carrega º pesado ônus. Com a palavra .

.

as nossas autoridades.

- O municfpio de Barra Velha, um
dO$ seis que formam a Assóclaçlo dos
Municípios do Vale do It"pocu, manJ
festolÍ interesse em integrar outra as

sociação, pois se considera "sem pai
nem mãe".·o próprio prefeito, Valter
Freneiséo Régis, confirmou a intenção,
sexta-feira, explicando que· o seu mu

nicípio encontra-se numa situação de
indefiniÇão, senão vejamos:.Educação.
Celesc e Telesc pertence a regional de
Joinville, Casan a 'Itajaí, Justiça às Co
marcas de Piçarras e São Fra.,cisco do
Sul, Ipese e Microrregião à Jaraguá do
Sul. Isto tem causado a Barra Velha
uma série de 'inconvenientes, principal·
mente. pelos constantes deslocamentos
necessários para resolução de proble
mas relacionadds a essas áreas. Tal si
tuação inclusive foi lévada ao conheci.
menta do governador Esperidião Amin
e a própria Amvaii irá se movimentar
com vistas a encontrar uma solução,
haja vista que a presença de Barra Ve"
lha é importante à Associaçãd.

EM REGIME DE
URG!�NCIA

Eleito, Aldo comprome
teu-se com seus compa
nheiros prefeitos a colabo
rar principalmente na in

terpretação da legislação
municipalista, muito com

plexa, onde, com 18' anos
de serviços ligados a área,
conhece como p o u c o s.

Mesmo não sendo mais se

cretário-e x e c u t i � o da
Amvali, colocou-se à dis
posição.

O prefeito Durval Vasel,
de J,araguá do Sul, 1.° vice
presidente, achou justa a

'

condução de AldOj Passold
à presidência, conslderan
do a sua experiência é co

nhecimentos em termos
de Amvali, por isso o a

poiou, assim como Os de
mais prefeitos e presiden
tes de câmaras. Oomo a

participação de Jaraquá é
vital a sobrevivência da
Associação, o prefeito

o Executivo Munlclpal ap)�
sentou à Câmara proletó-de-lel,
em regime de urgência, 'que
dispensa aos conribuintes em

débito com a Prefeitura, juros,
multas e correção monetária,
desde que saldem dentro de só
dias, a contar da publicação da
lei. Em sua exposição de
motivos, Vasel diz q'ue a' medi
da resultará em benefício aos

cofres municipais e aos pró
prios contribuintes em ataraso

prlos contribuintes em ataraso,

que assim pagarão o principal
da dívida. . O projeto foi apre,

.

sentada 5a feira, quando tam

bém o edil Álvaro Rosá solici
tou o constante

. patrolamento
da Estrada ltapocuzlnho, até

a divi�a com Schroeder, bem
como, a restauração de uma
ponte de(l20 metros, aproxima
damente, sobre o rio Itapocuzi
nho.

Como existem 16 clubes fi
liados a LJFS, a nova diretoria

pretender criar alguns cargos,

para que pelo menos um repre
sentante de cada clube parti
cipe, desta forma, a responsa
bilidade de conduzir a entidade

maior do salonismo jaraguaen
se. Já está decldldo também

que a sede ficará no Ediffcio

Jorge Meier (onde funciona a

Rádio Jaraguá) e que, de se

gunda a sexta-feira, das 7 às

17 horas, haverá expediente, na

Arweg, que será respondido
por Valdir Bruch e Darci Cor

rêa.

- . -

• .

- O município de Jaraguá do Sul
foi, em 1982, d sexto arrecadador de
ICM do Estado de Santa Catarina, se

gundo o Dr. Ney Vianna de Albúquerque,
da 5.a Inspetoria Regional de Tributos
Estaduais, de Joinville. Pela ordem, Jo
inville, Blumenau, Florianópolis, Lages,
Criciúma, Jaraguá do Sul, Chapecó, Ita
jaí, Tubarão e Brusque. No mês de ja·
neiro passadó, houve um significativo
aumento na ar-:ecadação do ·ICM, em

Jaraguá dô Sul, atingindO a Cr$
580.532.972,58, contra Cr$ .

220.957.038,15, em janeiro/82•.
- . -

. -

,

- Um ex-vereador,· eleito por duas
legislaturas, "padrinho" político do
atual prefeito, considera ilegal a lei que
transferiu o feriado de 8 de dezembro

(Imaculada Conceição) para 25 de julho'
e diz que prdva. O polêmico 8 de de

zembro, segundo o �x-vereador, pode
rá, a partir do próximo ano, ser nova

mente feriado, pois que, para tanto,
vem se movimentando nos bastidores,
abertamente, para que tal, de fato, se
cóncretize. Ele que sempre defendeu a

permanência do feriado municipal de
8.12, garante que o mesmo voltará a

ser comemorado e que 0·25 de julho
irá permanecer, ganhando, assim, Ja

raguá do Sul, uma nova data. Já tem

gente com as barbas de molho ...

ALDO ACLAMADO

. .;' ,

Na proxrma semana, POSSI-

velmente, a nova diretoria irá

se reunir, para tratar os cam-

Na oportunidade, o ex-

.oresídente Dávlo Leu, ela
borou uma chapa'com a

participação de todos os

seis municípios, apresen
tada conforme os estatu,

.

tos, ou seja, dez dias an

tes da eleição. Eleição es

sa que praticamente ,não
houve, uma vez que o

presidente, assim como os

demais' membros da dire-
,

toria; forám aclamados.

- Do assessor jurídico Valdir Dal
Prá Neto, das Federações dos Metalúr
gicos, dos Trabalhadores nas Indústrias
cid Mobiliário e dos Trabalhadores nas

Indústrias,. que, juntamente com outros
dez sindicatos encaminharam memorial
contendo sugestões e mostrando a sl

tuação ao Presidente Figueiredo: "A
Eletromotores lWeg, de Jaraguá do Sul,
reduziu OS salárids'de seus 3 mil e 500
empregados em 20 por cento. Duas em

presas da mesma cidade, do setor do
vestuário -. a Jarita e'-.a Cyrus, tam
bém redu·ziram os salários de seus em

pregados em 20 por cento. A Jarita tem
400 empregados e a Cyrus, 500 empre

I .
. gados. A Tintas Michigan, de Guarami-
rim, reduziu o salário· de seus 50 em

pregadas em �6,� por eentc", A decla-.
ração saiu nos jornais, terç..-feira.

Jardim . Praia do Grant Durval Vasel afirmou que
"tudo faremos em' benefí
cio da mlcrorreqlâo".
Também o deputado Na

gib Zattar ofereceu seu

apoio, colaboração e ser
viço para a microrregião,
afirmando que ao lado de
Octacíllo Pedra Ramos e

Holand Dombusch, espera
muito fazer em benefício
da Amvali.

o maior sucesso de vendas do Estado, só em

Jaraguá e Joinville. 'Mais:de 500 lotes vendidos.

Terrends com 300 m2 por apenas Cr$ 7.603,00
mensais. Compre hoje mesmo o seu. Solicite-nos
uma visita pelo Fone 72-1796 ou visite'nos na rua'

Walter Marquardt W, sala 7.
q S

- . -

- O Professôl' Júlio Tecilla, que foi
candidato a 'Vereador pelo PMDB, nas.
eleições de novembro passado, será o

novo Ins�tol' Municipal de Ensino, em
substituição ao Professor Dolcídeo' Me
nel, diretor geral do Colégio Estadual
Abdon Batista, e que, por vários a�s,
ocupou esse cargo de confiança.

A n o v a diretoria 'da
'

Amvali é esta: Presldente
- Aldo Romeo Passold,
prefeito de. Schroeder; Vi
ce Presidenfe - D u r vai
Vasel, =prefetto de -Jara-: AQ final, o ex-presidente
guá do Sul; 2.° Vice Presi- Dávio Leu e o presidente
dente - Valter Francisco

I
eleito, Aldo Passold, usa

Régis, prefeito de Barra ram da palavra, agrade
Velha. Conselho Fi.scal:·1 cendo o apOio e prestígio
Zeferino 'Kuklinski, prefel- com que foram alvos.

AUREA MÜLLER GRUBBA TABEL!Ã E OFICIA·L
DO �EGI�RO DE PROTESTOS.

EDITAL
- . -

- O "Jaraguá", um dOs hotéis mais
famosos de Sio Paulo, vai fechar suas
portas, diante do regime deficitário em

que tem funcionado nos últimos anos.
Isso lá, porque no "nosso" HOlel dara
guá, .ponto de "mariposas" 'e de "pro
gramas noturnos", continuam aconte
cendo atos indecorosds e atentatórios
à moral e aos bons costumes, conforme
denúncias chegadas até nós. Não bas
tasse isso, uma "loira suada" (não con

fundir, é cerveja!), custa Cr$· 300,00 e
nada acontecê. Até quando?

. .
Pelo presente Edital de citação pedimos aos

senhores abaixo relacionados que compareçam em nosso

Cartório para tratarem de assuntós de seus interesses:
ADEMAR KLABUNDE - Jaraguazin,ho, Km. 30 _ Nesta _

ERCJNDI OLIVEIRA BARBOSA � Ruá Mal. Deodoro da Fon-'

seca, 1082 - Nesta - IVO LUIZ KRAUSE -:- Rua 287 _

n.? 87 - Nesta - JUVENAL CLAUDINO DE LIMA _ Rua
Dos Escoteiros, 223 - Nesta NORBERTO INACio GUILOW
- Estrada Rio da Luz, s/n.? - Nesta - ROMEU FRANKO_
VIAK - Nesta - ROLAND REESE - Rua Prefeito José
Bauer, s/n.? _ Nesta - SIRLEY MODAS LTDA - Rua

Cei. Emllio C. Jordan s/n.o - Nesta _ STANISLAU
STRYHALSKI_ _; j'rrês .Rios do Norte - Nesta _' VALDIR

MARTINI _·Àu'8 João Planinscheck, 873·- Nesta _ WILMA
ALFEN - Rua João Planinscheck, 197 - Nesta _ AGRO
BASA PRODS. AGROPEC. LjTlDA.) _ Rua Relnoldo Rau,
520 - Nesta _ Ronaldo Larsen, Rua Frederico Bartel, 225,
- Nesta.-

AUREA MüLLER GRUBBA - TABELIÃ DESIGNADA.

- . �

- A Companhia Integrada de Desen
voivimento Agrícola de Santa Catarina
- Cidasc, inicia na próxima semana, a

primeira camp�nha de combate à febre
aftosa deste ano, dentro da programa
ção que prevê ainda duas outras em

83, em junho e em outubro. No mês
de màio, em Jaráguá do Sul, está pre
vista a vacinação anti�rábica, para eles
e gatos, podendo até mesmo ser ante

cipada para abril, dependendo da dis
ponibilidade de vacinas no Estado.

Câmara: comissões técnicas são

ecléticas e prefeito prestigia
Foram iniciados segunda

feira, os trabalhos do perlodo
ordinário de sessões da déci-·

ma legislatura, da Câmara de
.

Vereadores de Jaraguá do Sul,
que, dos. treze edís, nove o

cupam funções como legislado
res pela vez primeira. A ses

são foi prestigiada pelo prefei
to Durval Vasel .e sua presen-.
ça foi classificada como um

"estímulo e prestfgio" àquela
Casa de Leis.

nicaçõesr, Obras e Serviços Pú

blicos - Orival Vegini, Marine
Verdi Lenzi e Atayde Machado.
Comissão' de Educação, Cultu_

ra, Saúde e Promoção Social -

Marlno Verdi Lenzi, Arnol�o
Schulz e Álvaro Rosá. Comis

são.de Economia, Agricultura e

Comércio - Luiz Alberto Oe-
.

chsler, Lauro Siebert e Errol

Kretzer. COmissio de Reciação·
de Leis - Ademar Braz Winter,
Luiz Alberto Oechsler e Álido
Kru�sch.

...;.... . -
- . -

\
- Nílson Bender, candidato derrota

. do a prefeito de Joinville, não esconde
de nin_guém: é candidato a deputado f�
deral pela região Norte e não abre mão.
Beneler tem feito várias incursões à
região e ainda recentemente participoudas solenidades de inauguraÇão da Ca
san e Unidade Sanitária em Massarendu
ba, �n�ndo contactos com o povo, o
que Imphca em dizer, já está em cam
panha. Apesar de faltar ainda quatro
anos, a,área já começa a congestionar,pelo. numero de '�tes". Resta
sabe! se o ·Vale_do ltapocu vai lançarcandlC:lato próprio ou novamente apoiar
cand�dat�s "de fora", considerando a
posslvel Implantação do voto distrital.

- A Província Marista de Santá Ca
tarina, cuja sede, até bem poucos anoS .

atrás era em Jaraguá do Sul
..
está rea

liZãndo em seis colégios maristas, um

curso para os docentes, com o objetivo
de, a partir de própria realidade, criar
uma dinâmica de: atualização e atuaçãq
da Escola Confessional, visando for
mar Colégios em Pastõ"ral. São linhas
básicas do curso: diretrizes gerais de
ação pastoral da Igreja, função da es

cola particular, leitura da realidade e

elaboração do marco referencial. Em
J'araguá do Sul, õ mesmo foi. realizado
de 7 a 9 do corrente .Semana passada
realizou-se em Chapec6 idêntico curso

e nas próximas serio em Caçador, Cu
ritiba, Criciúma e Joaçaba.

- . -

COOPER.l'.TIVA AGRrCOLA MIS,TA ITAJARA LTDA.

Edital de ConvocaçãQ Foi apresentado um projeto
de resolução, propondo altera

ção no horário das sessões,

passando das 17 para as 1Sh30

min, em razão de que g!'ande
parte dos vereadores trabalha
na atividade privadlJ, cujo ex

pediente encerra-se às 18 ho_

ras, segundo o vereador Álvaro
Rosá, autor do projeto, (Jue já
está nas comissões, para. aná

lise.

\

ATITUDE ELOGIADA
ASSEMBUIA GERAL óRDIHARIA

A presença do prefeito Dúr

vai Vasel, no plenário" foi elo_

giada. Para o presidente .,José
Gilberto Menel, "é uma atitu

de que merece aplausos, haja.
vista que na gestão anterior,
nunca o prefeito prestigiou a·

Casa", . pensamento corrobora_

do por, Álvaro Rosá, que des

tacou a "cordialidade e harmo

nia com que as comissõe$ téc_

nicas foram formadas', conside
rando que somente .desta forma

"teremos um legislativo for

te".

De acordo com o art. 25 do Estatuto Social, ficam
convocàdos os Srs. associados, em pleno gozo de seus

direitos, para Assembléia Geral Ordinária, a ser
.

realizada
no dia 19 de fevereiro de 1983, no Salão São João, sito à

Estrada Itapocuzlnho - Jaraguá do Sul-SC, em primeira
convocação com. o mlrilmo de 2/3 (dois terços) de peus

associados às 07 h., em segunda convocação com o míni

mo da metade mais 'um de seus associados às oe h., em.
terceira. e última convocação com a presença de no míni

mo 10 (dez) associados às 09 h., na qual havendo número

legal será discutida a seguinte:
ORDEM DO DIA

1 - Prestação de contas dos órgãos de Administração e

Fiscal, pelo Relatório da Diretoria, Parecer do Conse_

lho Fiscal, Parecer de Auditoria, apresentação do Ba

lanço Geral . com a Demonstração das Sobras e Per

das.
2 - Destinar as Sobras verificadas no exercfcio de 1982.

3 - Eleição do Conselho Fiscal.
4 - Autorizar finimciamento de capital de giro.
5 - Autorizar a operar com terceiros.

6 - Autorizár a aplicação de uma parcela do FAlES.

7 - Assuntos Gerais.
AVISO: Outrossim, avisamos aos associado� que os do

cumentos
.

relativos ao exercfclo de 1982, referi

dos no art, 5.°, Item I, letra "F' do Estatuto So

cial, encontram-se à disposição na sede da Coo-

perativa.
.

Para efeito de cálculo de "quorum" a Cooperativa,
é composta por 191 associados.

Jaraguá do Sul, O�Lde fevereiro de 1983.

ERMINIO MORETTI
. PRESIDENTE

,

/ ,

- O ex-prefeito de Massaranduba e

ex-presidente da, Amvali,· I;)ávio Leu,
que se notabilizou pela sua marcante
administração, poderá vir a ocupar a

secretaria-exeCutiva da Associação (que
tem outros nomes mapeados) ou um

cargo no govemo Esperidião Amin. Ele
conta com o apolo da ,nicro'rregilo e

publicamente, O deputado Nagib Zattar
disse sexta-teh'. que apóia e vai refe·
rendar o nome do·ex-prefeito, caso con

vidado 8 ocupar um cargo no Estado.
Em termos politicos. é ·um dos melho
res nomes para '8 Assembléia legIslatI
va que a microrregião dispõe no m0-

mento, pelo PDS.

•

- Com a nova administração muni�
..,.1 que assumiu, perspectivas anima
ras abrem-se no� do turismo eda diwlgaçio de Jaraguá do Sul quetanto temos defendidd, o que ce�nte provoca,rã a vinda de turistas à cidade, atraldos pelos pontos turísticos'e pelo amplo COmércio, prinCipalmente
:: �tos de venda. O bem-raceber é
�ampdrtante .e o. bom atendimento
deterrn�' o que, infelizmente, falta em

tas de� restaurantes e lanchone..

desejar. eBraguá cio Sul,. �ue. deixam 8
..a- que tem SUSCitado reclama'!PVVS, Inclusive tambêm em lojas �
tos de vendas, onde I

e pos
tas que não fazem qu:�::.�:=;

Iexcursões, Principalmente. De da'
.

FI' J
.

é é
•

I
. dadianta os esforços .• I

. na
.

avio o� . Jor,na ista registra o

ra atrair ds turlstàs
. nvestimentos pa- na DBT/SC, sob 11.°' 1'26/80 e fl-

enxõtado R
' se �st8S sio ap6s liadô. à

.

Federação Naclon�1 dos ..

tacIe
s. esta ando. maior boa "O Jorna'listas Protl-ssionais e ao' Sin-

.

e coMclenti'_'_' ···pa·ra w,', n-

I·d6 -'_" que a in diçato
.

dos Jornalistas �Profissio.stri. sem chaminé" também
'.

-

Íláis ,de Santa Catarina.
'

110 terceiro parque, Induatrlal':=
--. .....

���4�!,�,��::�����������----.... __·:'_··_··_, ._' ._'_._.__�"�.�
..

----....
-
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•
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COMISSõES nCNICAS

Secretamente, os vereadores
escolheram os Integrantes das
Comissões Técnicas Internas da

Câmara, onde em I cada qual o

PDS conta com um represen
tante apenas, já que é minoria.

São as seguintes: Comissão de

Legislação e Justiça - Alvaro
Rosá, Ademar Braz Winter,
Heinz Bartel. Comlssio de Fi

nanças, Orçamento e Contas do

MUtlicrplo - Lauro Siebert, O�
,

rival Veginl e Luiz Zonta. 'Cd"
missão de Transportes, .

Comu-

Já o prefeito Vasel, afirmou
que tenciona manter estreitas.

relações com a Câmara sje Ve

readores, para que, Executivo

e Legislativo, em conjunto, pos
sam defender, integradamente.
as causas da comunidade, mos_.
trando o trabalho que o povo
tanto espera.

1

"

Faça o� renove a s�� 'assinatura do "CORREIO
,DO POVO" e recoba gratuitamente uma cautela
para concorrer a prêmiOS até agosto. 'Valor da •.-':
sinatura Cr$ 3�OOO,OO (Jaraguá) 'a CJ$ 3.500,GOr{0lt:'
tras cidades)•

,
;

ij; "

�: :::.;, Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�sfaltQ até, São ,�Bento. é p,rioridad,e
/

Rdmero UIR dé (orupá, pedido I- AIRIR
o asfaltamentó do segmen�o rodóviário Coru

pá-São Bento do Sul, da SC.301 I de aproximada
mente 35 qullôrnetros, foi a prioridade, numero U(l1
.sollcltada pelas lideranças políticas de Oorupá, ao
governador' eleito Esperidião. Amill Helou, Filho,
por ocaslão de sua vlslta a microrregião, Trata-se
de uma obra há muito reivindicada e. alvo, de aten
ções dos sucessivos governÇ)s, tncluslve de ,Esp�
ridião Amin, à época em que era Secretário dos !

Transportes e Obras.

.' A solicitação foi reforçada pelo município de
Corupá e, se concretizado o asfaltamento, estará
lnterllqadoo Planalto Norte e Q.·litoral,<através do
Vale do ltapoeu e parte do Vale do Itajaí. Tal ro
dovia, inclusive, poderá se transformar na princi
pal via de escoamento do' futuro corredor de ex

portação, que terá o Porto de São Francisco, co-

mo o final.
'

Corupá relvlndlcou também acesso .asfaltado
'

ao Seminário Sagrado Coração de Jesus, ,á' partir
da SC:301, conclusão e construção da eletrlfleação
rural para fáxinal, Rio dos Correias, Tifa Palmlto,
Garrafão, Caimão, Água Morna e Tifa dos Russo's;
construção .de uma 'nova Unidade, Sanitária; .con
vênios para construção e reconstrução de \Ppntes;

.

credenciamento de médicos e dentistas através do
INAMPS; convênto para transporte de escolares
do interior; reforma 'do Colégio Estadual Tereza
Ramos e conclusão do seu auditório; eonclusãe do
ginásio de esportes; auxílio para construcão do
Estádlo Municipal, com pista de atletismo; con

vênio com a LBA para assistência à criança e ao

idoso desamparado; construção de 1.00 casas atra-
I \f'3S da COHAB/SC; criação da patrulha a,grícola,
visando dar atendimento ao pequeno produtor ru
ral; conclusão da reforma. da. rede elétrica, no .

oentro, através ,da Celesc; doaçãode uma viatura

para a Polícia Militar e trocá do código DOO de
n476 (área de S. Bento do Sul), 'para 0473 (área de
Blumenau), pela Telesc.

CHURRASCARIA

OREX
Baby beef, picanha; peixe$ e camarões. Mllsica
ambiente - ar condicionado.

Av. Getúlio Vargas, 847'.l.. fone 72-1456
Jaraguá do Sul-SC.

B�R I[! RESTAURANTE H. '_'OLl,;ER DE EGO""
SCHROEDER

Rua Berth� Wéege". 2.800 - Barra do 'Rio Cerro

Venha bater um papo agradável corri os amigos,
tomando e apreciando os aperitivos à moda da
casa. Traga tàmbém a sua famflia.

'

.
'

\
. .

.

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

.

LANZNASTER - O SEU. REL,OJOEIRO

\.ftJà tudo lhe· faz, para ,$e,rvlr bem.
Fica na Mal. Deodoro, 364.

.

FLORICULTURA PRfNCIPE
-_.,_--

Flores, cJroas, cactos 8 decoraç�es em geral

Jlua Relnol�o Rau, 14� - Jaragué do Sul _.:. Se.

A m,oda cetta el1) rqupas e calçados é com a

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

CINDERELA

Veste bem. A moda certa, na Marechal e na
,

Getúlio Vargas.

,Comercial
. Révenda e assistência técnica SHARP -.'

DISMÀC - OLIVETTI e relógios ,ROO BEL. Com
pra e venda de máquinas usadas. Oficina de niá-
quinas .de .escrit6rio ,e acessórios em gerai."

.

Rua Venâncio da Silva Porto,331 - Fone 72-1492
"araguá do Sul-SC.

OR�ANIZAÇAO 'CONJABIL�
-----...'--'A-,COMERCIAL"'-SIC ,LTDÂ====_.. I

Contabilidade; recursos fiscais e ,admi"is
trativos, serviços

_

de marcas e patentes" legisla
ção tra'bal�ista e preVidência social. seguros.e.
serviços aéreos VARIG.

Rua Cer. Procópio Gomes, 290 '- Fone

72-�091 - Jaraguá do �ul-SC.

FU'NQAÇÃO EDUCACIONAL. DA REGiÃO DE JOINVuIE
.

- '�FURJ"-
E·DITAL

fl4TRtCULAS DOS CALOUROS'DO CURSO. DE ECONOMIA
DA' FURJ, COM SEDE EM JARAGUA. DO SUL.

-

MATRICULAS':
DIAS: 7, 8, 9, 10 e 11 de fevereiro de 1983.
HORÁRIO: 8:30 às 11:30 e das 14:00 às 17:30 heras.
LOCAL: CAMPUS DA FERJ - Rua 'dos lmlarantes n. o

500 - Nesta.
.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRiCULA:
01 - Carteira de Identidade (02 fotocópias da frente e

verso), .'..,0

02 ...;_ Histórico Escolér do Ginásio (01' fotocópia da frente
e verso).

.

.

03 - Histór.ico Escolar do 2. o Grau (02 VIAS ORIGINAIS) ..
,.04 -:- Certificado de Conclusão ou Diploma (02 fotocópias

da frente e verso). "

05 - Certidão de
.

Nascimento ou Casamento (02 fotocõ
plás).

06 - fT'rtulo de Eleitor (02 fptocõplas da frente- e verso).
07 - Oertlficado .de Quitação Militar (02 fotocópias da fren-

te ·e v�r.so). "

" '

08 - Declaraçêc. da Firma que trabalha seis ou mais horas
diárias - I via). '

OBS.: OS CANDIDATOS APROVADOS AO CURSO DE ECo;.
NOMIA.... QliJE< JA POSSUEM CURSO SUPERIOR DEVEMO
APRESENTAR OS SEGliJlNiTES DOCUMEt.11'OS:
I - Carteira de Identidade (02 fotocópias da frente' e

verso).
.

II - Histórico Escolar do Ginásio (01 fotocópia da frente
e verso). '

III - Histórieo Escolar do 2, o Grau (01 fotocópia da
��ew�. I

IV ...,.. Oertlflcado de Conclusão ou Diploma de 2, o Grau
(01 fotocópia da frente e verso).

V - Certidão de Nascimento ou Casamento (02 fotocó-
pias)•. "

.

VI - Titulo de Eleitor. (02 fotocõplas da frente e verso).
VII - Certificado àe Quitação Militar (02 fotocópias da

frente e verso). " ,

VIII - Declaração da Firma que trabalha 'sels ou mais ho-
ras diárias":"" I via). '

IX - Diploma de Nível Superior - (02 FOtOCOPIAS Ati'
TENTICADAS DA FRE.E E VERSO).

,X - Histórico Escwar do Curso Superior - (02 FOTOc6-
.' PIAS DA·Fij�E E VERSO"� AUTENTICADAS),

XI - Programas das Disciplinas Oursadas - devldarnen- .

te carimbadas pella faculdade de origem - isto se
quizer obter créditos. '

OBSERVAÇAO: ' -, ,

Os alunos aprovados no curso de Economia em Ja
raguá .do Sul, deverão depositar no ;UNIBANCO ....;;. CONTA
N.o 102.805 - O - em favor da F.URJ, a 'quantia de Cr$
37.200,00 (tr,inta e ,sete mil e duzentos cruzelrosl , Em se

gUida os candidatos aprovados deverão dlrlqlr-se a FERJ,
munidos do recibo de depõstto bancário e documentos para
completarem sua -matrícula. '

• -.:.. A mensalidade até junho será Cr$ 18.600,00 (deZOito
mil e seiscentos cruzeiros).
FUNDAÇAO EDUÇACIONAL.·DA" REGIAO DÉ JOINVllLE

FURJ
. ,

Proclam�s de CUlmento
Edital n.O 12.997 de 26-01-1983: ,

WILSON JOSÉ WATZKO E MAR.IA E·l.IZJ.\B.ETH
MAHFI)D - EI�, cbrasileiro, solteiro, gerente fi
nariceiro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

r�sident� na .,Rua José TeodorO' Ribeiro, ne�ta, ci�
daçle, filho de José Watiko e de Asta, Isbern�r
Watzko.::- Ela, brasileira, solteira, dQ ,lar, l1atur�1
de Curitiba, Paraná, domiciliada e residente na Rua
JOi,{lville, _nestá cidàde, filha de Amadeus Mahfud
e de Alayde Silva Mahfud.

Edital n.o 12.998 de 26-01-1983.
JOÃO NElsON ALMUAS E SUELI RIBEIRO ROSA
Ele, brasil'eiro" so.!!eiro, operario; natural de Hêr
vai Velho-CampoS Novos, neste Estado, domicilia0: '

do e residente em Vila Rau, neste distrito, fUno
de Petronilio Pires Almuas e de Olarina�,de Almei
d�_Almuas, - Ela, brasileira, solteira, d01�ar, na
tural. de Londrina; Paraná, domiciliada e residente
em .IIha da Figueira neste distrito, fHha de José
Franciséo Rosa' e de Maria Ribeiro Rosa.

Edital n_o 12.999 de 27-01-:1983.
Ç,qpia recebida do CartóriO' de Pomerode, neste

��o. .

EDISON MADALENA .E 'KARIN SIEWERT .� E.le,
brasileiro, solteiro, 'bancário, natural de Timbó,
o'e,ste Estado, domiciliado e residente na Rua Luiz:
Gonzaga Ayroso, nesta cidade, filho Bento Mada
leriê!. e de Olga de Cl!lnha Madalena. -rEia, brasi
leira, solteira, iFldustriá'ria, natural de Pomerode,
I'lElste Estado, domiciliada e residente em Pomero·
de, neste Estado, filha de Ralf Siewert e de Ceci- .

lia Siewert.
' .

I

Edital n.o 13.000 de. 28-01-1983.
iRIAM HOSTIN E MARLI CAMPREGHER - Ele,
brasileiro, solteiro, securitário,' natural de São
Francisco. do $ul, neste Estado, domiciliadO' e re

stc:lent,e em São Francisco do Sul, neste EstadQ,
filho de J.oão Vunlbal Hostin e de Olga Pirath Hos
tino - Ela, brasilejra, solteira, do lar, natural d�
Cerupá, .ne�te estado, domiciliada e residente em

Nereu Ramos neste distrito, filha de João Campre
gher e ,de Hertha Campregher.·

Edital n.o 13.002 de 01-02-1983 ..
VALDIR KOPSCH E ARACI LAUBE - Ele, braSi
leiro, solteiro, operario, natural de Jaraguá do SuL
domi-eiliado e residente em Barra do Rio Cêrro"
neste distrito, filho de Guilherme Kopsch e de
,Lydia Reichel Kopsch. -- Ela brasileira, solteira,
operar·ia, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em .f.io Cêrro, neste distrito, filha de
Arno Laube e de Gertrudes Blank Laube. \

'.

Edita,1 n.o 1-3.001 de 01-02-1983.
EFHEM C�LESTINO DA SILVA E ELlANY HORN•.
.BURG T 'Ele, brasileiro,. solteiro, radiotecl1ico,
natural de, José Boiteux, neste Estado domiciliíild.o

, e residente na Rua JoãO' Planinscheck, nestá Cid'á
de, fi'lho· de Celestino da Silva e,de Adelaide' da
·Silva. - Ela, brasileira, solteira, operaria, riátural
de Jaraguá do' Sul, domiciliada e residente na Rua
Victor Rosenberg, nesta cidade, filha de Harry
Hornburg e de Loni Homburg.

'

reivindica . �ao governador eleito
.

. Espeddilo' AlRin
Quando da estada em Jaraguá do Sul, dia 19, do

.governador eleito Esperldlãe Amin, para contactos com
as lideranças comunitárias da microrregião do Vale do
.Itappcu, Guarãmirim apresentou uma série dê (!)ed'idos.
sJbscritos pelo prefeltb Salim Dequêch, pelo prefetto
eleito José P" de Aguiar e pelo" presidente' dó PDS, Fre�
derlco Guenther,

'

,

:As reivindicações, por setor, são estas: Educação
.

-:- eonstrução de um prédle para jardim de infânci,ª.,e
creche, .construção de ? salas de, aula ,AO ,Çol�gio Esta
dual "Prefeifp .Lalrro Zimmermà{m", reforma do. prédlo
da Esço,la Básic,á- "Almirante Tamandaré", crlàção de
urna- Escola. Básica nó Bairro do Avaí, criação "do 2.0

grau na E.B. Sãó Pedro (�uamiranga), con�truç,ã�llde'
'uma sala de aula (1.a a 4.a série) na rua RodpJf,o tep�,��
sé e aúxílio para transporte de alunos carentes. Secre
taria de Segurança e I"formações .- forneçlmento de
uma vlátura nova para a Delegacia de P.olíci,à de @ua'ra
mirim e um carro bombeiro equipado. Secretaria da S"ú-

.

.de -, criação de três Postos de Atendimento nas loca-
, hdades, de' Gua,l1j1liranga, 'Rio Branco e Oalxa d'Água!

. Brue.dertbal.; auxíli:O .ffnancelro no valor de Cr$ 12, mi
, Ihões para manutenção do Hospital Municipal Santo An-
tônio; reforma e ampliação do Hospital, ja que há pla
aes para construção de um anexo 'de 13x10, para sala
de partos e entermaría de 2.a classe; construção de
pequena dependência de 6x7 metros, no terreno. do
HQsp.i�al Municipal, para ínstaleção. do necrotério e ou

tras. dependênclas. Departamento Nacional de Obras e

Saneamento - execução de servlços de dragagem no

Hlbelrão do Meio' (extensão de 2 km)' e prosseguimento
dos serviços de dragagem no Rio Ponta Comprida, ex,

· tensãe de 1 km, aproximadamente, além do que já foi

projetado.. S�nfretaria da Agricultura - auxílio flnancel-
·

ro e orientação para criação de uma patrulha agrícola,
posto de venda de insumos e crédito para compra de
terras. Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, - au

xílio flrtancelro ,no valor de Cr$ 3 milhÕes, para cons

trução da nova sede, social da Sociedade Atiradores Dia
na, obra já iniciada, porém, dado a falta de reêursos, o
andamento é moroso. Secretaria dos Transportes e

Obras .:.....: calçamento a paralelepípedos do acesso a

sC-301, de aproximadamente 1,5 km, direção cidade de
Guaramirim á J,araguá do Sul; calçamento a paralelepí
pedos de outrO' acesso a 5C-301, de 2;5 km, da" estação
ferroviária pelas, ruas 28 de Agosto e Pe. Bernardo
Fõschter; construção de uma ponte com v.�o de 35 me

tros sobre o rio Putanga, na Estrada Bananal Sul, em

Rib�irão do Salto; aterro na cabeceira da ponte na di
visa Guaramirim-Barra Velha, construída pelo ·Governo
do, Estado.; serviços de alargamento e retificaç,ão das:
estradas. municipais Ponta Comprida (6 km), Tibagí (4
km) e Seren,aia (5 km); calçamento a paralelepípedos da .

via Gentral da N!;la de. Gual!lirangs, numa extensão de
1 �Rli auxfliq financeiro 'para cO(lstrução de um no.vo

pré(jio p�ra· a Prefe'itura Municipal; previsão de cons

trrl,1ção 'do Fórurp..da Coniarca; construção ou ampliação
do p�édio eila Delegacia de Polícia; ampliação do prédio
�o Pq,sto de; Saúd� e, auxílio financeir<;> para calçamen
to �\ pflr-aJelep!pedos das ruas Jer-ônimo Corrêa (1 km)

,. .

e .Athanásio Rosa (continuação do calçamento já exis- .

\ teAte ..-,...l 500 in, aproximadamente). '.,
'

,

c

I
•

I

, N�:ma iniciativa do Prof. Victor Bauer Júnior, ter
ceiraoista de:me�ipina, o Cur�o Ideal, dO' qual é di�etor,
desenvolweu �de 6 :de dezembro a 1� de, janeiro, um cur

so pre-paratór.<;> 'para candidatos que prestaram exames

v.estibular�s,na Universidade Federa! de �ta. Catarina e

nas instituições" filiadas a· Associação Catarinense das
Fundações 'Educacionais. O local do Gurso foi ,o Colégio
Divina Providência, qUe cedeu gratuitamente as depen-
dências. �

Segundó Victor Bauer Júnior, a iniçiativa' partiU
buscando dar: opQrtunidade àqueles que iriam eAfrentar
o vestibular, dando-lhes. noções básicas e revendo
'llJatérias. Foram professores Ariel Arno Pizzolatti (ma- I

temática e física), .Carlos Schultze (químic� e biol'ogia),
Paulo )Moretti (redação) e Victor Bauer Júnior (quími
ca, biol'ogia, história, geografia, OSPB, português, Jn
g.lês e literaturaL

.

Dos alunos do Curso Ideal, 14 prestaram exames
em UniverSidades Federais, dos quais 7 foram aprova
dos, daAdo uma média de -aprovação de 50%. Foram

aprovados Denise Ji3eatriz
. Ayroso (Letras-licenCiatura

Inglês), Maro0s 'Klein (engenharia mecânica), Maike Isa
bel Rosa �farmácia-àlimentos), Rosa Alice" Maiochi

· (,pedagogia), Rainizio Radünz (engenhària química), Sér
gio. Luís Ferrazza (farmácia-análises) e.Kátia Hinsching
(nutrição � pela Universidade Federal do'Paraná).

No vestibular da Acafe, 40 prestaram exames e 28

log'l'aram aprovação, percentagem de 70%. São os se"

guintes alunos dO' Curso Ideal aprovados: Ary' Cárlos
Pracli (processamento de dados-Blumenau). Arriildo
Carl-ini, .Carme", Luiza Mezadri, Ciderlei Lurdes Leonar'

· do, Gilberto' Ií:.Iber, Ivanildo Paul,Q Krat;lse, João Arnoldo
, Gascho, Maura Inês Pereira, Mauríció· Kühh'en; '-R'osân�
gela Ewald, Terezinha Moretti' e 'Zul,mir Gio.v�n�lI�

,

(economia-Jaraguá do Sul), Cornélia Holzinger e Tânia
F.legina IHolil'lger' (educação física-Joinville), Aclejan:ir
Sardagna (ciências contábeis"Joinville), Iracema: Bsoer,
Jaime Verediána ·e Marli Cristina Pereira (ciências",
Joinville', Marcos 'Kle'in.. (administração·Joinville)i Tânia
Márcia Pedrottl (pedagogia-Blumenau), Elisab'etn f'JIanke
{'engenharia qY'ímica�B'lumenau), Lúcia Gesser; RogériO
Ew'ald e Rosani Zehnder (direito-Blumeflau), Clot(lde
Inês Gonçalves (ciências-Blumenau), Léo Pedro .Rech ,e
'Tefezinha .Ignáclo (Ietras-Joinville), e, Jean Carlos Leut.
prechf (educação .fíSica-Florianópolis): "

,
_,

. ,
,

.

. Esse elevado nível. de aprovação, segundO' Bauer
Júnior, vem demonstrar que estamos' no oaminho cer

ro e o Curso leiI.eal, instituído sem visar lucro, mas sim,
ápenas para colaqorar com os candidatos, pOSsivelmen
te voltará a ministrar' aulas no final deste ano, ,"isto
se não houver problemas com níinhas aulas na Faculda-
de".

'

•

f
...

'

81 ..er Jdnlor destaca o, elevado nlvel de
,

íprovaçlo dos alunos do .' (urso Ideal

Exportação: . técnico
canadense' testa os

lRotores W.s
O' Grtipo,.weg , de Jaraguá

do Sul, fabricante de motores
elétricos e sistemas de auto-

[nação industriàl,' recebeu a

visita do técnlco Gordon E,

Du�ck, da Divisão de Cer1!ifjca
ção, da CSA Canadian

'StaRdards Association, seção
de produtos industriais. O ob

jetivo de sua vinda ao Brasil,
prende-se à homeloqaçâo do

Ce.rtificado de Aprovação' para
motores tipo

..

a prova de ex-

, plosão", pr.oduzidos pela 'empre
.

sa jaraguaense, para que o cl

tado(produfo possa ser normal
mente exportado para o Cana

dá .

A Weg exporta cerca de 15%

de sua produção para 62 pal
ses, nos CiRCO continentes, 'ten
do iniciado negócios com o ex-'

tertor em 1970. O Cimadá, um

dos seus mais importantes
mercados, já importa uma série

de produtos' de sua linha,

O Sr. Dueck acompanhou,
lnspeclonou e avaliou os resul
tados dos ensaios desses .mo

tores, no In'stituto de Eletro-
.

técnica da USP, em São Paulo,
e nos laboratórios do Centro

Tecnológico Weg,

A avaliação compreende en'-·
saios de explosão e propaga-I .

ção de chamas, sobrepressãç
(hidrostática), temperatura li

normal e outros,

Os motores Weg tipo
.. à

prova de explosão" ,são proje
tados, para uma extensí:.l

.

área

'de acionamentos, especialmen •

.

te para uso normal em áreas

periQosas, classificac;las CO'1\O

Di\lisão I, Classe I, Grupo II�A,
isto é, onde ocorrem concen- .

trações de misturas inflam'Meis'
continuas, interinitent�s ou pe
riódicas . Os motores desta li

nha obedecem às prescrições
normativas da ABNT, IEC, NEC

e UL ..

A colocação dos motores

trLfásicos Weg tipo "à prova
,de explosão" no mercado' bra
sileiro, 'foi iniciado em 1980.

Eles são apresentados I)as car_

. caças 90L' a 355ML. 'potências
de 0,5 a 425 !-IP, em 50 ou 60
Hz.' Em' 1981, a empresà lan
çou o produto no exter:ior •

O técnico canàdense, 'após
o encerramento dos testes no

Centro Tecnológic!> da Weg,
r.egressa amanhã ao seu
de origem'l

país

(omuRlcaçlo

,O Sr. Delegado Regional de
Polrcia de Jaraguá do Sul,
no uso de seu.cargo.

c O MUNI C A :

-I -'Conforme Tel�x n.o
005/83 do Dire�or da Aca

d�lTIia de Polfcia·� Civil de
Santa Catarina, de 26 de ja
neiro de 1983, foram indefe
ridas as inscrições para, A
GENTE OP6RACIONAL dos
.seguintes candidatos: BENO
RÃDONZ FilHO, ROG�RIO'
TRÚPPEl, ANTôNIO PAULO

: DE .s O U ZA, VENII,.TON
CLAUDIO DA,SILVA, YILMAR
'PEREIRA, ALBERTQ TARAN-,

10 JUNIOR E R E N A T O

·SCHMIT?=.
�

II - oS inde,ferimentos
,foram causados por não ha
ver vagas para esta Região
Policial,

Jaraguá do Sul, 31

de janeiro de 1983

Dr. Adhemar Grubba Dele_
gado Regional de Polfcid de

. Járaguá do SuL.
.

�,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Fazem arios hoje: 05·
Sr., Eugênio Strebe
Sr. Edelmar 00erl09
Milton Refmer
Leocádla Souza Coelho
Àlmlro Pàulo Pelleose

. Sra. Traudl oécheler
Sra. Eroa R. Krause

,F.azem anos domingo
Sr: Edgar G�amkow

, Sr. Celso Wasch
Sra. Claudete Stulzer

.

Renato EWald
Sr. Sidnei Garcia '

Clementina Martins
Sr. Arlovaldo Hansen

Dia f11 de ,fevereiro
Sra. 'Elizabete Vi.elra Lom-

bardi
Sr. Eug�nio Murara
Ellia de Almeida
Zulmira Volpl
Talita, filha de Valdeni.r (Bri_

gite) Frelberger
Sra. Euphélia Ehlert

Dia 08 de fevereiro
Sr. Oscar Guilherme Gnel

pel, em Schroeder
Sra. Neide Ounker Fodl
Sr. José Carlos de Andra

de
Srta. Lorl Lawln

Sr$!. Renata'Wunderlich Fis
cher
Sra., Inês Eulália Wunderlich

Fenci I'

Srta. Roseli Olga Schmldt
Reinaldo FLlrlanl
Dirce Garcia
Dia'na Vailate

Dia 09 de fevereiro'
Sra. Otília Moser, em União

da Vitória
Sra. Noêmia Funke Natalino,

em S. PaulQ
Geraldo Maaas
Ivone Gonzaga
JoSé Carlos Nunes
SI'. João Soares (Sabará)
Sr; Nélson TabareUi

'Dia 10 de fevereiro
Sr. Álvaro Batalha Júnior no

Rio de Janeiro
'

Sra. Idalina Grimm
Oelrrlo Arnaldo Lang
Marlene Pereira
Osmarlna de Borba
Sr. Ademir Oechsler

, Sra. Maria Norli Gieland
Dia 11 de fevereiro
Sr. Adolfo Emmendoerfer
Sra. Wally Brâuer, em' J�in

ville
Sr. Alberto José Rublnl

,

" Sra. Ana, esposa do Sr. Mar
I ry Buchmann
""

Sra. Karin Mari,ane HufferlU-
êssler Leigue, na Bolívia '

Sr. Renato Nagel
Pat.'ícla Helena, filha de' JaL

me (Maria Odete) Blank
Rodrigo, filho de Elimar (So-

SlanIJe) �ahnke, em Santos
, P.

ViI�ar ·Vieira ,da Rosa
Rosemérl Pereira
Adriana Sarti
Elma� Gruetzmacher, em Blu

menau

M.Aos aniversariantes, os
cumprimentos deste hebdomadárlo� .

Dia 27 de janeiro
Douglas, filho de Raimundo

(Margarete) GutJahr
Regiane, filha de José (Mar

lene) Klein
Adriana, filha de Paulo (Elie_

te) dos Santos

Giuliano, filh'o de Orlando
(Anair) Matteuss"-

Wanderlei, filho de Valdiro
(Edi) Neumann

D,ia 28 de janeiro
Ivana, filha de Ademar (AtI�

gelina) Lenz
,

Eliane, filha de Pedro (Dalva)
Schneider
Fábio, filho de Mário (Elvira)

Pamplona
Cleiton, filho de Loribert (A.

racl) Sabin

Dlá '29 de janeiro
'RQnei, filho de Wilmar (San.

dra) Viergutz
. Joice, filha de Afonso (Alida)
Specht
Dia 30 de janeiro
Jean, filho de Laurinho' (Car

mem) Kosl'owski
Silmara, filha de Lindolfo (Re.

gina) Rudnick
�

',"

Dia 31 de janeiro
Alessandra, filha de Jacinto

(Isa) da Silva

FALE.CIMENTOS

AMVALI ELEGEU
PRESIDENTE

'

Foi ontem à tarde, no
Baependl, a assembléia'
geral extraordinária da As
sociação dos MUJ:licípios
do Vale do ltapocu-Amva
li, que .sleqeu a nova dire
toria da entidade. Embora
a coluna já ,estivesse pron
ta e rodada, é certo que o'
pr:efeifo de Schroeder,
Aldo Romeo Passold, foi
eleito o presidente, a não

,
ser que tenha havido algu
ma "zebra". Aldo contava
corp o apoio de todos os

municípios, logó ...

I N� SENADO FEDERAIç.
;

PLANOS EM MENT�
A, �Iuna soube que. a

diretoria atual do Berra
Rio, tem planos de murar

à calçar as frentes que
dão acesso a rua, bem co

mo, conclusão de u r.n a

quadra de tênis 'e oobertu
ra 'da quadra de esportes
para possibilitar a prática
dos esportes de salão,
mesmo com intempéries .

Bola branca!

DO ROTARY CLUB
. Companheiros do Rota
ry Club de Jaraguá do Sul,
esta semana, dirigiram
cumprimentos ao Comp.
Aristides Panstein, que, a
gora integra: a administra
ção municipal como Se
cretário de 'Planejamento,
Obras, Viação e Serviços
Públicos. Ta m b é m o

Comp. Bruno, presidente
em exercício, levou ao co
nhecimento .de que Jara
guá do Sul foi contempla
do com um Posto de As
slstêncla M é d�f do
INAMPS. A sua lot..__

.. :ação
ainda não está de' todo
deflnlda,

'NOVOS GOVERNANTES
.

Desde terça-feira, todas
as unidades' municipais
que elegeram por via di
reta, os seus prefeitos,
contam com novos admi
nistradores. Em Jaraguá
do Sul é o Sr. Durval "a
sei, em Schroeder Aldo
Passold, em Guararnirim o
Sr. José P r: e f e i t e de
Aguiar; em Corupá Albano
M�lchert e em Massaran
duba" :?eferino 'Kuklinski.
A ambos, desejamos uma
excelente administração e

'prometemos o nosso apoio
na divulgação de seus
atos.

BERA RIO: BAILE DO
FMI

!

1. - O diretor social
do Beira Rio Clube, de
Campo, Carlos Azevedo,
está entusiasmado com a

programação carnavalesca
do clube, que acontecerá
dia 14, uma segunda-feira,
"batizada" como Baile do
FMI. A Banda Veneno, do
Rio de Janeiro, formada

1
por integrantes da Escola
de Samba Padre Miguel,
que já venceu o carnaval
carioca, animará a nolta
da,

.

que promete marcar

época e
.

2. - O clube instituiu
igualmente um concurso e

i,rá distribuir um total de
Cr$ 30 'mil, para o "bloco
mais animado" e para o

bloco melhor caracteri
zado". A escolha dar-se-á
através de uma comissão
julgadora itinerante, con

vidados da diretoria, figu
ras da sociedade local e

jornalistas, que somente
será conhecida na hora da
premiação e proclamação
do� vencedores.
3. - A decoração está

sendo bolada e o Baile do
FMI promete muito. As
mesas, limitadas, poderão
ser reservadas na secreta.
ria do Beira Rio. A procu
ra está sendo grande. E
numa atitude dlqna de elo
gios, a diretoria resolveu
liberar a participação para
,sócios e seus convidados
não associados, o que vi
rá possibilitar uma maior
integração e participação.

(,

ABERTURA DO
CARNAVAL

Dia'07 de' Janeiro .

Peterson, filho de ÁI\(aro (Ma
ria) Tlssl
Dia 17 de Janeiro
Dalane, filha de Marco (Mér-J

cia) da Silva
Dia 19 de Jenelro
Alexandre, filho de José (Mar-

lene) Anacleto
'

Alessandro, filho de Heinzl'

(Maria) Oldenburg
Katiane, 'filha de, Leopoldo

(Maria) Brück
.
Dia 20 de Janeiro
'Joanna, filha de José (MOnl-
ca).Macopp;' ... - - ' -

.,1 ". ,
,

felt CARNAVAL EM CORUPA
'lo I O 'J'ovem vlce-pre et O

Oorupá, a exemplo dasAn�. filha de Marcos ("oen -

S I O" "

ta) Máhfud de araguá do U,' ecio
demais cidades da rnlcror.

Dia 21 de Janeiro Raul Piazera, tem oportu- região não tem tradição
Bianca, filha de FI4vIo ,(Teo- nldade de mostrar, na Pre-

carnavalesca, de rua.
nila) Romanl

' .f�itu�a, toda a sua inteli: Mas, a Sociedade Atirado-
Jussara, filha de lvanlr (Cá- gen,cl.a e trabalho. em �e res de Corupá, a prtncí-

lia) Rita neffclo da comunidade Ja-, pai da Cidade terá quatro
Dia 23 de Janeiro ra�uaense: <?omo .Vice-pre-; , dias de muito' agito - 12,
Clé.cio, filho de Adernai: (Wal- feito, partlclp� �tlva�ente '13,' 14 e 15 - com o

traud) Konell' da nova ad�mlstraçao e
"Sweeter Sõin". Em cada

Dia 24 de Janeiro' .

promete multo. noitada, as três melhores
James, filho de Valério (Ru-

ASSEMBU�IA fantasias receberão prê�
te) Macedo

_ LEGISLATIVA.. mios, além do que, have-.
Luciane, filha de Horst �Tâ- rá sorteio de camisetas. A

'

nia) Marquardt Tomaram posse na ter-
petizada terá também oca-

Ismael, filho de Adelino (00- 'ça-feira também, os depu- sião 'de festar, dias 13' e
'li) Pasquali

- tades estaduais, federais 15, com início às 15 horas.
e senadores, eleitos, emDia 25 de Janeiro

Frank filho de Eóelberto novembro passado. Na as-

(Irm..hild) Séhwanz ' _s.émb�éi.a :e?!slativa'dca�-Dia 26 de Janeiro rI��, o� e eh� presi .en e

Deise, filha de Ademir (Maril-
Julro C�sar" vlce-prestden, ,

se) Kotchefla te Ot�l� G�lson. dos S�n�
Débora, filha de Luiz (Jane) tos, 2. VIC� pres:dente A!

S h Itt varo Correia, 1.. 'secreta-
cm., . _,. rio 'Lauro André da Silva,Dennls, filho de Ivan (Rubla) 20t" R b I P'. secre arro u �rva 1- ,,

Torres
lotto, 3.° secretário Pedro.

.

Bittencourt Netto e'4.°, se.
I cretárto Jorge Gonçalves
da Silva.

NIVER NA AGENDA
A coluna envia cumpri

mentos neste sábado pa
ra o ex-prefeito Eugênio
Strebe, pelo seu .aniversá
rio; dia 7, completa 4
anos, a garotinha Talita,Os senadores' Jaison filha do raqialista Valde-

. Barreto· �' Lenoir Vargas nir' Luiz (Brigitte) Freiber-Ferreira ,do PMDB e PDS� .,

f I
. . ger e,. também, a Sra.

oram e eltos, respectlva- Ofélia Ehlert, presidentemente, 1.° 'vice:'presidente da' O A S 'E-terça-feirinas;e 2.° secretária do Sena- dia 8, a Sra. Renate, espodo Federal. E no dia 1.°, sa, do odontólogo Dr. Gui
o, ex-governador de Santa do Fischer, a Sra. Inês EuCatarina, Jorge Konder lália Wunderlich Fenci: jaBornhausen (foto), �omou ,raguaense 'residente em
posse como Senador, elei- Curitiba e, a Sra. Neideto que foi pela maioria dos Dunkàr, esposa do Sr. Pe-I

catarinenses, em' novem- dro Fodi. E no dia 11, obro. 'Sr. Adolfo Emniendoerfer,
NAO CLASSIFICOU-SE a Sra.

-

Karin Mariane Hui-
"Lamento", música de- fenuesler Leigue, residen

fendida pelo compositor� - te na Bolívia e filha dos
cantor Durval Borba Neto,' amigos Dr. Dietrich e Da.
não obteve classificação Renata, o garoto Cristian,
entre' as três primeiras que 'completa 7 anos, fi
col€)cadas no I Festival lho de João Escopelite (Li
Estadual do Samba, con- lian) Noé e neto da nossa
cluído sábado último, no leitora Cecília Mahn'ke,
T-eatro Alvaro de Carvalho, residente em Santos e,
em Florianópolis. Embora também, a Patrícia Hele-
o samba tenha contagiado na, que fará 6 anos (dia
o público, a comissão jul- 4, a maninha Grace Kelly
gadora não sensibilizou-se completou 4 anos), ela
e acabou dando os prê- que é filha' do casal ami
mias para sambas defen- go Jaime (Maria Odete
didos por cantores da Ca-/ ,Gram'm) Blank, ele inclusi-

I pita I. O que não poderia Ve
. coraboradQr deste jor

ser diferente..
• nal.

Mah-

GASOLINA AUMENTA
Comenta-se que o pre

ço da gasolina deverá su

bir "significativamente"
ainda na primeira quinze
na de fevereiro, devendo
atingir cerca de Cr$ 210 o

o litro ef até o final, do
ano, o litro do combustí
vel estará custando em

torno de Cr$ 400. É o que
se comenta e onde ,há fu
maça, há fogo ....

;

A grande abertura do
carnaval de salão, deste
ano, em Jaraguá do Sul,
acontecerá na sexta-feira
próxima, dia 11, no Bae-

'

pendi, com animação do
Grupo Musical "Os Cavei
ras", de Massaranduba. In
gressos e mesas serão
9 r á tis aos associados,
que pode rã€) usufruir da
regalia, 'desde que estejam
com' as mensalidades em

, dia e apresentem a cartei�,
rinha. O clube terá, inclu
sive, para venda, confetes'
e serpentinas, segundo o

presiden'te Ristow. No dia
15, terça-feira, haverá car
naval infantil para filhos
de associados, começando
às 15 horas;

CACEX DIVULGA JS
O Bo�etim da Carteira

de Comércio Exterior-Ca
cex do Banco do Brasil (42
mil exemplares), em sua

edição n.o 827, de .... '
..

27.1,2.82, dedica 'Uma pá
gina i'lteira à divulgação
de Jaraguá -do Sul: Além
de dados s6cio-econômi.
-cos da cidade, a publica
ção menciona interessan
tes informações sobre as

exportações de indústrias
locais e enfatiza o imen
so potencial que podemos
colocar a �erviço do de
senvolvimento local, regio
nal e nacional. Esse Bole
tim circula em todo o país
e no exterior, onde o Ban
co do Brasil tem agências
e clientes. Sem dúvidas, é
uma grande publiCidade.
E gratuita.,

Dia 20 de Janeiro
Àna Paula de Gasper

fud, 15 minutos, nesta
, C0t4CURSO DE Dia 01 de fevereiroFANTASIA Isolde Hornburg Konefl, 46A�ontece, no Juventus anos, nestaO carnaval mais animad�de Jar�guâ do Sul. O bai-le sera no dia 12 com o .

�onc;rso ."�elho; Bloco PAPA PROCLAMA ANO
\

be. antasla, que distri- SANTO
.

ulrá Cr$ 50 mil '

1.0 COlocado par� o Ao terminar a reunião
Cr$ 20 m'l

,Cr$ 30 mil e com os cardeais de todo
cdfocado� P�:ro 2.° e '3.0 o mundo, no dia 26 de no

bendo ue'm amos sa- vembro passado" o papa
tá se p�ep�a gente es- João Paulo II anunciou a

• correr e se
.0 para con- celebração, em 1983, do

'luna comls:ã�ul�alda dP6r Ano Santo, para recordar
de peso' c

JU ga ora os 1950 anos da morte de
pIo, ltlbla o��epor 3xe� . Jesus Cristo. O costume
Santa Catarinà n�, a de celebrar o Ano Santo
nandes' do Clu'b LI�eu !.?r: foi introduzido, na Igreja,
tenentes e Sar'

� e- �� em. 1930, 'pelo papa Boni
Joinville, Dr.'A�:�}' de � fác10 VIII e, normalmente,
ça Júnior, pres.ei!l �ga... I acont-ece de 25 em 25

, PM OS dentre o�t�nte, 40 anos, com a finalidade de
dos à i'mprensa e aOs Ii�a_ aprofundar e vivenciar, de
dade local. socle- modo especial, o tema da

'reconci liação.
-

"

lã esqllçir·Pat�ipe nls dias 11,· 12 e 13 de fevereiro, da Festa de São Se�astiãl1

CACILDA E MARIA LUIZA ....�
A, simpática e elegante

Sra. C a c i I d a Menegotti
Schünke, esposa do ex

prefeito Sigolf Schünke,
entregou na tarde de ter

ça-feira, dia 1.�, durante o

ato de· transmissão de
cargo, um belíssimo bu

quê de flores a Sra. Maria
Luiza Vasel, 'esposa do

'prefeito DUNal Vasel, aqo.
ra a primeira dama do
Município. Aliás, é. de se

destacar a simpatia e sim-
, plicidade da nova primei:
ra dama, que agora terá

que dividir seu tempo com

os filhos Verediana, Orls
tiane, Viviane e o Durvál
zinho, e acompanhar seu

esposo prefeito, nas oca-

FM: TEM, GENTE NA siões em que a sua pre-
MIRA sença for solicitada. A

Termina di.a 11, o prazo Srta. Mércia Schünke, en

concedido pelo Ministério, ' tregou ao vice-prefeito Dé.

das Oomunlcações, atra- cio Piazera, um buquê de
vés do EJlita'I 100/82, pa- flores também.
ra a entrega da documen
tação, para exploração ,de
um canal de rádio em fre'
qüência .modulada em Ja
raguá do Sul (99,1 MHz).
Dentre aqueles que oficial
mente apresentaram �pro
postas, está O' conhecido

I empresário do rádio, ,Gio
vani de Lima, que _ entrou
na concorrência para con

seguir a. concessão, com
\ amplas posibilidades de
vencer. Quem viver, ve

rá.

RONEI VIERGUTZ
Há chorlnho novo na

praça. É que no dia 29,
domingo, às 10h30, nas

ceu no Hospital e Mater
nidade São José, o garo
tão Ronei Viergutz, pri
meiro filho do casal Wil
mar Vlctor (Sandra Schulz)
Viergutz e neto dos nos
sos amigos Victor (Ilha)
Viergutz e de Arnaldo (Zil
ka) Schul�. As famílias
Viergutz e Schulz estão
felicíssimas com a chega
da do pequeno Ronei, o

que não é para menos,

após uma' longa espera .

Daqui, enviamos os nossos
cumprimentos e uma bico
ca no Ronei.

VIEIRENSE FAZ A
DESPEDIDA
A Sociedade Esportiva

e Recreativa Vieirense,
realiza neste sábado, dia

,

5, batle de "rei" e de des
,

peJida de sua sede antiga,
, que foi negociada, a par
ti.,. das 10 da noite. O
"rei" é o sr. Ismário Bauer
e a música é da Bandinha
Universal, de 'Massarandu
ba. À propósito, O' Vletrerr
se escolha dia 26, os no

vos'membros de sua dire-
toria.AAB8 EScOLHE

DIRETORIA
Parn a coluna não será

surpresa alguma caso o

nome do, bancário Sérgio
Glrolla venha a ser guin
dado à presldêncla da As'".
sociação Atlética Banc.o
do Brasil, de JaragiJá do
Sul, substituindo a Alber-'
to Taranto, em assembléia
que será realizada 'nos pró
ximos dias. E por falar na
AABB, a mesma está a

guardando a liberação de'
verba solicitada, a Brasf
lia, para conclusão do
campo de futebol suíçÕ ..

em área já terraplenada,
na Colina de Ouro.

DUWE NO VASCO DA

,GAMA

,à empresário-desportis
ta e ferrenho torcedor do

.

Vasco da Gama, Adernar
Frederico 'Duwe, um dos
diretores da Fril-Frigorífi
co Rio da Luz, participou
tei:ça�feira da semana

. passada, no, Rio de Janei
ro, como convidado espe
cial, da posse do novo
'presidente cruzmaltino An
tônio Soares Calçada, na

Sede Náutica da Lagoa
Rodrigo de Freitas. Calça
da substituiu a Alberto Pi
res 'Ribeiro na presidên-

,

Cia do Vascão e Duwe, que
CASSINO DE SEVILHA pode-se classificar como

EM ABRIL "embaixador" do Vasco da
'Já estão bastante adian- Ga�a em Jaraguá do Sul,

tados os contactps que a teve oportunidade de con

diretoria do Clube AtI'éti;o versar com nomes de des
c() Baependi vem manfen- taque.do', futebol brasilei'
do, objetivando a. vinda a , rOI, cO,mo Medrado Dias,
Jaraguá do Sul, possível- 'diretor de Futebol da CBF,
mente no dia 15 de abril" Otávio Pinto Guimarães,
da famosa orquestra "Cas- da Federação Carioca,
sino de Sevilha", que já Dunschee de Abranches,
apresentou'se no Saepen- presidente do Flomengo,
di, na sua antiga sede, ho-' dentre outros da primeira
je demolida, há cerca de linha. Gente Jina é outra
oito a nove anos atrás. coisa ..•

CORREIO INFORMATIVO
CARTAZ DO CINE JARAGUA - Estará em

c!irtaz a .partir deste sábado, até qUinta-feira,
"Amor Estranho Amor", com' Tarcísio Meira, Vera'
Fischer, Xuxa 'e Mauro Mendonça" proibido para
menores de 18 anos. Domingo, em matinê, I às 15
horas, "Kung Fu desafia o Dragão Negro". Neste
mê� de fevereiro, O' Cine Jaraguá vai apresentar
ainda, de 12 a 17/2, "Aeroporto 1980 .- o Con
corde"; de '19' a 22, "O Sonho não Acabou", com
Lucél·ia Sl1ntos e, Lauro Corona e, dias 23 e 24,
"Drácula, O' Príncipe das Trevas".

•

COMUNIDADE EVANG:ÉLlCA - Neste domin
go sexágésima (60 dias antes da Páscoa), os cul
tos serão nos seguintes. horários: 8h em Jaraguá
do Sul, 9h30 .na Estrada Nova e, às 19h, em Ja
ragu á, a!1lbos em português.

IMPOST� DE, R'ENDA ...:... Desde segundà-fei-
ra, Os bancos estão recebendo as declarações do

I imposto de renda. �as pessoas físicas do exercício
de 1983, ano base 1982. O último dia de entrega
das declarações para quem tem imposto a pagar
ou direito a restituição é 25 de março e para os
isentos, o prazo vai até 29 de abril.

.

MOBRAL PEDE AS EMPRESAS - A Coorde-
naç&o Estadual do Mobral está solicitando as em
presas, para que indiquem no quadro 17, itens 25
e 26,2'0/0 do seu Imposto de Renda. Tal destina-
ção faz-se sem ônus pará a �mpresa, não consti-
tuindo, inclusive, redução em sua çapacidade ,de
optar por incentivos fiScais, tampouco implica em

qualquer desembolso, açlicional:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Futebol de Salão: nenhuma chapa apresentada
e nova diretoria será eleitJ' somente dia 10
A Liga Jaraguaense de

Futebol realizou segunda
feira, dia 31, no Beira Rio
Clube de Campo, assem

bléia geral ordinária, on

de -de concreto mesmo so- ,

mente aconteceu a aprova
ção do balanço financeiro
de 82, que apresentou um

ativo 'e um passivo de Cr$
113 mil. A escolha dos ne

vos dirigentes da entida
de, 'fic'ou para o dia 10,
quinta - feira, pró x i m a,
na 'Associação Recreativa
Weg.

Dos 16 clubes filiados,

quando o normal seria o

dobro, no mínimo. Essas '

baixas arrecadações moti
varam em sacrifício para
os clubes partlclpantes
dos campeonatos, que ti
veram que dispender re

cursos para cobertura das
despesas, principalmente
de locomoção; uma vez

que várias rodadas do
campeonato adulta foram
realizadas em' Guaramirim,
cujo pavilhão, de esportes
foi colocado à dlsposlção
da Liga. '

Outro ponto enfocado
pela presidente Alcione
de Simas, foi a alta taxa

cobrada para uso do Gi
násio de Esportes Artur
Müller, hoje Cr$ 1 mil a

hora, valor este conside
rado muito alto e que ori

gina sempre em prejuízo
para a entidade, que, além
do aluguel, precisa pagar
porteiros e árbitros, além
de outras despesas.
A Liga Jaraguaerise

IKOHLBACH INVESTE E TEM RETORNO - O em

presário Wilson, "Bibe" Kohlbach, um dos grandes en

tusiastas e incentivador do esporte amador de Jaraguá
I do Sul, está grandemente satisfeito com o retorno que
a empresa, da qual é diretor, vem tendo com Os investi'
mentos feitos no esporte. A Kohlbach S.A. - Indústria
de' Máquinas Elétricas, adotou vários atletas do sele-'
cionado de atletismo e, afora isso, patrocina uma equi
pe de kart e outra de "força-livre" da divisão-1 do auto
mobilismo catarinense.

IKART: CAMPEONATOS G�OCHO E CEARENSE -
A equipe Kohlbach Kárt, uma das mais organizadas e

equipadas do kartismo -catarlnense, tornou-se íi campeã
da temporada passada da 1.a categoria, com Rodolfo

. Jahn Neto, o Rojinha. Mas, este ano, segundo Bibe Kohl
bach, que tem no kart e no, automobilismo o seu,

"hobby", a equipe irá disputar o campeonato gaúcho da
categoria, par estar descontente com Ia Federação de
Automob.ilismo do Estada de Santa Catarina, que até
hoje não entregou Q troféu.correspondente a conquista
do título de 82 por-"Rojinha". Bibe adiantou à reporta
gem também que à Kohlbach Kart irá disputar o cam

peonato cearense, já tendo contratado o piloto Tarquf
lia, Pimentel, um dos grandes expoentes �o kartismo
nacional. Tarquíllo 'e Rojin,ha disputarão no mês de ju
lho, o campeonato nacional de kart, mas, antes disso, _

a escuderia jaraguaense participa dia 27 de fevereiro,
da prova "2 Horas de Caçador", no-melo-oeste catarlnerr
'se. Essa 'prova contará com Rqji!1h� �. Daniel Bongiolo,
outro piloto integrante 'da '!<ohlb,ach Kàrt,

.

'. I ,

AUTOMOBILISMO. VAI A LUTA.- O' automobilismo
é outro esporte motorlzado onde a KpQ�!'>aqh está inves
tindo firme. No final do ano passado, â empresa. cele
brou contrato com a escudérta ��. Sul" integrada por Sá
vío' Azevedo, EdSon Amaral Pereira, Wilson Hinsching
e Augusto Cardoso 't3i como uma das primeiras medidas,
adquiriu um Opala que, segundo Blhe, está sendo atual-

n;t,e'1.te pr�p�rad� e� Curitiba" par� as compe�i�ões, g?: Dirigentes da LJFS con�i d�ram excessivo à� ahlguelJflnFmdo a �q4IP.�,Kohlpaçh, maior comp�tlyldade, ja . . cobrado pela uso do ginásio de espar,tes. .

lql!e, a anterior \1'1ha um Oodge, que partlcípava das' '....;.. ..;..._...."'!!'
.

._� ...._-

pr\ovas sempre cOQl dificuldades de patrocfnio, Sávio, o Recreativo. Jarlta,' Ass'9� '1" Futebol de Salão termino�:piJoto,da,.escuderia, no mês passado, em Oamborlú. ciação Atlética Cer.ealista

..

'

o�an,o.com sa.ldo em cal
obt�ve dois troféus, com o 2.0 lugar obtido na primeira Urbano e, Cyrus A$SOCi�-1 x, "r$ 5.?50,96, no en
bá't.eria � 0,3.0 lugar na segunda bateria. Aquela prova ção Hecreatlva, Nãop�rt,i- "tã .. C?.. , te,!!I Cr$ 82.368,00
fOi: �mistos.a e outl-� deverá acontecer no dia 20 vlndou- clparam da aesembléta.re

' de cantàs a 'receber. No,
, rç, no mesmo local, por Jsso .serão apenad�s;' ano passado, além da ven-

, 'i o Seleto .Esporte Clube, da de ,ingressos, o que
SATISFAÇAO..,..... Conforme WiI$o� Kohlbach, o ano Associação Atléttca 1:<0.h.1� '. sust�ntqt.f, e equilibrou as

,de 83 da equipe de automobilismo, servirá, mais para bach, Assoçlação ,Atlétlc�
,

fín�'ll;.ç�s . da'. ,LJFS, foram
�lustes, mas, a partir: de' e4, irá bri,gar pela' ",ponta"., Madeireira' Rio Molhª, Grê- 'as' mensalldedes, inseri
.Esses investimentos que a empresa' tem, graças ao ex" . mio ReCreativo e Oultural 'ções e transferências de
celente 'retorno publlcltárlo, é motivo de satisfação, uma Marcatto e Sociedade Es- atletas.
prova latente de' que, se bem conduzido, o esporte traz portlva e Recreativa. Me-
.retorno para quem investe. A 'Kohlbach dá ,o exemplo negotti.. . ESCOLHA DIA 10
que outras empresas 'jaraguaenses deveriam seguir, for' O presidente Alctone �e_

. Como' nãõ houve apre
talecendo desta forma o esporte de uma maneira geral., Simas, na ocasião, reco- sen,tação de chapas para

'nhecendo que não fizera eleição. da diretoria, os

uma administração como cl,ubes associados' presen
pretendia, lembrou as ,inú-, , tes,. entre sí_, elaboraram

,

meras dificuldade encon- ,uma n�)I'ni.Jlata de seis des
tradas'durante o seu m,an- r Ij�ortlst,a�, �� Urbano, Mir
datd e lam.entou n'ão {te,r' ,tes,. ArYveg, Cyrú$, Jarita

I realizado, em,82, o Cam- . -e", !3reithaupt, para,. em

peonato Citadino Infantil conjuntó, definir a chapa
de Futebolde Salão,.conio que irá concorrer diª �o

prometera.' Alcione
.

é o de fevereiro, ql,.linta-fei��,
único 'remanescente do quandq, nova assembleia

Departamento d,e Futebol �erá r,,��!.i:zada na Associa
de Salão, ,ligado a ent�ó: ção Recreativa Weg, às

Liga Jaraguaense de. Des- 19h30... '

portos (hoje de FuteboU, Até lá, o presidente, AI
acompanhando todos Os ,clone que juntamente com

passos até ,a transforma- o vice-ilresidente Eduardo

ção e çriação da Liga Ja- Schmidt,
. r?l�tam em �on

raguaense de Futebol. de tinuar �1�lgmdo a en�I���
Salão', na qual permanece de, admitiram a posslblh
até então. 'dade da el�boração de

O PresideAte da lJFS, . uma chapa, pel,a Liga, co

apontou, dentre as múl\i- mo é de praxe. Os [epre- ,

pias dificuldades, a falta sentantes dos clubes, por
de material humano, prin- sua vez, reúnem-�e. segun
cipalmente de 'árb.itwsó', d.a-fetra, pa.ra ?eflmr a� es
além da falta ,de Il)otiva- .' colha"do, presldellt.e e �d-.
ção e da pouca assistên- mais cargos, de dlretorl?

. ,cia, taFlto é verdade que I O certo e qu� no, .dla
em 1981, a Liga arrecadou 10, de qualquer ma�elra,
na venda ,de ingressos sai.r:& �. 110va diretona da.

Cr$ 85.710,00 e, em 82, Liga Jaraguaense de Fu

somente Cr$ 126.500,00; tebol de Salão.

compareceram represen
tantes da' Associação Atlé
tica l;3anco do Brasil, As
sociação :Atlética Bref
thaupt, Associação' Re-·'
creativa Desportiva Mir
tes, Associação �ecreati
va Olipê, Associação Re
creativa Marisol, Associa
ção

.

Atlética Besc, Asso
craçao Recreativa Weg,
As s o c i a ç ã o Atlética
Emmendoerfer, G r ê m i o

JUDO TEM I"SCRtÇõES ABERTAS - O profes
sor Sílvio Acácio Borges, técnico do selecionado jara
guaeilse de judô, do Clube Atlético Baependi, informou
'que est�o abet:tas inscrições,. gratuitamel1te, na secre-

,
taria do clube, durante o horário comerciai" para garo
tos de ambos os sexos, a partir de 5 anos. Acrescentou
o professor Sílvio que durante OS dias de carnaval, acon
tecerá um treino entre seleções, possivelmente em
Joinville ou Blumenau, onde também judocas de Jara-

". guá do Sul estarão p'articipando.
,.

ESPORTE AMADO·R NA EXPECTATIVA - Com 'a
posse dos novos governantes municipais, na última ter
ça-feira, está gerando grande expectativa quanto ao
destino do esporte amador em Jaraguá do Sul. O pre:
feito �Ieito Durva.1 Vasel é um despottista nato, inclu
sive é dir.etor do JuvEmtus e pertenceu ao departamento
de futebol, à época em que o "Moleque Travesso" diS
putava o Campeonato 'de Profissionais da Federação
,catarinense de Fl!teboL � Secretário da Educação,'Cul
tura. e Esporte, o professor Balduino Raulino" a quem
compeUrá designar o presidente daComissão Municipal
d,e ,Esporte ou Departamento Municipal de Esporte, e
dar incentivo e apoio de maneiras a desenvolver o es
,porte amador em Jaraguá do Sul como um todo, a partir
das bases, form.a�do atletas. e equipes nas várias mo- \

dai idades, que venham a representar o município E!m
Campeonatos e Jogos Abertos. Dentre os nomes em
maior evidência para assumir a CME está o ,de Raul
Valdir. J;lodrigues, que foi c�ndidato a vereador pelo
I?MDB, grande batalhador do, esporte e que durante sua

campanha política defendeu a necessidade de um maior
- .

I '

apoio ao esporte, de maneira geral. �e se confirmar o
nome de Raul, a CME ou DME estará em bo&s mãos.

ACARAí RETOMA CAMPANHA PARA VENDÁ DE:
TITULOS PATRIMONIAIS _c

.

A gloriosa Sociedade de 1.500,00. Estes preçGS vão

Desportos Acaraí, está' até onnal de ,fevereiro"se
reiniciando uma a m p I a gundo O Sr� Livinus Krau

campanha para venda de se, presidente da Socie
títulos patrimoniais, vi-' dade, devendo aumentar

sandO' a cOr.lstrução, de a partir de março.
forma gradativa, do seu

complexo esportivo-social,
que está erguendo em pri
vileg'iado altiplano no Ja
raguá Esquerdo. O custo

é o mesmo, istol é, Cr$ 40
mil O' "especial", à vista,
ou em 6 pagamentos de
Cr$ 10 mil, não pagando,
nesSe cáso� <> associado, '

mensalidade, QU, Cr$ 15
mil, podendo ser ,divid1ido
em 1 ° pagamentos de Cr$

ARNO IÉ DE NOVO O "ÉCNICO DO BOLA0 -:
O veterano bcilonista Arno Henschel, mercê do seu gran
de trabalho em prol do balão 'catarineAse, foi outra vez'
convidado e vai c'omal'ldar a Seleção Catarinense de
Bolão Feminino, que disputará o Campeonato Nacional,
pOSSivelmente em nosso ·Estado. Sara Regina Wiele e
Florilda Emmendoerfer, ambas de Jaraguá do Sul, são
duas das convocadas para integ�ar o SelecionadQ.

eURSÕ DE NATAÇAO COMEÇA SEGUNDA - Co
meça no dia 7, segunda-feira, o curso de natação no

Clube Atlético Ba(:}pendi, que terá a orientação da
Profa.- Lígia Braun Joaquim,cujas inscrições encontram
se aitida abertas. I� destinado aos' associados, nos se

guintes' horários:' de 3 a 4 anos, das �4 às 14J')30; de 5
a 6 anos, das 15 às 15h50; de 7 a 11 anos, das 16 às
16h50 e, para adultos,' das '8h30 às 19h30. As inscri
ções, para crianças, custam, indMdualmente, Cr$ 2 mil
e, para adul�ós, �r$ 3 mil. 'Elas deverão ser� feitas na

secretaria do clube;
"

Atualmente o Acaraí es-,
tá construindo uma nova

etapa do. seu projeto, ou
.

' seja, um pequeno salão
para reut;liões e festas.
Para uilla etapa s'egüinte,
na medida em que houve
rem recursos, está pr.evis
ta a construção da sauna

e da piscina, primeiram�n
te a infanti I e após, 'á: g:e-
mi-olímpica.

. '('.

,r A dir�toria do Cruz de Malta vem promovendo uma

série de melhorias no ,Estádio Eurico Duwe, visando
dotá-lo de uma melhor Infra-estrutura, 'oferecendo co

'modidade à torcida e para 'as equipes visitantes. Esses
melhoramentos, que. constam, dentre outros, de cabine'
de rádio, muro, vestiário e sanitários, serão inaugurados
no dia 12 de .fev�rei ..o, ocastão em que será realizado
um torneio, com a participação de várias equipes, que
serão convidadas, cujas., partidas acontecerão no'

perío-I
-r .

Ido da tarde e à noite, conforme informações do presl- ,

dente Adernar Prederíco Duwe. '

Jaraguá Fabril recebe à tarde
'

Partici�e dia� 11� 12 e 13�
( \ , '

'IS 'faixas de campel
A Associação Recreativa' Jaraguá Fabril� campeã

de 1982 do Campeonato da 2.a Divisão de Amadores da

liga', Jãraguaensé de· Futebol, rece�erá na tarde d�te
sábaçJo, dia 5, as .faixas de campea, do Clube Atletlco .

BaepÉmçfi., A partida começará às 16 horas, no Estádio
Max Wilhelm.

Por falar em Baependi,. O' clube está aceitanclo ga
rotos entre 12,e 15 �nos, que queiram integrar a esco

linha de futebol,'que terá Q comando do esforçado pre
parador Lula Malheiro. Haverá todos os sábados, a par-
tir das 14 horas, treinamentos, podendo desde treinar,
bastando que- venhàm munidos do material - calção.:
meia --e chuteira. :-__....._,_---_

..,.

Cruz de Malta denne dia 10
RECEITA DE ICM' CRESCETorneio

da lntegra�lo de . ACIMA DA I�FLAÇAO EN! 19SZ,

O Grêmio Esportivo Cruz de Malta, presidido pelo
empresário-desportista Adernar FredericO' Duwe, deflnl
rá na próxima quinta-feira, dia 10, os detalhes do II
Torneio da Integração, que reunirá equipes amadoras do
interior do município. O encontro entre os promotores
e dirigentes das agremiações interessadas começará
às 19h30, na sede do Botafogo Futebol Clube, na Barra
do Rio Oerro;

Segundo Duwe, neste Torneio, deverão participar
o Cruz de Malta, Rio Cerro, Botafogo (campeão no ano

passado), Guarani, Vitória, Grêmio Garibaldi, Fluminen
se, Floresta e XV, de Novembro, além de outras que
poderão ingressar e tomar parte na competição.

A arrecadação de ICM (trn,
posto sobre Circulação de Mer

cadorias) atingiu durante o ano
de 1982, de janeiro a dezembro,
em todo o paIs, 2 trilhões 467

bilhões 812 milhões e 322 mil

cruzeiros, 104% superior ao

verificado em 1981,. t:ste to

tal, já deflacionado, indica um

crescimento real de 2,15%. na

arrecadação do IC� no ano

passado - segundo boletim di

vulgado pelo Ministério da Fa_
zenda. .

Exceto a região Sul, compos
ta pelos estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, todas as demais regiões
apresentaram ,cre.scime�to '�a

. arrecadação -superior à mflaçao
acumulada em 1982 que, foi de

99,7%. O, ICM é um dos indi
cadores do comportamento da

atividade comercial em todo o

país.
,

O primeiro lugar em volurne
de arrecadação de 'ICM é ocu

pado pela região Sudeste, da

qual fazem \ parte os 'estados
de Minas Gerais, Esplrito San

to Rio de Janeiro e ,São P�u
lo: Nesta região, a receita

de ICM atingiu, em 1:98�, _

1

trilhão 527 bilhões 978 mtlhões
e 799 mil cruzeiros, um cr!'l_S-,
cimento de 103,7% em relaçao
a 1981. A participaçãe rela

,tiva da .região Sudeste no -totaí

arrecadado de ICM em todo o

país é de �,,92%.,

INAUGURAÇAO

.
,

"',� /","::, l'
"

O maior cre$cimento em,
-termos p,erceh�ü�is ..

na receíta
do ICM foi apres,entado pelo
Distrito Fedéràl. cuja arrecada

ção atingiu' no anb passado 30

bilhões 5771' �ilhõe� ,� 38.� mil

cruzeiros, um impleme"to de

1'42,1%, comparando-se com .o
ano anterior. ,

'.;'- ,

i; '.,

ra O seu sUcesso.

, de fevereiro, dê festa d�

São Sebastião, na,Paróquia

de Jaraguá do Sul.' A sua

presença é importante pa-
•

, '

"A EMPREENDIMENTOS IMOBILlARIOS MARCATTO LTDA.,
lança a venda lotes do PARQUE RESIDENCIAL ACAPULCO, na Praia ,de
�içarras com as condições que você já conhece de outros. lançllf!le�tôs. .

-

. Infraestrutura executada (água, luz,' esgoto plUVial, rnelcvflo e

macadamização).
Vários planos de financhimento

.

.'

_

.

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

'E m p r een d ime n to 5,

Marcatto
Imo'biliá rios
Lctd a.

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

O F E R'É C I M E N T O:

finmn herte r Clmércil'-de. Veículps tida.
Fones: 72� 72-0969, 72-0655

O" NOVO CHEVETTE.
,A ,gran.de ,atração 'desta temporada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado 1erá reflorestado com o plantio de
espécies nativasCORREfo ,DO POVO

• EXPEDIENTE.
� ."

"Fundado em 10 de maIo de 1919
CGCMF N.o 84.436.591/0001_34
EUGêNIO VICTOR SCHMOCKEL

, Jornalista prof. ORT-SC n. o 729 e DIretor 'de Empresa
Jornallstica ORT-SC n. o 20. Membro efetivo do Instituto His

t?rlco e Geográfico de Santa Catarina.

Colaboradores
Flávio José Brugnago, Yvonne Alice SchmOckel Gonçalves,'
Jaime Blank, Prof. Paulo Morettl, Silveira Junior Rudolf

• Hirschfeld, José Castilho Pinto, Dr. José Alberto Barbosa.
-

, ,

Redação,. Admlnlsfl1ação ·e 'Publlcldade:
Rua Procópio Gomes de Oliveira D.o 290.

Caixa Postal 19 - Fone 72-0091
89.� - Jaragué do Sul.- SC.

Composição, Impressão e Clrculaçlo:
Soçiedade Gráfica Avenida Ltda. - Jaraguá do Sul _ SC.
Assinatura anual: Jaraguá,do Sul e região. Cr$ 3.000,00
Outras cidades � . .. Cr$ 3.500,00
Número atrasado Cr$ 70,00
Exemplar avulso Cr$ 60,00

Este Jolfnal não se responsabiliza por artigos aSsinados e nem

devolve originai.. .

O "Correio do Povo" é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

,Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOES.

A "Canarinho" preocupa-se C9m a sua lo
comoção; colocando à disposição modemrsslmos
,ônibus, com pessoal especializado, possibilitando
uma viagem tranqQlla, rápida e segura.

Programe beml Programe CANARINHO -

Q transporte carinhoso.
JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

Helojoana ·Avenida
ETERNIZE OS BONS MOMENTOS

Presenteie com Jóias e as mais finas su

gestões da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e

Getúlio Vargas..�
----------------------------.....

Funilaria Jaraguã Ltda.
Calhas para tddu a.' finalidade.. Fa98-nos

uma visita. Estamo. em condlç6es de atend�lo.'
eficientemente.

Rua Felipe Schmldt, 279 - Fone 72-0448 ..:....

Jaraguá do Sul-SC.
'

I .

Terraplenagem Vargas .. 1·
Retroescavadeiras.e Tratores de' Esteira

Consulte nossos serviços.

Tubos Santa Helena
Tubos de éoncreto para suas ,obras

Rua Joinville, 1.0-16 - Fone 72-1101.

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.
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CONFIRA A HISTÓRIA ...

Bario de ltapocu

tIA 38 ANOS
,

___ Dísputava-se a Taça �alware na região da

hoje grânde Jar.aguá e se nao �ouvesse empate

seria corno foi encerrado o tornelo, arrebatando o

C. A. Baependi, local ao Seleto, de Guaramirim, a

Taça e as 12 garrafas de champagne que a acom

panhou, pelo escore de 3 x 1. No campo do Bae

.pendí entrava a equipe vencedora com Arno, Helnz,
Peruzinho; Girola, Amaurí e Nunes; Otti, Arí, Ciri
neu, Etti e Emílio. O Seleto trazia em quadro gran

d�s figuras, como Schmidt, Aguiar, Édio e Joãozt

nho.
-�- Em fins de janeiro de 1945 já se procurava
saber quem era quem em Jaraguá do Súl como

profissional devidamente legalizado pelo Departa
mento de Saúde Pública do Estado. Querem ver?
MÉDICOS - Dr. Waldemiro Mazurechen; Dr. AI-

. varó da CostéLBa�alha; Dr. Adalberto Wilke-Corupá
e Dr. Manoel do N. Abreu-Corupá; DENTISTAS ,_
Dr. Arnaldo Otto Schulz; Dr. Nestor Carpes e Dr.
Adalberto Kllntwert; PROTÉTICO - Mário Nico
lini; FARMACf:UTICOS·.....;. Nadyr Fernandes, Moa

cyr Gomes de Olivelra e Oscar Pinto da Luz;
FARM. UC. - Roberto Maurício Horst e Pedro A.

Almeida-Corupá.·
.

--,-- A Associação Pró-Preventórip de Jaraguá
do Sul, divulgava pela imprensa jaraguaense,· ba
lancete datado de 30 de junho de 1944. Cobradas
as ménsalidades no valor de Cr$ 1.08�,OO e um

donativo de 15�, a receita somava' Cr$ 1.225,00.
Essa quantia tinha a seguinte aplicação: comissão
a9 cobrador, /Cr$ 612,80; Nota da Tipografia L.

Reiner, Cr$ 58,00; subvenção a, um beneficiário de
janeiro a julho de 1944, Cr$ 300,00 e cheque em

.
favor da Sociedade de Assistência aos Lázaros,
Fpolls, Cr$ 71,�,20 .Assinavam o balancete, a Pre
sidente Julieta Pereira Oliveira e a Tesoureira
Joanna Blosfeld.

--- Jacob Buck, alfaiate, natural de Stuttgart,
hoje nome de uma rua na cidade, falecia no dia 18
de janeiro de 1945, aos 65 anos de idade.

". HÁ 30 ANOS
,

!
No dia 9 de fevereiro de 1953 o casa�,

neu Bornhausen comemorava as bodas de pra,...)-ª
lrlneu Bornhausen e Marieta Konder Bornhausen,

•

com �eus três filhos, assistiám offclo religioso na

IgrElj� de Itajaí, a cargo de Pe. Wendelino Hobbold.
'Á' noite o Gover:nador lrlneu Bornhausen e a pri
rnelra dama do Estado, sra. Marieta Konder Bor
nhausen recebiam amigos no Hotel Oasls, em Po
merode, notando-se, entre outras, as seguintes au-

"torldades: Os Secretários de Estado dr. doão Colin
e Fernando Mello; Almirante Carlos da Silveira
Carneiro; o Coronél Comandante do 23 R.I., sedia
do em Blumenau; dr. Antonio Gallotti, Vice-Presi
dente da- Light and Power, no Rio de Janeiro; de

putados Celso Branco, Júlio Coelho de Souza e

Luiz de Souza e respectivas esposas; Coronel João
M.arinho· e Oficiais d� Polícia Militar; _' Frei
�mmendoerfer, Diretor do. Colégio Santo Antonio
'de Blumenau; Prefeitos Hercílto Deeke, de Blu-
rnenau e Waldemar Bornhausen; de Ria do Sul; In- .

'90 Hering, Preso da Câmara Municipal de Blume

nau; dr. Braulio Mueller, Diretor da Estrada de
Ferro Santa Catarina e o ex-deputado federal, dr.
Max Tavares d'Amaral.

---" Era a semana do carnaval e o Clube Atlé
tico Baependi realizava no domingo o seu baile
carnavalesco e O' Clubf Aimoré realizava na sede

baependlana O baile da terça-feira de carnaval.

... MA 20 ANOS

.

Dando exemplo -de trabalho honesto, Car
valho Pinto deixava o governo de São Paulo com

o "superavit" de 50 bilhões.
Ivo Kaufmann formava-se no dia 18 de fe

vereiro de 1962 em odontologia pela Universidade
do Paraná, integrando a Turma dos Cirurgiões Den
tistas de 1962 e o sr. Carlos �El"nésto Gessner, fl
·Iho: do pranteado Willy GermanO' Gessner, de Co-
-rupá, formava-se, também, dentista, integrando a

Turma Cinquentenário' da Universidade do Paraná.
I

. .. HÁ 10 ANOS

--- Tomavam posse como Prefeito o sr. Eugê
nio Strebe e como Vice, o sr. J1oão Lúcio da Costa,
"na_certesa de que tudo farão para gerir com lisu
ra os negócios públicos e que envidem esforços
para qu� a comemoração do nosso centenário de
fundação Sé faça de modo a projetar a comunida
de em que vivemos". José Carlos Neves, o Preso
da .câmara e Fidelis Hruschka, o Vice.

. Assim ,mesmo, no dia 22 de, janeiro de
1973, compareciam à ACIJS o Pref. Hans Gerhard-

, Mayer, o' Vice Eugênio Victor Schmãckel e I> Prof./
''Eugênio .Strebe, prefeito elei.to, a imprensa escri
ta e falada, pata debater o problema da habitação
para operários, face à constatação de que, a cada
mês surgiam 150 novos empregos, criando indaga
ção de como localizar a massa obreira. Era a épo
ca em que havia· diálogo aberto e franco e tudo

, caminhava em paz.
'

.

,

Innú�tria� ��unitla� Jara�uá �.. �,
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Uma' equipe de oito professores da Universidade

Federal de Santa Catarina, sob a coordenação de Ade-.
mir Reis, elaborou um projeto visando entregar ao se

tor madelrelro todas as informações dos reflorestamen
tos com espécies nativas de Santa.Catarina. O Estado,

originalmente caracterlzado como o que possuía maior

quantidade de áreas florestais, encontra-se hoje, quase
na mesma situação deplorável que o 'Estado do Rio

Grande do Sul e do Paraná no tocante a florestas nati

vas:'
A expansão da agricultura durante a primeira me

tade deste século e, principalmente de 1950 a 1970, de
vastou 'grande parte das matas naturais, atingindo no

Estado proporções alarmantes. O reflorestamento com

espécles nativas, além de produzir matéria-prima variá

vel para as indústrias madeireiras, contribui para uma

melhor conservação do solo e preservação da flora e

fauna.
A matéria-prima de florestas. nativas em todo o

Estado, até a década de 50, constituía-se uma das prin
cipais rtquezas do Estado. Santa Catarina caracterizou

se sempre como um estado de atividades madeireiras,

principalmente, a extrativa, como os ciclos do pinheiro,
erva mate, imbuia, canela sassafrás, perobas e tantas

.

outras. O incremento da' atividade madeireira verificou
se' principalmente nos princípios deste século. A par
tir daí instalaram-se centenas de serrarias por todas as

regiões. Para se ter uma idéia, em 1978 foram registra
das na Delegacia Estadual do IBDF cerca de 2.133 ser

rarias de pinho, ?898 serrarias de lei, 171 fábricas de
laminado, 207 fábricas de óleo de sassafrás e 239 fábri
cas de pasta mecânica, ,todas explorando matéria prima'
da flocesta nativa catarlnense..

Hoje, existem aproximadamente 1.500 serrarias fun
cionando clandestinamente por todo o Estado, Estima-se
-ern sete ou -oito por cento a superfície. do Estado ainda
coberta com' matas naturais. Assim, extensas áreas sem

vegetação consistente dão margem à erosão que degra
da centenas de quilômetros quadrados e que em outras
épocas eram cobertas por madeiras de lei.

"

Os Despachos do Dr. Prefeito
--- o dr. Carlinhos" quando prefeito de itaocara, lá

pelos idos de abril de 1976, endereçou ao seu Secretá�
rio Geral a seguinte mensagem:
"Senhor Secretário Gerali' Recebi solicitação para com

parecer ao Rio, ao Monumento dos Pracinhas, com 10

estudantes, dia 2 (maio) próximo. A solicitação provém
da Secretaria de Educação do Estado, cuja Titular e,

Assessores são insuperáveis. Peço-lhe,' pois, compate-
,

cer representando-me ou, se o seu Cooper não estiver
em dia, enviar quem o tenha e com responsabilidade de .

acompanhar 10 moças representando a mocidade estu

dantil deste Burgo. Viajando e olhando para o lado cla
ro da luz, verão o Brasil-metrô, Brasil-indústria, Brasil
agitado, Brasil-quente. Irão recebendo mais luz e com

preensão melhor .lsto é muito bom. Se fosse possível
levar Os 30.000 habitantes do Município para visitarem

.

a Cidade Grande e trazer 30.000 copacabanenses para
andarem aqui nas nossas estradas, entre o milho caus

ticado pelo sol e os arrozais amarelos na terra rachada,
creio que o Brasil lucraria. Ambos ganhariam Know-how,
este que só a idade ou o sofrimento concedem. Por
isso desejo sempre! a todos, 'O tempo de uma longa vi

da, a. respeito a "Klrnoshí" de cada um, que é o seu'

próprio "eu", que é a personalidade, a forma do espírito,
inerente a cada .ser humano. Mas em todos a evolução
molda as idéias, e prepara as pessoás para estarem pre

paradas.para ouvirem o sino bater na hora que ele bate e .

não no qia seguinte. "Não se pode agarrar um pássaro
fechando a mão ,quando ele já voou.... é um velho ditado
Chinês. Preparemos, pois, nossa mocidade mostrando
o Brasil luz, o Brasil de Caxias, o Brasil da-llberdade, o
Brasil ano 12!" O despacho que adiante transcrevemos

data de agosto de 1976:
"J.E. Cruz - Pede abono de falta, eis que estava a ser

viço externo (CARE}. Defiro, por esta razão. Este, é
uma ccntrseprestação daquele, além de' ser um princí
pio de moralidade pública. Aprecio as coisas certas.:
Tudo tem a hora e a vez..Não se deve fazer nada que
não seja programado. Nenhum administrador terá suo

cesso se agir sem programação. Não chego, evidente
mente, ao rigorismo do. meu grande' amigo e compadre
Teófilo Azeredo, que programa suas atividades cada
24 horas, ao ponto de parar o assunto de uma conversa

no meio para começar outra se o tempo previsto para
o primeiro assunto se esgotou; ou almoçar pela metade
em obediência ao horário, e, por isso, T.A. é um cida
dão de multiplas funções, todas exercídas com inexce

dível brilho. Existem muitos imprevistos ou atividades

qua não se podem programar em função do tempo, ou
parar no meio. Daí, adotar, semprç, uma folga horária

nos meus compromissos. Afinal, todo tempo, de nossa

vida é nosso. O que é importante é cumprir com o de-
ver e ter noção da hora e da vez.

.

"Feche a mão e agarre um dos pássaros que estão
bebendo naque.la fonte.

' .

--- Isso toi ontem. Qs pássaros já voaram.
--- 'Então, devia f�chara mão ontem, não hoje".
- T. Inomura - \

Compreenderam?..
'.

Os 'Clecs' ,do Eno Wanke
Reflexões Marotinhas

- 1 -

•• Um espelho colocado paralelamente e defronte a outro es

pelho nos demonstra o vazio das infinitas reflexões.
- 2 -

•• Quem projetou a curva das asas das gaivotas levou em con

ta a sua cOlltriburção deti'nitiva às marinhas,
.

onde surgem tam

bém navios à vela e montanhas. ao longe.
.

-3-

•• O patinho da lagoa é um 2 que aprendeu a .1adar.
---'4-

•• J: perigoso colocár o nome de algUém entre aspas, r,or exem

plo, assim: "João", especialmente se este João tem mulher vo

lúvel e, pior ainda, se for um .indivíduo �Iumento, desconfiado,
.

!11ál-encatado e mais forte que '8 gente.
;i "�,O ,r_ �'

o que se espera

A legislatura cjue se ins,

talou em Jaraguá. do Sul a

1 .

o de fevereiro, terça-feira
ultima, encontrou uma Câ

mara de Vereadores renova

da em cerca de 70% dos

seus integrantes. Com

efeito, das 13 poltronas que

compõem o plenário da Oa,

sa, 9 passaram a ter novos

ocupantes.

Isto é muito bom. Oxi

gena substancialmente o

Poder, vindo ao encontro

da tão necessária renovação
de valores.

o que se espera dessa

nova safra de políticos e

mergente das urnas do dia
.

15 de novembro? Certamen
te muta coisa'.

E�pera-se, para começar,

que não se deixem contami

nar por muitos vícios que,

infelizmente, desgastaram
quase ao extremo a imagem
do Poder Legislativo, que

é preciso preservar.

Espera-se que, aprovei-
\

tando os exemplos que à

CAmara já deu ao longo de

sua rica hlstõrla, trabalhem

com os' olhos -voltados ex

clusivamente aos reais in

teresses do povo jaraqua-
, '

,

ense.

Espera-se que atuem com

espírito público elevado,
deixando à margem interes

ses pessoais ou de grupos,
olhando sempre para os in

teresses maiores do Municí

pio e da sua gente.
,

Se assim' fizerem, Jara

gUá do Sul terá muito a

ganhar. E o Poder Legis
lativo voltará a merecer o

devido respeito por parte de.
todos.

Previdência Sodal'

Comemorou-se no dia 24 de'

janeiro, o 60. o aniversário da.

aprovação. da chamada "Lei

Eloy Chaves", que, foi o marco

inicial do sistema estatal de

proteção social ao trabalhador

brasileiro e que hoje atinge a

um total de 40 milhões de con.

tribulntes e a quase 100 mi

lhões de dependentes . diretos

e Indiretos (sequrados-benefi
c!ários��amiliares�dependentes) ,

sendo' 80% da população urba

na e 90% da rural.

Seg,undo o Ministéi-io da

Previdência e Assistência Soci

al, existem na área urbana

25.859.118 segurados, sendo

-20.668.220. empregados.
1.770.184 em p r e g a d o r e s,

2.603.448 autônomos, 34.100

facultativos, 207.243 contrl-
.

bulntes em dobro e 565.923

empregados domésticos.' Na

área rural 'são 13.658.096, dos

qu�is 13.333.684. trabalhadores

e 324.412 empregadores.

'Em 'Santa Catarina; o lAPAS

tem 28 agências e 671 servido

res. Do total arrecadado em

1982, apenas 6. cidades catari

nenses atingiram a soma de

68%.
'

São a Capital do Estado

com 23%, Blumenau com '·16% ,

Joinville com 11%, Criciuma

com 8% e Chapecó e Itajai em

torno de 5% cada uma.. Os

demais municípios arre'cadaram

os 32% 'restantes dos, quase

Cr$ 90. bilhões, que foi 23% a

cima da previsão orçamentá

ria.

Faça uma Assinatura

do "(orreio doPovo"

(r$ 3.000,00
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