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Quer
cabeças
rolando
Foi considerada no mini-

mo pretenclasa a reivindica

ção feita pelo ex-adminis
trador municipal Frederico
Souza durante reunião do
PDS de Itajaí na semana

que hoje finda. (: que o

ex-candidato derrotado a

deputado estadual pediu ca

beças entre aqueles que
deixaram ltajai para ocupar

importantes postos em

Florianópolis. . . Sabe-se
que a lista dos que residi-
am !!Im nossa cidade e que

hoje se encontram prestan-
do relevantes serviços ac

governo estadual na cl!Pital-
catarãnense

.

além de inte

grada por figuras de reco

nhecido valor, quer no mun-

do poHtlco, social ou econô

mico, como por exemplo, •

Paulo Konder 'Bornhausen,
Eduardo .Bolon Canziani,
Hélio Mário Guerreiro, Cé-

sar Ramos, Marcos Francis

co' Heusl, Eduardo Santos

Lins, ,LaércIo Gómes "da
SII\la, 'Paulo Bauer Filho, A-

lexandre Flelschmann, Júlio

César, além. de outros. A

culpa da derrota pedesslsta
em nosso municipio não po
de ser transferida, mas de
ve . cingir-se àquelas que na

verdade não contrlbulram
em nada para a vitória de '

seus candidatos, a exemplo
do queixoso. Afinai, o

candidato por quem deseja,
hoje ver rolar cabeças não
foi eleito no pleito munici

pal de ItaJar. Outro de
talhe lembrado depois da
reunião foi o ingresso recerr

te do ex-prefeito nas ,lides
pedessistas, o ,que não lhe dá

respaldo a tantas queixas,
até porque membro do dire
tório ele também não é.

Solicitado 'a declinar nomes

pela presidência da mesa, o

ex-administrador municipal
deixou de cumprir aquilo que

seria do seu dever, porque

assim todos os ausentes de

ItaJar e hoje presentes em

Florianópolis, podem ser os

visados. Debitar aos que

estão longe a derrota do

PDS em ItaJar, é afirmar que
os que ficaram aqui não têm

.prestrglo nem força. O

que não. é certo.

l
t

(Transcrito do Jornal

do Povo, 12-02-83)

N. R.: Óia sinhô AntOnio

Carlos Campo da Silva, ar

respondendo u que foi dito

nu seo jorná, 'Voismicê sabl

que aqui nu Sertão ,do Ita

pocu tumbem si falO di cO

brá cabeça quI Inté si sabe

os nome dos home qui vai

pedi. MaIs· ninguém 88

arreunh.. no Diretório num

,SinhO.

I'
Adiscurpe as mA trassàda

linha
,

(

Ou Cunfrade cá da banda.

Na continuidade a dtstrlbul,
bulçâo anual de livros dIdáti
cos, a Secretaria dI! Educação
do Estado de Santa Catarina,
através do Programa do Livro.
Didático para o Ensino Funda
mentai 82/83, está distribuindo
um total de 19.760 livros

.

de
comunicação e expressão, ma
temática, ciências e estudos
sociais, aos alunos carentes

das escolas reunidas e grupos

escolar. das redes estadual
e rnunlclpàl, dos municfplos de

Jaraguá do Sul, Corupá, Mas
saranduba e Guaramirim.
Schroeder, por não possuir
grupos escolares ou escolas
reunidas, ' delxarâ de receber
os livros didáticos e o manual
do profeasor, que acompanha
essa dlstrlbulção de livros.

O objetivo da distribuição
desses livros didáticos é a

melhoria do processo de ensi

no-aprendizagem, tentando eu,

prir o aluno. carente de meios
necessários a sua ,participação
nas atividades escolares.

A entrega desses livros, ao'

contrário de ános anteriores,
não dar-se-á em solenidade ú-

. nicá, mas sim, a 19a. UCRE

entregará a cada suoervísorta,
que orientará cada escola a

realizar na pr6pria a solenida
de, visando atingir as bases,
através das Associações de
Pais e Professores.

OS LIVROS
DISTRIBUfDOS

.

Um total de 18 unidades
escolares, da jurisdição da 19a.

U C R E estão inseridas no

Programa do Livro Didático

/para o Ensino' Fundamental
82/83. 'Para Corupi foram
destinados 1.852 Jívros, . dos.
,J:Juais 1.600 para o G. E. São
(José e 252 a E. R.. Francisco
jMees; para Guaramlrim fo,
ram 800, 616 _9 E. R. Alfredo
Zimmermann e 184 a E. R.

,Padre Mathlas Maria Steln; pa
ra Jaraguá do Sul foram
5.660, sendo 2.372 para o G.

E. Albano Kanzler, 836 à "Ju-
lius 'Karsten", 224 a "Max
Schubert", 396 a "Prof. João

Romário Moreira"; 292 a E. R.
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Projeto do Executivo' gera, polêmica
na Câmara e voto minerva decide

I ,

Educaçlo vai entregar vinte mil livros' Prelelto 'quer descentralizar o poder e anunda
------�--------------�---------------------

didáticos a escolas da regllo a crlaçlo de patrulhas rodoviárias regionais
-------

O voto minerva do-
presidente José Gilberto
Menel, decidiu pela apro
vação, em primeira discus
são, quinta-feira, do pro
jeto-de-Iei do Executivo
Municipal, que dispõe so

bre a revogação da lei
891/82 de 17 de dezem
bro do' ano passado, que
disciplinou a concessão de
aumentos salariais ao

funcionalismo público mu.

nlclpal, ativo e inativo, in
clusive aqueles pela

.

CLT.
O prefeito Vasel, reme

teu o projeto à, Câmara
re.vogando a lei que con

cedia aumento de cem por
cento 'ao funcionalismo
municipal, este ano, nos

meses de 'janeiro, abril, ju
lho e outubro. Em sua

exposição de motivos, o

Prefeito esclarece que 'a
citada lei· não ateve-se as

mínimas condições de ca

pacidade .

de _ desembolso
financeiro da munlclpall
dade, o, qUe por certo, em

curto espaço,
' atrofiaria

toda a máquina adminis
trativa. Como é assunto
de importância,· diz' a

mensagem, deve merecer

estytfos acurados de nos

sa parte, pois não pode
mos comprometer prati
camente todos os nossos

recursos tão somente em

pessoal,
Oportunamente nova

matéria será encaminhada.
sobre o assunto, "através
de critérios justos e lm

parclals e de estudos, le
vando em consideração a

situação financeira do e-

rãrlo público". Os funcio
nários municipais, no en

tanto, receberam os 125%
.de aumento, conforme a.
lei aprovada, em janeiro.

A bancada do PDS vo-
-

tou contra o projeto e, in
clusive os vereadores do
partido da oposição que
integram as comissões,
deram voto em contrário.
O' vereador Arnoldo Schulz
criticou a atitude do novo

alcaide afirmando que
irá prejudicar toda uma

classe, retirando deles a

quilo que anteriormente
estava aprovado. Álvaro
Rosá, em defesa, mesmo

tendo votado a favor do
aumento na Legislatura
passada, confessou que
"errou-' e criticou também
a -admlnlstração municipal
anterior, qUe somente em

dezembro, no afogadilho,
remeteu o projeto à Câ
mara, para prejudicar o

novo. prefeito do outro par
tido e .

Em segunda discussão,
aprovou-se o projeto que
concede anistia de multa,
juros, e correção monetá
ria, aos contribuintes do
rPTU, ISQN e também da
Taxa de Licença para lo
calização e Funcionamen
to (Alvará). que liquidarem
seus débitos até 31 de
maio de 1983.

A partir da próxima se-

gunda-feira, as sessões na

Câmara serão realizadas
às 19h30, não mais às
17 horas, de acordo com

resolução aprovada.

"Ricléri Marcatto", 368 a "De
zenove de Abril", 596 a Alber

to Bauer" e 576 a "Cristina

M�rcatto". Para Massarandu
ba foram destinados 1.652

livros e manuais do protes-·
sor, para as seguintes escolas

reunidas: 288 a "Prof. Araci

Duarte", 224 a "Edmundo Ku

chenbecker",' 296 a "Maria

Konder Bornhausen", 244 a :

"Pe. Aldollno Guesser", 292

a "Prof. Antônio Pain Soares"

e 308 a "Maria Machado".

Cumprindo o que prometera em sua campanha po
.lltlca, o prefeito Durval Vasel afirmou à imprensa, esta
semana, que sua administração não será de gabinete,
será descentralizada e que dentro de dois a três meses

dará expediente na Prefeitura durante meio período diá
rio e o outro período ficará reservado para visitas e

acompanhamento .dae obras.
A municipalidade, .de acordo com o seu titular efe

tuou o pagamento do funcionalismo' públiCO com os

25% de aumento fixados em lei aprovada em dezem
bro do ano passado. Na quinta-feira, o prefeito e todos
os demais integrantes do primeiro escalão, mantiveram
reunião com o professorado da rede municipal, ocasião
em que a, equipe foi apreeentada e exposta a filosofia
de trabalho que norteará doravante a administração [a
raguaense.

Vasel confirmou o nome de Raul Rodrigues para a

Divisão de Esportes, que ficará subordinada a Secreta
ria da 'Educação, Cultura e Esporte e que substituirá a

Comissão Municipal de 'Esportes que existia até então.
Outra contratação feita pe.hl Prefeitura foi a do ·Sr.
Leopotdo Brück, candidato a vereador pelo' PMDB em

novembro, ex-funcionário do Samae, que responderá pe
,Ia fiscalização de obras dentro do perímetro urbano do

município. Também o Sr. Afonso Franzner, ex-vereador
por duas legislaturas foi convidado para Integrar a equi
pe de Durval Vasel, mas este, por questões de ordem
profissional, declinou do convite.

O' Chefe do Executivo disse à Imprensa, que breve
.

irá se.reunlr com diretores da Cesbé, empresa que está
implantando o asfalto na cidade, objetivando reescalonar'
a dívida do município para com aquela empreiteira, que
sUPaa.Ps Cr$ 100 milhões. A dfvida do município, atual
merft'Er," segundo o Prefeito, .estã beirando a Cr$ 300

milhões,
" ois diariamente aparecem despesas não n

quidadas da administração passada".
berto Bauer", 580 a "pezenovs Lamentou o mandetãrlo-mor- do municfpio o estado
de Abril" e sêo a E. R. "Cr's- deplorável da frota de vetculos de proprtedade da Pre
tina Marcatto". feitura e, como exemplo, citou que das duas ambulân

cias, uma "estourou" o motor e outra será consertada
devido a sua má cónservação e pelos constantes ser

viços que executa na área de assistência social. Disse
Vasel qus para o futuro têm pretensões de deslocar o

maquinário para pontos estratégicos do município, que
ficarão alí alojados para execução de trabalhos em áreas

previamente delimitadas, tendo como funcionários pes
soal dessas próprias regiões, evitando assim o deslo
camento do pessoal do ínterlor para o centro e dlspên

,

dios desnecessários para o erário públlco, principalmen-
te com relação ao combustível.

.

_

Outro assunto exposto - pelo Sr. Prefeito foi com

relação a ausência do Vice-prefeito Décio Piazera, que
retornou a Caixa Econôml,ca por nfio haver conseguido

90 dias no primeiro semestre licença dentro do que propora a CEF. O vice-prefeito,
e 90 dias o segl,lnd� s.eme�t�e. , segundo Vasel, deverá dar expediente diário de duas
Segundo o calendãrlo as ferias horas para que cumpra as atribuições a ele conferidas
do meio do ano' começarão dia

e, ca�o não seja 'posslvel neste cürto espaço de tem-
15 de Julh� � reiniciarão dia 1. o

po, poderá haver um' remanejamento, para agilitar as

de agosto, Indo até 16 de de- comissões de turlsmo & agropecuária. ,

zembro. A antecipação do Ele criticou a Metalúrgi'ca Menegotti, principalmen-
,

início do ano letivo para o 1.0 te pela atitude do ex-vice prefeito Sigolf Schünke, que
e 2.° graus para o dia 21, dá- vem demitindo funcionários por serem partidários do
.se para evitar que as aulas se PMDB. Esses elementos· estão vindo a Prefeitura à

estendam' até data muito pró- busca de colocação e comentam as razões da dispensa
xima

.

ao Natal. I da Menegotti, conforme informou, ,

O prefeito Vasel acrescentou que apresentou su-

Fio de alta tensã.o mata duas Irmls em, C,orupá '
gestão ao deputado federal luiz Henrique, para que, na

Câmara Federal lute para que seja aprovado projeto
que obrigue a posse dos elettos, 15 dias após o pleito,
"para evitar as barbaridades que aconteceram em nossa

cidade". Ao deputado Dornbusch, sugeriu que o _Estado
faça menos mordomia e contribua mais aos órgaos es

taduais que atuam nó município, já que o mesmo arca

com alugueres e pagamentos de pessoal que atua em

órgãos do governo estadual.

Os livros da c��ado
..

re

serva técnica", segundo a Che

fe da Divisão de Administração
de Ensino, Profa. Brasília G:
Beltramini, serão destinados a,

quelas escolas não, atendidas

integralmente no, ano passado
pelo Programa.

A JARAGU,Ã DO SUL

A entrega dos livros a Se

cretaria da Educação, Cultura e

Esporte do 'muntctplo de Jara,

guá do Sul, acontec9u quarta
feira, dia 16. São 3.848 U
vros e 48 manuais para profes_'
sores, para as seguintes esco- ,

las municipais. 2.356 pára o
..Albano 'Kanzler", 352 a "AI-

A assistência té�nica e

orientação pedagógica para u,

tillzação desses livros didáti

cos, ficará a cargo da Divisão

de Ensino.

AULAS DIA 21

o calendáriO escolar de i 983
determlna para o dia 21 de

fevereiro, segunda-feira, o ini

cio do ano letivo, que' terá 180

dias efetivos de aula, "sendo

o Concurso. Hortas"'Domésticas

As Irmãs Janete Aparecida, de quatro anos e Ner
cinda Girolla, de sete anos, morreram eletrocutadas por
volta das 13 horas de domingo, na localidade de Rio
Novo Alto, munlçíplo de Corupá. As duas crianças, fi
lhas do agricultor Hilário Girolla, que tinha oito, filhos,
tiveram morte instantânea. apesar de serem socorridas
por populares.

De acordo com informações, a morte das irmãs Gi
rolla foi em conseqüêncla de um fio de alta tensão, da
Erusc, 'que sofreu ruptura e caiu na estrada. Ess� rup
tura, ao que consta, aconteceu na manhã de domingo,
sendo o fato comunicado a Celesc, em Corupá, pelo su

plente de vereador Juvenal Mokwa, que somente à tar

de, após a. tragédia consumada, "cortou" a energia. O

sepultamento aconteceu às 14 horas de segunda-feira,
no Cemitério de Vila Rutzen.

LEPTOSPIROSE MATA

Acaresc de Guaramirim'C:lança

. ,

;

.

técnica estará a cargo da Aca-

resc.: sendo responsáveiS o

Rrof. Lourival Patrfclo Dias' e '

.)1 Irmã Josefina Bandsarelll di
retora do estabelecimento. ,

Tendo como objetivo motivar

o plantio de hortaliças ,e criar '

hábito para o consumo in na

tura ou em forma de con

servas, e com alimentação e-

, quilibrada; incutir o espírito
associativo e organizacional e

de .liderança desde o periodo
'escolar, motivando a ocupação
em casa, aproveitando melhor

as folgas e, também, divulgar
, é conhecer o hábito do cultivo

com uso de métodos Integrados
e

. naturais, a Acaresc de Gua

,ramirim está lançando junto a

Escola Básica São José, de Rlo

Branco, o Concurso Hortas Do_

mésticas, destinado aos alu

nos ·de 5a., 6a., 7a. e 8a. sé

ries.
A coordenação e orientação

O interesse partiu da escola

em 'cultivar hortaliças na mes

ma e na comunidade, tendo em

vista o interesse demonstrado
. pelos alunos durante a meren

da escolar. O Concurso será

iniciado dia 21, segunda-feira e

terminará dia 28 de fevereiro
de 1984, quando a comissão or;

g;mizadora e Julgadora divulga_
,rá qual a equipe vencedora,

que, como prêmio excurcionarã

a Jolnville ou Pomerode, com

despesá de Onlbus paga pela
comissão.

Corupá registrou semana passada, o primeiro caso

de leptospirose, que fez vItima fatal. Um industriário
de 39 anos funcIonário da fIrma Adolfo Baeumle, con
traiu a doença, transmitida por um rato contaminado por
um vírus letal, que, age diretamente sobre órgãos vitais
do corpo humano, vindo a falecer às 10 horas do dia

11, na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Mu
nicipal São José, de Jolnvllle. Vários casos idênticos
aconteceram ano passado, em São Paulo, e que foram

o.bjetos
.

de reportagem da Rede Globo. O vírus da doen

ça é transmitido através da urina do rato contaminado,
que em contacto com o corpo humano, em local de

fácil penetração (ferimentos, por exemplo), provoca a

contaminação, levando o Indivíduo à morte certa se não

tratada 'a tempo.,
'

Chuvas causam grandes

estragos no interior do município.
As constantes chuvas que estão assolando o mu

nicípio nos últimos tempos têm causado muitos estra
gos, principalmente às vias públicas do interior, que
tem sofrido sobremaneira com as enxurradas. NQ_

.
último final-de-semana, na localldade de São Pedro,
em Garibaldi, uma tromba d'água deixou em estado
calamltoso a estrada, intransitável, segundo relatou, na'
Câmara de Vereadores, o prefeito V!isel•

Valas de até dois metros foram abertas pelas á

gLias, que danificaram também pontilhões e uma gran
de barreira caiu no leito da estrada, em Rio Ada, pró
ximo a divisa-com Rio dos Cedros, obrigando a sels
horas de serviço com uma carregadeira da municipali
dade. De acordo com informações de moradores das

localidades 'mais atingidas, há mais e trinta anos não
se via! tamanha quantidade de chuva.

Também em Nereu Ramos, as águas retiraram par
te do aterro na cabeceira da Ponte Alberto Baue,r, fato
este que tem preocupado o Executivo Municipal, -que
informou que tão logo -se conclua outras obras mais ur

gentes, uma frente de trabalho atacará o aterro em Ne-
reu Ramos.

'

Festa de São Sebastião teve

lucro superior a Cr$- 8 milhões
A Festa da Paróquia São Sebastião, realiza

da no último final-de-semana, atingiu seus obje
tivos, . obtendo um lucro de Cr$ 8.096.450,89, se

gundo informou o Vigário Padre João Heidemann,

que demonstra satisfação pelo apoio da comuni

dade para com a Igreja. A receita total da festa

atingiu a Cr$ 11.368.538,89 e a despesa Cr$ ...••
3.272.088,00.

Por ítem, Q' resultado foi este (somente o va

lor líquido, ou o lucro): bebidas Cr$ 807.081,96,
cozinha Cr$ 614.670,93, churrasco Cr$ 7.08.091,00,
strudel Cr$ 213.888,00, espetinho Cr$ 167.675,00,
sorvete Cr$ 33.384,00, rifa Cr$ 1.768.980,00, livro
ouro C,r$ 3.226.977,00· e comissõés Cr$ 54.000,00,
além de Cr$ 539.853,00 referentes as várias mo�

dalidade� de jogos.
,

O ,Livro ouro apresentou 'Cr$ 2.641.500,00 em

dinheIro' e Cr$ 581.477,00 em prendas. A festa

do ano passado atingiu, bruto Cr$ 7.355.561,35 e,

o lucro foi de Cr$ 4.444.556,45.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"* Está sendo instalado e ativado"
,

"* Foi realizad'o dias 23 e 24 passa

junto a Rádio Patrulha de Jaraguá do dos, na Fundação Municipal 25 de Julho,

Sul, o canal de em.ergência (canal 9) do em Pirabeiraba, o encontro microrre9i�
serviço faixa do cidadão, que-funciona- 'nal de sindicatos de trabalhàdores �ur�ls

d d E do Norte catarinense, com o ob�etlvo,rá durante as 24 hQ!as o ia. ste acon-
de faz'er um lev,llntamento, da realidade

tecimento está se tornando possível
graças a diretoria anterior do PX Clube rufai de cada sindicato, partindo da cons

de Jaraguá do Sul, ao ex'vereador José tatação de -que o agricultor sofre cons

Alberto Klitzke' que manteve Os conta- tantemente decepções por fal!a de uma

tactos com o comando da Polícia Mili- política agrícola adequada: �Iem da fal

tar, 'Sargento Afonso Paulo Baade-Co- ta de estocagem e beneficiamento, ar

mandante da Rádio Patrulha, Dr. Adhe- mazenagem e comercialização, que tem

mar Grubba-Delegado Regional de Poíf levadn muitos agricultores ao deses�e
clá e aos constantes esforços da díre- ro Presidentes e representantes de sm-

; toria atual. Para a segurança da comuni- di�atos baseados nos municípios do Va

dade, a notícia, que damos em primeira Je dó Itapocu marcaram presença no

mão, é excelente, considerando que em encontro.

Jaraguâ "por baixo", existem cerca de
cem operadores (PX) com O' rádio insta
lado em carros ou em suas próprias re

sidências, e que poderão, em casos de
acidentes, roubos, calamidades, erner".

gências entre outros, prestar um servi
ço inestimável à população. A mela de
tantas notícias ruins que estão surgindo,
esta pelo menos' é das mais alvlssarel
ras.

"* A distribuição gratuita de 15' mil

quilos de banana, se�ta-feira, feita por
um produtor de Joinville (Reinaldo
Guesser é o seu nome), está sendo du
ramente criticada pelos plantadores de

Jaraguá, Corupá e Guaramirim, princi
palmente, pois a decisão, ao invés de

amenizar a difícil situação pela qual
passam os bananicultores do Norte do

Estado, acabou se agravando. Foi uma

atitude precipitada e impensada (deve
ter {Jente com objétivos excusos por
traz dlsso) que ganhou notoriedade até
à nível nacional, mostrada pela Rede
Globo. Embora a supersafra tenha pro
vocado queda de preço, a perda não ,
tão acentuada como vem sendo apregoa
da. E agora a tendência é ficàr mais di
fícil, pois o bananicultor, oferecendo um

pre-ço "xis" ao comprador, receberá des-.
te ª contrapartida, sob a alegação de

que "estão distribuindo banana de gra·
ça" e exigindo preço "alto". É uma hl
pótese que está sendo levantada .. O epi
sódio, enfim, mesmo que em forma de
protesto, não foi bem aceito por muitos.

"* Começou quinta-feira, em Jara·
.guá do Sul, o Censo Torácico (exames
abreugráficos) através dos equipamen
tos do Departamento Regional do Sesi
de Santa Catarina. Inicialmente serão
atendidos todos os colaboradores das
empresas do Grupo Weg' e, após, 'os

da Condimentos Bretzke, O último Cen
so Torácico do Sesi foi realizado em

1981 e, após dOis .anos, conforme exi
gência de Ministério do Trabalho, volta
a ser realizado. As empresas que dese
jarem o Censo, terão que solicitá-lo ao
Centro de Atividades do Sesi, segundo
informou o coordenador Adernar Lotin
Frassetto, que acrescentou, também,
que o Censo Visual será realizado em
dezembro, de acordo' com o cronoqrema,

.

"* Há rnaía de 30 anos sem regis
trar um crime siquer, Pomerode contt
nua desfrutando do conceito de o mu
nicípio mais pacato do Sul do país. Essa
condição, contudo, chega a levar as· au
t�ridades locais a -exageros. A cadeia
publica, por exemplo, pel,o conforto que
apresenta, pode ser considerada como

u!". �part-hotel. Para um tipo de gente
clvllízada assim o esquema carcerário
nao poderia ser diferente,

. '*. Os horários de atendimento a�'
publico, na Prefeitura de Jaraguá do Sul,foram encurtados. O Executivo, considerando a necessidade de proceder uma
ref�a total em todo o· ,sistema de
funclOn�mento da Prefeitura, principalmente mterno, e considerando também
q�� Os co.ntribuintes devem ter acess,ofacll. às dlye�sas .r�partlções e que os
serviços publlcos sao ininterruptos nãopodendo sofrer solução de contin'uidad«:, decretou a partir do dia 21, segunda,feira, o atendimento das 8h30 às 11 ho-
�as. e d�s 1�h30 às 16 horas, nos dias
utel�. Fica ai o registro.

d
* O. Plano Diretor Ffsieo-Territorialo !"umcfplo de Guaramirim,. hiiciado

::,���o do an� �assado, com os revan-
,

I ,os prellmmares, deverá estar

�:Ci�f:- até_ o final de março, confor
eJO' Lu' maçoe� do arquiteto-coordena
G
r IZ Antômo de Assis Prates, do

. aplan, �ue pretende entregá-lo à CAmara, para aprova _ a •

se não o
çao, no início de abril'correrem impre .

t b "

namento frsi ". ,VIS !Os. orde-
rim está sen�:"1errltorlal de Guarami-
vênio celebradoelab�rado graças ao con.

Gaplan com' a su:!!� _a Prefeitura e o '

dos Municípios do V��:oddaiAssO?iaçãora a sua conclusão est-
o tapocu. Pa

algumas reuniõe
' ,ao faltando ainda

Is COm· a comun·d dv sando colher subsídios
I a e,

ra'a compatibilização fin� ���:�� pa.

"* O Pap� João Pa�lo II deverá. be�
tiifcar nos próximos dOIS anos a pnmer-:
ra santa brastlerra. a Madre Paulina, nas
cida na Itália e que velo ao Brasil aos
nove anos, radicando-se em Nova Tren

to (Santa Catarina), onde viveu mais de
60 anos dos seus 72. AI( fundou uma

ordem religiosa e a ela se atribuem mui
tos milagres. A igreja que ela construiu

começou agora a ser restaurada para
raceber milhares de peregrinos quando
for beatificada. FOi nesta igreja, hã
dias, no início dos trabalhos de recu

peração, que se descobriu debaixo de
uma grossa camada de tinta uma gran
de profusão de pinturas cujo autor; ita

liano, se tenta descobrir o nome.

"* No próximo dia 3, qulnta-ferla,
todos os secretários-executivos das As
soclações de Municípios estarão- reu

nidos em Florianópolis, para tratar so

bre o Movimento Econômico de 1983,
que é o "termômetro" que influi no re

torno das cotas do 10M aos municípios.
Da Associação dos Municípios do Vale
do ltapocu-Amvall, participará o Sr. Plí
nio Gerent, queresponde pelo cargo in

terinamente, até a escolha definitiva
do novo secretário-executivo. No ano

passado, os municípios da microrregião,
apresentaram suas declararações do
movimento econômico e Os respectivos
valores adicionados (comércio + in
dústria + agropecuária): Corupá 159

declarações e Cr$ 573.083.086,54, Bar
ra Velha 122 (Cr$ 189,113.177,05), Gua
ramirim 156 (Cr$ 1:303.017.561,41), Mas
saranduba 139 (482.478.585,79), Sch
roeder 59 (Cr$ 355.507.861,72) e dara:

guá do Su._1 659 declarações e Cr$ ..

18.081.092.106,51. A tendência lógica,
para este ano, é dobrar o valor adiciona
do de cada município.

"* Confiram. O tamanho da nossa

dívida externa fez com que cada brasi

leiro nasça devendo 700 dólares, quan
tia que, em números redondos, corres
ponde a Cr$ 266.700,00. Mas não é só»
Cada cidadão também responde, pelo
menos teoricamente, por cerca de Cr$
62 mil como endividamento interno, uma

'pequena fração, portanto, dos Cr$ 7,8
trilhões .que equivalem ao saldo dos pa
péis federais em circulação e. que de
verão ser pagos ou rolados no futuro.
O brasileiro, portanto, já nasce encala
crado.

'* Ainda não foi assinado o contra

to entre o locador e lAPAS, visando a

locação do imóvel que servirá para o

funcionamento do Posto de Assistência
Médica do INAMPS, que será implanta
do em Jaraguá do Sul. Está-se no a

guardo do parecer final, para a contra

tação 90 imóvel - Edifício Ana Rico
bom Barbi, na rua E'xpediéionário Gu
mercindo da Silva, prõxímo ao ltajara,
onde todas as consultas passarão a ser

realizadas, o mesmo acontecendo com

'as "fichas" que passarão' a ser forneci-
das alí. O' INAI\APS, este ano, contratou,
para Iilste atendimento, os- médicos Pe
dro Chuji Nishimori (ortopedia), Aírton
Luiz Weber da Silva (�diatria), Rolf Ro
berto Horst e Átomos Benigno Galastri
(toco-ginecologia). Afora estés, os de
mais médicos credenciados continuarão
o seu trabalho como até então. ·Não se

,sabe ,guando o PAM entrará em funcio-
. namento .efetivo. '

'* "Sobrevivência a uma Geração
em Trevas" será o tema da palestra
principal do congresso regional c:fas Tes
temunhas de Jeová, que acontecerá em

Blumenau, no Estádio do Sesi, nOS dias
.

26 e 27 do corrente, hoje e amanhã. T0-
da a programação do encQntro, que c�>n
tará com a :participação de 15 oradores
habilitados, dará ênfase ao tema cen

traI "Inculpes como Portadores de Luz
no Meio dlllma Geração Deturpada". Em
nota a este jornal, as Testemunhas de
Jeová estendem o convite ao públicó
para que se faça presente e se benefi
cie do programa espiritual que será a

presentado.
..

1

,

. v;" <""B��'ém� ihst�lou�se �� novoqovemomunicipal, que
dá as p-;'imeiras erigatinhadas para por a máquina a fun

cionar. Mas sabemos por entrevistas da�as pel� �ovo
"Burgomestre" que certos atos praticad�s no fmzm.h�
pelo prefeito que deixou o poder, poderiam �er r�vls
tos, com o propósito de resguardar o que e do mte

resse da coletividade. Um Sindicato de Empregados te

ria sido procurado para trocar um 'terreno recenternen:

te recebido por um a receber em futuro próximo. O que
mais chamou a atenção foi o terreno de 26 mil e tantos
metros quadrados, que também seria objeto de permu
ta, para permitir a utilização como área de lazer, já
que, nesta cldade, não existe uma área urbana central
que tivesse tantos atributos para tão bons propósitos.
E vale dizer mais: há mais de dez anos a mencionada
área e uma limítrofe, declarada de utilidade pública, ti
nha por objetivo a construção, nó local, de um Passeio
Público, uma Biblioteca e Museu Histórico,' além de ou

tras benfeitorias que a grande área pudesse sugerir no
cresclmente da, cidade, como, por· exemplo, uma Rodo-_
viária para desafogar a homônima no coração da URBE.

,

.

Foi pensando nesses requisitos que absorvem os

que tem a obrigação de bem admínlstrar a municipali
dade, lembramor-nos do ex-Prefeito Dr. Carlos Moacyr
de Faria Souto, de Itaocara, que governou uma cidade
muito parecida com Jaraguá, dotando a cidade com mui
tas praças (da Matemática, da Geografia, da História)
que enfeitou as margens do rio Paralba e deu notorie

dade, e de quem recebemos o BALI ..- Boletim Acade
mia de Letras ltaocarense, n.o 21, de Dezembro de 1982
e onde dá a sua opinião como administrador experimen
tado, que Incorporamos ao presente !_rabalho:

"Todo Governo deveria possuir 'uma Secretaria de
nominada Secretaria do Lazer Social". Quando se pos
sui um país maravilhoso como o nosso, em que a na-.
tureza excedeu-se em proporcionar aos habitantes des·
te Paraíso Tropical que é o Brasil, locais os mais belos,
os mais encantadores para nosso contemplação e pra
zer, caberia a esta Secreta!:la, e não à de Turismo, via
bilizar ao uso popular tais locais, a fim de que o povo,
que durante a semana 'se dedica ao progresso da Na

ção suando' física e mentalmente, pudesse se distrair
nos dias de descanso. . I

.

"O ser humano necessita dessas. distrações para
um repouso mental e físico. ,E não é novidade essa ne-

.

cessidade quando se sabe que desde os prlmórdlos de
nossa história; digo hist6ria do Mundo, Os próprios ge
nios tiravam alguns Instantes para descontração total.

"Seneca, no seu "tratado Sobre a Tranqüilidade da
Alma", afirma que "o trabalho muito assíduo fatiga o

cérebro, entorpece a imaginação e murcha todas as

graças do espírito".
"Grandes 9e.n19s_da humanidade, como por exem

plo, Catão, usavami ..ebida Imoderadamente, para "ali
viar-se dos cuidados do governo", circunstância esta.
que, afirma Seneca, "mais honrava o defeito do que
desonrava- o estóico". Scipião descansava s�us triun
fos entregando-se à dança. Richelieu foi surpreendido,
'certa vez, saltando um muro. Descartes abandonava
seus afazeres e ia tratar de seu jardim. Leibnitz com-,
punha versos. Victor Hugo tinha em seu' jardim um

"pau de sebo", o qual era usado pelo grande poeta e

escritor logo' que acabava de escrever algum trecho de
seu trabalho, e, no "pau de sebo", exercitava-se mais
de duas horas tentando subí-lo. Esse hábito tornou-sê
tão generalizado que o povo, na-s janelas das casas vi

zinhas, se acotovelava para assistir ao espetáculo. Gear
ges Sand, nas horas vagas, fabricava confeltos., e as

sim por dlantaPoderla citar mais de dez ou vinte ge
nios da humanidade. qUe procuravam esquecer, nas prá
.ícas mais estapafúrdias, os problemas e o trabalho as

síduo de suas ocupações. Genios ou não, Presidente
Figueiredo cavalga sempre que pode, Maluf toca Cho
pin, Janto toma whisky, Juscelino dançava ...

"As posslblltdadea que o Rio oferece, tanto quanto
Niterói, Petrópolis onde resido,' ou minha Itaocara onde
fu'i prefeito, são h'lcontáveis. Em Jtaocara, por isso,' tra
tei de aproveitar um quilomentro de margem do Rio
Paraíba para construir um jardim o mais belo do Estado,
e nele coloquei pelos de cultura os mais diversos: Adão
e Eva colhendo a maçã, Diana Caçadora com seu gal
go, o Grande Sino' do Templo Budista, o Teorema de
Pitágoras; a Grande Estátua de Moysés com o Decálo
fJo nas mãos, o Tunel do Tempo, etc... Urbanizei as

i lhas, nelas instalei palcos, churrascarias, pistas para
jogo de malha, pista para corridas de bicicletas, sauna,
quadra de tênis, transporte através de barca movida a

cabos que a traclonavam amarradas a potentes motores
elétricos, apartamento em pilotis sobre as águas do
rio para estudantes, mesas e cadeiras sobre as pedras,
dentro do rio, ligadas por estreitas passarelas, etc.;.
etc... .

"Itaocara, era, assim, um polo de atração, de pra
zer e de lazer para os que ali viviam e para o turismo
que se tornou uma das fontes de divisas da cidade e

de seu progresso.
"Sim, todo governo deveria ter uma 'SeCretaria do

Lazer Social.
"Já pensaram o que se poderia fazer no Rio, com

suas matas, seus picos, a Pedra da Gáv�a, os Dois Ir
mãos, o Arpoador, sua orla marftima, etc.•.?

O Rio poderia tornar-se o maior Centro 'Cultural
e de' lazer do Mundo". Porque não aqUi, também?

E.V.S. - .2/83

Hospital' e Maternidade Jlrasuã
COMUNiCADO

Para COnhecimento do público em geral, informamos que a

ambulância em poder deste hospital, foi recebida como do

ação do FUNRURAL - Fundo de Assistência ao Trabalha
dor Rural, 'conforme contrato ".0 920-22247, de 17.10,77,
destln�-se exclusivamente ao atendimento dos segurados
dessa autarquia, não cabendo atendimento a outras cate

gorias.

Jaraguá do Sul, 01 de Fevereiro de 1983
I

A DIREÇlO

TOMOA DE PREÇOS

EDITAL N.o 01/83

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, por

seu Prefeito Municipal, Sr.' DURVAL VASEL, faz .saber que

se acha aberto Edital de Tomada de PreÇos para aquisição

de 01 (um) Tanque Irrigador devidamente equipado com a

capacidade de até 8. 000 litros.
.

As propostas, deverão ser entregues no Edifício - sede

desta Prefeitura, à Praça Ângelo Piazera, 247, até às 17

horas do dia 08 de março de 1983.

.

O Edital· 'e demais informações serão' fornecidas aos inte

ressados, na Secretaria da Prefeitura, no endereço acima.

Jaraguá do Sul, 24 de fevereiro de 1983.

DURVAL VASEL

Prefeito Municipal

SOCIEDADE ESPORTIVA·E RECREATIVA ALIANÇA

ASSEMBLeiA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇAO

Pela presente, ficam convocados os Senhores Associados
para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária em
sua sede social em Rio Cerro' II, Jaraguá do Sul, as 20,00

, horas do dia 05 de Março de 1983, com a seguinta

ORDEM DO DIA·

1 . Heformulação dos 'Estatutos Sociais;
2. Ratificação da nova redação dos Estatutos Sociais; ,

3. Preenchimento de eventuais novos cargos;
4, Diversos.

Jaraguá do Sul, 21 de Fevereiro de 1983

BENO VOLKMANN
Presidente

II

Estado de Santa Catarina

PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE JÁRAGUÁ DO SUL

JUfZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE PRAÇA

O. DOUTOR SÉRGIO LUIZ. ROSA DE BEM, JUIZ DE DIREITO
DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE JARAGlJA DO SUL,

.\ ESTADO DE SANTA CATARINA,. NA FORMA DA LEI'ETC ...

FAZ SABER (em resumo, art. 1:S87 do CPC) o se

guinte. - Venda em tà, Praça: - Dia 18/03/83, às 16:3Ó
horas, - Venda em 2a. Praça: - Dia 15/04/83, às 16:30'
horas, por quem mais der e maior lance oferecer. - LO
CAL: - Edifício do ForUm desta Comarca.' - EXECUÇÃO
N .

o 500. -. Exequente DÉCIO RAUL PIAZERA. - Execu
tado ARNO KLEMANN. - BEM À SER PRACEADO. _:_ 1)
Um terreno rural, edificado com uma casa de madeira para
residência, situado neste municlpio, no lugar Ribeirão Vi

tória, Rio da Luz, contendo a área total de 150.250,00 m2.,
fazendo frente' no' Ribeirão Vitória, fundos com terras de '

Bruno Kreutzfeld � entre terras de Reno Siewerdt e ditas
de Walterc Ramthum, devidamente registrado nesta Comar
ca sob n.? 37.097, às fls. 97, livro n.? 3-S, avaliados
(terreno é casa) em Cr$ 680. 000,00 .

- Nos autos não
consta qllalguer ônus ou recurso pendente. -' Dado e

passado nesta Cidade de Jaraguá do' Sul, aos 10 dias do
mês de fevereiro do ano de rnllnovecentos S oltenta e três.
- Eu, ADOLPHO MAHFUD, Escrivão, o subscrevi. - - -

S�RGIO LUIZ ROSA DE BEM
Juiz de Direito da 2a. Vara

ÁUREA MULLER GRÚBBA
TABELIA DESIGNADA E'OFICIAL DO REGISTRO DE
PROTESTOS.

EDITAL

Pelo presente ec!ital de citação pedimos aos senho-
I,res abaixo relaCionados que compareçam em nosso Cartó-

rio para tratarem de assuntos de seus interesses: ANTONIO
STROPOLI - Rodovia SC 301 s/n - GUARAM1RIM - ÀL

'CINÇ BOEDER - Rua- Pastor Albert Schnelder, 1325 -
NESTA - ALTAIDES ROMl!_ALDO - Rua Vitor Rosemberg,
597 - NESTA - ADIR BORGES - Rua Corupá, 269 -

NE�A - ALCEU SILVIO DOS SANTOS - Rua Ex. An
tonio C. Ferreira, sln - NE�iA - ARTHUR PARiSl -

Estrada SC 301 Km 5 - NEs,T1A -: CONFEC: LUPET qDA
- Rua João Janu�rlo'Ayroso -:- NESTA - EGON LE�TiZKE
,....,... Rua 28 de agosto - GUARAMIRIM - EDEMIR PIAZZA �

.
'Rua Antonio Ayroso, sln - NESTA - FLORES FREIBER
GER - Rua CeI. Proc. G. de Oliveira, 594 - NESTA .:.__

GERMANO HENSCHEL - Rua'Barão do Rio Branco, 749"-
. NE�A - GENESIO MARCELINO - Rua 39 casa '286 -

NESTA - HILBEFf11 SCHULZ -:-. Rua Carlos May, 257 -

NESTA - IVANOR PEREIRA - NESTA - JqtA IND. E

COM. LTDA - Rua Reinoldo Rau, 752 - NI!STA - MAR�,
LENE SOUZA DA 'ROCHA - Rua Roberto Ziemann, 413 -

NESTA - MODESTINO MARTINS - Rua Arquimedes Dan

tas, 112 - NESTA _: MARCELO FURLICK - Rua Ribeirão
da Lagoa s/n - MASSARANDUBA -'NAZAR� APARECIDA
ROSA GOMES - Rua Miguel Salai, 59 - NESTA - RO
GÉRIO OLIVEIRA DE LUCA - AlC Diglbel Ltda - NESTA
- PAULO LOURENÇO STOINSKI - Rua Guilherme Hering,
75..,.. NESTA - RAIMUNDO GUILHERME CARDOSO - Es
trada Rio Cerro I - NESTA - ....:.... -

,

Aurea Müller Grubba - TABELIÃ DEStGNADA.

II

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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da
Fraternidade'

o lema da CAMPANHA
DA FR));'1:ERNIDADE para
este ano é: FRATERNIDA
DE. . . SIM - VIOL�N
CIA. .. NÃO. É um clamor
de angústia diante da ter

rível realidade em que vi
vemos. É, como se dis-
séssemos: Parem com a,'

víolêncla lfr amor de tudo
quanto é sagrado, parem
com a vlolêncla porque que,
remos sobreviver I A con

vivência tranquila está se

tornando cada vez mais di
fícil. A CAMPANHA DA
FRATERNIDADE tem como

meta educar o indivíduo pa
ra a comunidade, tirá-lo da
submissão escravizadora dos
sentidos e levá-lo à liber
dade da razão, fazendo-o
extrapolar de seu "eu"
para atingir, o outro, o pr6-
ximo. O sentido da FRA
TERNIDADE é o pico máxi
mo da responsabilidade.
Ser responsável eis toda a'

questão; ser fraterno, '!!Iis
a solução.

.,Já lá se vão vinte anos

que a Igreja do Sr,asi! ini
ciou a CAMPANHA DA FRA

TERNIDADE, como dinâmiéã
das necessidades sociais,
religiosas, morais E! eomuní,
tárias do povo braslielro .

Passadas duas décadas, se

ria bom que nos pergun
tássemos se de fato houve
algo para aplaudir. éomo a

CAMPANHA DA FRATERNI
DADE é educativa não se

exige �de pronto resultados
'totais, mas um progredir
contínuo para a meta visa
da. A CAMPANHA' DA i
FRATERNIDADE é uma po- Iderosa ação .dlvulgadora de

Igrandes temas e lemas ca

pazes de despertar o crls- t
tão 'para 'as realidades que

•

o.cercam ..

Não há efei�o sem uma

causa, não há causa sem um

conjunto de fatores que a

determina. A VIOL�NCIA
é um efeito, as causas são
todas as formas de opressão
e injustiças, toda a falta de
amor. O cristão, pela sua

natureza, deve sempre es':'
tar somando valores espiri
tuaís e pela sua ação mul
tiplicá-los e dividindo-os
com o� Irmãos. O cristão
terá que ser, pela sua op
ção, sol e sal da terra, bem
como um poderoso fermen
to para levedar tudo dé

.

E
vangelho, iluminar com 8

luz da Fé e conservar peia
perfeita caridade. O cris
tão é aquele que "'.lê com

o coração" na expressã� de
S. Exupéry. "Ver com o

coração ...
" é o �quiv2lente

ao: ' "Ama o teu próximo
corno a ti mesmo ..

' São
Paulo fala-nos qU!3 Cristo

.
veio libertar-nos da maldi
ção da lei, i. é, da violên
cia institucionalizada. As

próprias' igrejas cristãs co

meteram gravfssin.a.: vlo

,Iêneias umas t;01tra as

outras e cont CI 0& s�us fi

éis.

O Crisria;l l'lmo peniten
cia-se e se !) ,rifict' dessas

'aberrações pq ..q I� ele a:"d�
é fl única fO�I; 1 cap"z de

proclamar: FRATE,RN'DA-
DE SIM VIOLtt'JCIA
NÃO. A CAMPANrlA DA

FRATERNIDADE convõda a

todos para a 'PAZ E A CON

CÓRDIA NA MISERICÓRDIA
E NA RECOI\lG,;_!AÇJi,O. 1'..19

a verdadeira PÁSCOA DO

SENHOR. (Pe. Sílvi'J

S;3!9a'lgado SCJ - Paróquia São

sebas�ião/JaragUá, do Sul) , .

Faça uma ,Assinatura
do "(orreio doPovo"

(r$ 3.000,00

, anunciado' na próxima semana

,
o anúncio dos secretários que trabalharão ao lado do

governador eleito, Esperidião Amin, não mais será no dia 1 .

o

�e março, conforme havia anunciado recl;lntemente,'mas. sim, até
o final de fevereiro, possivelmente próximo ao dia 25. A infor
mação foi 'prestada por alguns assessores de Amim,

.

adiantando
que nos primeiros dias de carnaval ele promoveu um profundo
estudo da.situação de seu secretariado, em torno do qual existe
grande expectativa, achando alguns setores políticos q1Je· ele já
deveria ter divulgado os nomes, a exemplo do que já fizeram
governadores eleitos no pleito de. 15 de novembro.
-, ,

. 'I �
Entretanto, a antecipação dos nomes, afirmam os assesso-

res, não decorre de. qualquer tipo de pressão, mas' sim, em fun

ção de Amin Já ter chegado a urna conclusão _llcerca dos secre

tários que trabalharão' a partir de 15 de março, data marcada

para a posse no Palácio Cruz e Souza. Da microrregião do

Vale do Itapocu ou.rnals especificamente de Jaraguá do Sul:(mui
to embora nomes tenham sido .Indlcados ao novo governador, não

se sabe se serão ou não aproveitados nos diversos escalões da

administração estadual.

,

Edital n.? 13.013 de 10·02·1983.'
ANAQUICJMANDRO CARVALHO E VALTRUDES
DECKER - Ele, .braslletro, solteiro" mecânico, na

tural de Itaqui, Rio Grande do Sul, domiciliado e

residente na Bua Friedrich Wilhelm Sonnenhol,
nesta cidade, filho de Maria Teresa Oarvalho Moy
amo - Ela, brasileira, divorciada, costureira, na

tural de Brusque, neste Estado, domiciliada e re

sidente Da Rua Friedrich Wilhelm Sonrienhol nes
ta cidade filha de Antonio Decker e de Irma De
cker,

Edital n.O 13.014 de 10-02-1983.
ANACLETO MICHELUZZI E ELUZIA GIOVANELLA
Ele, brasileiro, solteiro,' operario natural de Gua
ramirim, neste Estado, domiciliado e- residente na

Rua José Emmendoerfer, nesta cidade, filho de
Domingos Michelu�zl e de Santina Micheluzzi. _
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Gua·'
ramirim, neste Estado domiciliada e residente em

Guaramirim, neste 'Estado, filha de Osvaldo Gio-'
yanella e de Ana Maria Giovanella.

instrui' sobre material- escolar
Com a aproximação do iníciQ do ano letivo de 1983,

.

no próximo dia 21r segunda-feira, a Secrétaria da Edu- ;

cação está alertando aos pais de alunos matriculados
nós estabelecimentos de 1.° e 2.° graus da rede esta·
dual de ensino, sobre a portaria já encomlnhada.às uni

dades de coordenação regional, de Educação, dispondo
sobre o uso de uniforme escolar, livro didático, mate
rial escolar básico: e sobre as contrlbulções às asso·

orações de pais e professores (APPs), nos estabeleci
mentos estaduais.

- I
UNIFORME ESCOLAR

. De acordo com a portaria, "é obrigatório, nos es

tabelecimentos de ensino de 1.° e 2.° graus do Estado,
o �so de uniforme escolar único, constituindo de blusa
'ou camisa branca e saia ou calça azul-marinho". Não'

'

se aplica, no entanto, o disposto no ítem anterior, aos
alunos considerados carentes de recursos financeiros
e não atendidos pela Associação de Pais e Professores
(APPs), cabendo sucessivamente ao serviço social do
estabelecimento, a APP ou a direção da escola' a iden·

-
. , (

tiflcaçâo dos alunos .carentes e a declaração da dispen-
sa do uso de uniforme.

PRODUÇAO DE HORTALIÇAS EM SANTA CATA
RINA � Os pesquisadores Antônio Carlos Ferrei
ra da Silva, Juarez José Vanni Müller, Satoru Yo-'
'koyamae Djalma Rogério Guimarães, pertencentes

. ao Programa de Pesquisa, com Hortaliças da
EMPASC, acreditam no desenvolvimento da ol.eri
cultura no Estado, tendo em vista os aspectos pe
culiares que apresenta Santa Catarina, tals como:

estrutura fundíárla, topografia, clima e localização
em relação aos grandes centros consumidores, en
tre outros.

. 'Conforme recadastramento do INCRA (1972),
70,36% dos imóveis rurais, ocupando 24,25% da
área total, possuem menos de 25 hectares, en

quanto que 19,01% dos imóveis, correspondendo
a 20,08% da área, situam-se na faixa de 25 a 50
hectares. Estes dados revelam a predomlnâncla da

pequena propriedade, que explorada em regime .de
economia famlllar, constitui-se na principal base

produtiva da
.

agropecuária catarinense, pois são

responsáveis por 71,8% do valor da produção agrí
cola. A diversidade de .cllma existente no Estado,
englobando regiões tipicamente de clima tempe
rado e sub-troplcal, permitem o cultivo de hortall-

'.
ças durante o ano todo, constituindo-se no princi
pal fator para o desenvolvimento daolerlculturá.
Estas regiões, bem como outras que apresentaram
microclimás, favorecem 'o cultivo de hortaliças de
verão em pleno inverno. A topografia acidentada
.existente no Estado que dificulta a mecanização,
e em conseqüência o cultivo de culturas extensl

. vas, também é um fator importantíssimo que con-

tribui para o desenvolvimento da olericuitura. Se'

qundo dados do "Levantamento de Reconhecimen
to dos Solos de Santa Cafarina", cerca de 34%
da área estadual é considerada apta para culturas
anuais.
PESQUISAS E.... BOVINOS DE LEITE - A EM

PASC possui, atualmente, cinco projetos de pes

quisa com bovinos de leite, envolvendo trabalhos
na área de parasltoloqla animal, plantas forragei
ras, arraçoamento de terneiros, reprodução ànimal
e sistema de produção de leite. Segundo o pesqui
sador Aírton Rodrigues Salerno, a produção de lei

te no Estado de Santa Catarina, se constitui em

i�portante fonte de renda para os pequenos pro
dutores, especialmente pela sua característica �e
produção contínua e' que permite remuneraçao
mensal durante todo o ano. Os recursos obtidos
com a venda do leite se constituem na principal
fonte de renda no período de entressafra de pro-.

pried�des destinadas principalmente à exploração
agrícola. Ém 1981, foram produzidos 422,86 mi

lhões de litros no Estado dos quais, 88,5 milhões
foram industrializados, estando o valor bruto da

produção entre os cinco maiores produtos agrope-
cuários de Sànta Catarina.

,

Dentre os trabalhos de pesqulsa com bovinos
de leite, o Sistema de Produção de Leite é o pro-

'

grama que mais envolve-teonoloatas e pesquisado
res desta área. localizado na Estação Experimen
tai de ltajal.: o Sist�\ma de Produção de Leite da

Empasc tem como objetivos principais avaliar a

eficiência técnica e econômica das tecnologias'
preconizadas, identificar soluções alternativas com

mínimo custo elservir de instrumento de difusão
de tecnologia. Para isto, instalou-se uma proprieda-

.

de leiteira com as mesmas características de área;
mão-de-obrá ,disponível' e nível tecnológico das
propriedades leiteiras' da Região do Vale do Itajaí,
e Vale 'do ltapocu, porém condu-zida de forma ra

cional, numa tentativa de melhorar o rendimento
técnico e econômico sem eleva('os custos, de pro
dução.:
GUARAMIRIM DECLARA GUERRA A "VAQUINHA"
- A Diabolica speciosa, comumente conhecida por

"Vaquinha" é uma praga que ataca principalmente
as hortaliças novas, destrulndo o limbo foliar, dei
xando apenas .as nervuras," Justamente pelos pro-

, 'blemas que causa as lavouras, notadamente pimen
tão, tomate e feijão-vagem, a Acaresc de Guara
mirim, pensando nos problemas que causam a pra.
ga e a intoxicação, testou e descobriu uma isca

poderosa, eficiente e barata que todo agricultor
poderá ter em casa. Primeiramente deve-se arran

car a raiz de tajujá, que mais parece com alplrn, na
mata existente em quantidade, cortá-Ia em fatias
de 2 centímetros de largura, cerca de 40 peços,
deixando secar no rancho durante um ou dois dias.

, Seguidamente, segundo !) engenheiro agrôno
mo, Tamio, Kida, pegar lima lata, encher com um

litro de água e adicionar 5 mi de beltox ou folidol
e imergir o pedaço de, raiz enxuto na solução du
rante uma noite. Após, com luvas na's mãos, es

palhar os pedaços de raiz na roça a cada 20 me

tros, na razão de dez, pedaços por morgo. De 5 a

7 dias, recolher a raiz e tratar novamente com a

soluçãu durante uma noite e retornar na roça.
Com este método, as "Vaquinhas" não ata

cam a plantação e' as raízes utilizadas poderão ser

guardadas para a próxima safra. As iscas envene

nadas de tajujá envenenarão a praga que tanto mal
, causa a olericultura, onde Guaramirim se destaca
na mierorregião.

'

Proclamas de Casamento
,

I
,'.

IAurea Müller Grubba, Oflclal do Registro Cio
vil do 1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil. Faz saber que
compareceram em cartório, exibindo os documen
tos exigidos pela lei, a fim de se habilitarem para
",asar:' "

-:

Edital n.? 13.012 de 09·02-1983. e o

LUIS CELSO PANSTEIN E MARISTELA PEREIRA
DE ALMEIDA _ Ele, brasileiro, solteiro, .operarlo,
natural de Jãraguá do Su1, domiciliado e· residente,
na Rua João Planinscheck, nestá cldade.: filho de

.

Antonio .Pansteln e de Catarina' Eichinger Pans
tein. - Ela brasileira, solteira, do lar; natural de
União da Vitoria, Paraná, domiciliada e residente
-'em Rua JoinvHle, nesta cldade.jfllha de-Marta Ro
sa Pereira de Almeida.

Edital n.o 13.015 de 11-02-1983.
Cópia recebida do Cartório de Massaranduba, nes
te Estado.
AUGUSTO I..ENFERS E BERNADETE DA SILVA
Ele,' brasileiro, solteiro, operario, natural de Mas
saranduba, neste Estado domiciliado e residente
nesta cidade, filho de Ricardo Lenfers e' de Otilia
Ranghetti Lenfers. - Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de Massaranduba, neste Estado, domi
ciliada e residente em Massaranduba, neste Esta-

I
do, filha de José João da Silva e de Maria Pereira
da Silva.

LIVRO DIDÁTICO
A . adoção ou substituição de novos títulos de li

vros didáticos fi�� condicionada à prévia autorlzação da
Secretaria da Educação, com o pedido de autorização de
que trata este ítem, sendo formulado até 30 de outubro
de cada ano•. ti

'

Edital n.o 13.016 de 11·02-1983.
VALDEMAR MENEGHELLI E MARGARIDA C:IT
TADIN - Ele, brasileiro, solteiro, motorista, na
tural da Presidente Getulio, neste Estado, domici
liado e residente em Alto da Serra, neste distrito,
filho de Heitor Meneghelli e de Elza Meneghelli. ,_
Ela, brasllelra, solteira, do lar, natural de Agronô- ,

mica, neste Estado, domiciliada e residente 'em
Alto da Serra, neste distrito, filha de Francisco
Cittadin e de Maria Cecilia Cittadin.

Edital n.o 13.017 de 1.1-02-1983.
JURANDIR VIEIRA E FÁTIMA APARECIDA PEREI
RA - Ele, bràsileiro, solteiro, operario, nàtural de
Massaranduba, neste Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Henrique Marquardt, nesta cidade,
filho de José Vieira, e de Wanda Deretti Vieira. _
Ela, brasileira, so�teira, do lar, natural de Jaraguá
do Sul, domiCiliada e residente em Rua Antonio
Carlos F:erreira, nesta cidade, filha de Galdino Pe
reira e de Maria da Silva Pereira.

MATERIAL ESCOL:AR ", ,'·'�'r'jli.
Não exigido dos alunos de, 1.0 grau outro material

escolar que não é básico, el}tend'endo-se como tal: ca

demo, lápis preto;' caneta,
.

borracha, régua, lápis de
cor, bloco para desenho e papel almaço sem pauta,

CONTRIBUiÇõES.
- A contribuição financeira dos pais de aiunos à Às'
sociação de Pais e Professores tem caráter espontâneo.
Finalmente, diz a portaria que "nenhum aluno será ;m".
pedido de assistir aulás, fazer provas ou participar de
qualquer atividade escolar, por' carência de uniforme,
material escolar bãetco, livro didático ou falta de con-

tribuição à APP".
.

':�, Jaraguá fica sem recursos do

Programa de Cidades de Porte Médio

. Edital n.Q 13�018 de 11-02-1983.
HELIO DE ARAUJO E DORLY WULF _' Ele, bra
sileiro, solteiro, op.erario, natural de Jaragu� do
Sul, domiciliado e residente na Rua João Januário
Ayroso, nesta cidade,' filho de Antonio Arnoldo de
Araujo e de Anilda Gonçalves de Araujo. _ Ela,
brasileira, solteira, balconista, natural de Massa-

, rarrduba, {leste Estado, domiciliada e residente na
Rua 'Corupá, nesta cidade, filha de Fridolin Wulf e
de Metha Krause Wulf.

.

, Pelo segundo ano consecutivo, o Programa de cr
da�e Porte Médio, que engloba mais de 100 cida·
des médias do país, não receberá verba. Segundo reve

lou 9 secretárto-executlvo do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Urbano - CNDU - Militão de Mo
raes, a parallzação do programa ocorreu já em 1982 'por
falta de recursos. Em 1981, as mais de 100 cidades lns-

'

critas no programa dividiram um orçamento de Cr$ 272
milhões. Apesar da parallzação deste programa, Militão
garantiu que o Programa Especial de Cidades de Por'
te Médio, desenvolvido em conjunto com o Banco Mun
dial ....,. BIRO -/será mantido e já tem verba assegura
da no valor de Cr$ 15,2 bilhões.

Com a paralízação do programa, Militão insistiu na

importância da alocação adequada dos recursos seto
riais. Mas o CNDU não prevê a compatlblllzação dos
recursos federais, estaduals e municipais para as cida
des de porte médio.

A tentativa de adequar e compatibilizar planos e
. recursos nas cidades de porte médio vinha sendo esti
mulada pelo CNDU, enquanto o programa foi mantido.
Neste programa, como os demais desenvolvidos pelo
Conselho, pretendia melhoria das condições de vidà das
populações, desenvolvendo ações especfftcas na área
de emprego.

,
No CNOU há uma expectativa de que o PAM-Progra

ma de Auxílto aos Municípios-administrado diretamente �

pelo Ministério do Interior incorpare as ações desen
volvidas nas cidades de porte médio. 'Mas, até .o mo-

'

Il)ento, já que o PAM ainda não recebeu reéursos para
este ano, não há nenhuma garantia de que continue sen

do executado.
Com a falta de verbas no Programa Cidades de

.

Porte Médio, Jaraguá do Sul, que o integra desde 1979/ '.
ao, por obra e esforço da administração- municipal an
terior .e do então secretário dos transportes e obras, .

hoje governador Esperidião Amin Helou filho, ficará no-
'I

vamente sem os recursos a contar pelas declarações
do secretárlo-executlvo do Conselho Nacional de D;e
senvolvimento

.

Urbano, Militão de Moraes.
. ...,.J.i>....�.�" .. §

j
. 4
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�CORREIO INFORMATIVO'

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

, CARTAZ DO CINE JARAGUA - De hoje à 'terça-feira, "0-
Sonho não Acabou"; domingo, em ma�inê, "Os Àmôres e as Lou':

curas de Scaramouche" e quarta e quinta-feira, "Drácula, o Prln

cipe, das Trevas";

COMUNIDADE EVANGÉLICA. ---:- Os cultos deste final-de

semana são os seguintes: hOje, sábado, às 20h em Santa Luzia
e ,na Ilha.da Figueira; domingo, 8h em Jafaguá, às 9h30 em Três

Rios do -Norte e Vila !')Iova e às ,19h, 'em Jaraguá.
, " I

ALVARÁS ATÉ DIA 28 _. A Delegacia. Regional de Polreia

está alertando aos proprietários de bares, lanchonetes, hotéis,

p-rnsões, postos de gasolina, 'estabelecimentos bancários, socie-'

dades recreativas e outros, que o prazo para renovação do alvará

de ;mtorização termina no· dia 28 de fevereiro. Aqueles nãa re

novados até aquela data, serão. acrescidos de, 50 0/0' de muita.
RÉAJUSTES - O BNH confirmou que o rndice de reajus_

tes de alugu.éis cujos �ontratos vencem em março é de 93,56 por

cento, o que corresponde a 90 por cento do INPC. Em fevereiro,
os aluguéis estão sendo reajustados em '88,08%. Por falar em

. reajuste, o preço do litro de lei�e especial, com 3,2% de gordura,
passa a custar em 1.o de março Cr$ 96,00 (atualmente custa

Cr$ 79).

?
.'

- o IUOlrlotor
-----
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Fazem anos hoje: 19
Sra. Edeltraud H. Enke, em

Guaramlrlm
Sra. Lfgia Maria Elchlnger

Siewerdt
Sr .. Errol Kretzer (vereador)
Paula Maas
Hilário Gregolewitz
Ernânl Lurs Emmendoerfer
Sra. Maria Amélia Oliveira,

em Florianópolis
Fazem anos domingo
Sr. Alfredo Weiller

Sra. Bernardina de Aguiar
Cunha, em Guaramirim

Sra. Odila Bertoli Moretti
Márcia Rocha
Guido Siewert
Carmem Lima

Andréia, filha de Jairo (Eli)
de Barros, em Blumenau
Dia 21 de fevereiro
Sr. Jaime Célio Piazera

Ervlna Pedrl
Guido Otávio Bortolini

_

Cláudia Márcia, filha de

mar (Celína) Bartel
Sr. Mário Steindel

Deise Gomes

Dia 22 de fevereiro

Dr. Alfredo Guenther

Sra. Ruth Hoffmann

Ora. Aracy Witt SpínolÇl, em

São Paulo
Paulo Lennert
Irlo João dos Santos

Sr. Olávlo Kisner

Marisa Felipe
Sra. Maria de Lourdes Krau-

se Peters
Dia 23 de fevereiro

Sra. Angelina Pedri Peters

Mário Haffemann
.

Sra. Ida Müller, em Corupá
Sr. Dagoberto Soares

Sra. Elfriede Siefert
Mara Anacleto
SlIvana jT'ecilIa

Dia 24 de fevereiro

Ângela Célia Stinghen
Olavo Martins
Maria Klein
Irene Zapella Borges
Rosenei Aparecida Gretter

Dia 25 de fevereiro
Sr.

.
Octacílio Pedro Ramos,

deputado estadual

sr. Lauro César Radtke Bra

ga
Sr. Nestor Pedri,
Sra. Edit Gerent" em Astor-

ga-PR.
Sra. Hertha Piske Gosch
Waldir Maas
Sra. Clara Moretti Flarlanl
Sr. Alceu Simas
Sr. Venâncio Darem

.

Horst Erdmann
"Aos aniversariantes, os vo

tos de felicidades do "Correio
do Povo".

.
.

'BAILE 00' FMI UM
SUCESSO

,
Constituiu-se em verda

deiro sucesso o, primeiro
baile de carnaval do Bel
ra Rio Clube. de . Campo,
denominado , "B a i I e do
FMI", realizado segunda
feira, sob a competente a
gitação da Banda Veneno
do Rio de Janeiro. Lotaçã�
total, alegria, descontra
ção, muitas fantasias com
os diversos blocos dandó
um colorido todo especial
ao acontecimento carnava�
lesco•. O "bloco mais ani
m��o" foi o "Bafinho" e
o bloco, melhor caracteri_
zado" foi o "Foli Berge",segundo a comissão julgador�, formada pelo engenheiro Celso (da Weg)Luiz Augusto, Dr. H�rbert�Meldau e pelas elegantes'
s�nhoras Jane Schulz Lú
cia Fogaça e Ivone Rothen_berger. ,Cinco blocos con-
correram. .,

o COLORIDO VOLTA ASRUAS

. Segunda-feira, dia 21) acld.ade terá um novo colorido, com a volta dmais de 11 mil. alunos à:salas de aula em :Jaràguádo Sul, para o iníclõ dum ,no.vo letivo, findas a:merecidas férias. A conta_giante alegria estudantilvoltará a ser sentida tornando o ambiente e 'o vi-ai mais festivo. -

Os-

Dia 29 de janeiro
{farciso, filho de Celso (Mar

gall) Tomaselli
Dia 03 de fevereiro

Franclani, filha de Joel_ (Ro
sângela) Santana
Jacira, filha de Gilmar (Di

tlind) Hinkeldei

Carlos, filho de Valdellno (1-
vone) Prlebe

. Dia 05 de fevereiro

Daniela, filha de Lauro (Ve
rOnica) Kllnkowski
Dia 06 de fevereiro

Emídia, filha de Emídio (E
mrlla) Capraro
'Robson, filho de Adola! (El

vira) Reese

Taciano, 'filho de Mário (0-
dalslta) Belarmino
Emílie, filha de Ald_o (Elfrida)

Salai
Dia 09 de fevereiro
Carla, filha de Edvino (Elisa

beta) Gumz
Dia 10 de fevereiro

FALECIMENTOS

Dia 05 de fevereiro
"

Apolônia Lopes, 91 anos, nes
ta

Dia 09 de fevereiro
André Luís Zimmermann, 16

horas, nesta

BEIRA RIO' VAI REPETIR
O baile terminou às 4

da manhã, mas não a agi
tação, que ficou por con

ta dos integrantes do Gru,
po Bafinho, .até o r-aiar do
dia, quando todos cairam
na piscina e aqueles que
não caíram foram jogados.
Bastante elogiada foi a

originalidade da decoração
preparada pelos amtgos
Carlos Azevedo, diretor so
cial do clube e pelo figu
rinista Dieter Volkmann,
da Taupy's Produções Ar
tísticas. Diante do' suces
so estrondoso, a diretoria
do Beira Rio já decidiu
que para os próximos a
nos o carnaval no clube
não ficará restrito apenas
para uma nolte, mas por
outras promoções, inclusi
ve destinada a garotada.
O acontecimento foi en

fim, um dos melhores. da .

região. ;

BODAS DE PRATA EM .sH

O distinto casal Donato
e Santina Tomaselli, da
sociedade schroedense, a

gradecidos- a :DeLÍs p e I a
constante proteção duran
te 25 anos de vida matri
monial, participam, junta
mente com os' filhos, às
16 horas deste sábado, da
missa 'em ação de graças
na Igreja São Vendelino
em Schroeder. O casalo:
ferecerá após o ato reli
gioso, uma confraterniza_
ção familiar e amiga, em
sua residência.

HISTóRIA DE
"A NOTICIA"
Será no dia 24 próximo,

num coquetel que vai reu
nir personalidades de to
do o 'Estado, o lançamento
do livro "História de "A
Notícia", do historiador
Apolinário Ternes, que
retrata os principais fatos
ocorridos nos 60 anos da
quele diário jOinvilense,
que serão completados
na data. Parabéns ao Apo
linário pela brilhante ini
ciativa..

Aulas de Plano
Icléia F. Dellagiustina

Professora

Roa Walter Janssen, 96

Fones' para recifdo: 72�1282
- Jaraguá do Sul _ SC. -

'{' ..... c' :ii' ,p�)" , ..

no di:�1:3,,- fr6cou idad�. (),

DE CáRUPA;,UI\II'ABRAÇ()' 'Sr Bértholdo Frankowlak, .

A coluna envia seus j er-
d S' dlcato

cumprimentos a Sra. De- preSidente o ln I
.

lurdes Mirand.a Blunk, pe- dos Trabalhadore� Rurais

d e da Sociedade Atiradores.lo seu natalíclo, em ata
Da nossa simpática Coru-

de ontem, ela que é a de-
t

dlcada asposa do amigo pá! a. dica' de que acon.:-
Ernesto Felipe Blunk, pre- ceu quinta-feira, reumao

d V do CAP-Conselho de Ad-
sidente da Câmara e e-

m'ln"lstração Paroquial da
readores de Oorupá, On-

tem também, a !VIariele Igreja Matriz São José,

Fernanda filha do casal, com vistas a tradicional

) completou o seu primeiro. festa anual, qUe acontece

aniversário. Felicidades! E rá em maio.

. Gente & ·Informaçôes
IKATIANE VILLWOCK
Nossos cumprimentos

I ao jovem casal amigo e

que agora passa a acom

panhar: semanalmente a

coluna Osmar e Célia Bor,
gonha 'Villwock pelo nas

cimento, aos 30 minutos
de sábado, dia 12, no Hos
pital e Maternidade São
José, da filha Katiane, que
veio encher de alegrias o

lar feliz dos "papals-coru
jas" ..

NO JUVENTUS UMA
LOUCURA O CARNA
O melhor do carnaval de

salão de Jaraguá do Sul,
em suas várias noitadas,
ficou uma vez mais com

o Juventus. Folias de mon

tão, alegria que extravas-
.

sou e contagiou a todos,
enfim, euforia total, com

l muitas fantasias e garotas
bonitas. No sábado à noi
te, o concurso "melhor
bloco de fantasia", arras

tou centenas de jovens ao

salão do clube avinhado
onde, a comissão julgado
ra integrada por Aracy
Pleper (cá de casa), mais
Durval Vasel, Maria Luiza
Vasel, oro Fogaça e Espo
sa, Volney Torres e Esposa
e o Luiz Augusto, escolheu
o bloco "Pharrapos" co

mo o mais original (Cr$
50 mil), em 2.°-0 "Bebê de
Itú" (Cr$ 30 mil) e em 3.°
lugar, "Bafinho" (Cr$ 20
mil. O bloco "Formiga",
que teve o maior núméro
de c o m p o n e n t e s e

O' "Águia", também parti
ciparam do concurso. Na
terça-feira, no encerramen
to das folias mornescas,
novamente casa cheia e

samba até a quarta-feira"
de cinzas. Como ponto'
destoante, o excessivo va

lor do ingresso: Cr$ 1 mil
para moças e Cr$ 2mil pa
ras os rapazes, isto na

terça-feira.

CESTUR ABRE DIA 26
O reínicio da temporada

junto a boate do Centro
'Esportivo Social e Turísti
co "Getúlio Barreto da
Silva", anexo ao motõdro
mo, será no dia 26 deste
mês. A promessa para es

te ano é de muitas novi
dades, com som trilegal
para alegrar a galera que
festou às pampas neste
carnaval.

Carolina, filha de José _(Lú
cia) Rau

Iris )T'homsen Regiane, filha de Oldemar (1-
Carmem Uller ./ solde) Hansen

Sra. Diva Clara schnetder Sidnei, filho de Bernardino
(Tereslnha) Lopes

BOTAFOGO E JUVENTUS
O desportistÇl Jaime Pi

azera, irmão de Décio, o

vice-prefeito, deverá ser

o futur:o presidente do
Botafogo FutebOl Clube"
da Barra do Rio Cerro. A
assembléia está marcada
para 20.de março. O Ju
ventus, pOr outro lado, es
colhe �nova diretoria' dia
28 e o nome certo para a

presidência é o de Alfre
do . Reeck, que colabora
com o clube desde a sua

fundação. No Botafogo e

no Juventus, Piazera e Re
eck são dois nomes que
prometem muito, dada a

reconhecida competência
de ambos no trato de
questões clubísticas...-

Lr;.AO FEROZ
A Receita Federal está aler_

tando os contribuintes que

Rúem enganar o Imposto . de.
,.Renda pode sofrer uma multa
de 150% sobre a totalidade
pu diferença do imposto devi
do. O Leão está feroz .•.

CRUZ DE MALTA
Sábado último, em Rio

da Luz, este jornal foi cer
cado de gentilezas e aten
ção pelos ·nossos amigos
do Grêmio Esportivo Cruz
de Malta, através do pre
sidente Adernar Ouwe e

do relações públicas Hu- /
diberto :Kroeger. Lá verifi
camos o, que a união de
uma comunidade pode fa
zer em prol do esporte, cu
ja praça esportiva constt
.'tui-se em verdadeiro or

gulho aos desportistas, [a
raguaenses.

CAMPANHA DA
FRATERNIDADE
•

Começou -dfã-16, quarta
feira de cinzas, a Campa
nha da Fraternidade/83,
da Conferência Nacional
dos Bispos do. Brasil, que
tem como tema - "Fra
ternidade Sim. Violência
Não"., A CF será desenvol
vida durante o período
quaresmal. O tema deste
ano tem um profundo sig
-nlflcado e serve para uma

reflexão acerca do contur
bado mundo de hoje.

IKOHI.BACH EM <r:
CAÇADOR

ç

A Equipe Kohlbach Kart,
de Jaraguá do Sul, irá par
ticipar nos dias 26 e 27

próximos, da prova kartís
tica "Duas Horas de Ca
çador", naquela cícfade do
meio oeste catarinense,
terra dos confrades Tho
mé, de "A Imprensa Ca
tarinense". A Kohlbach
programou excursão a Ca
çador, em ônibus especial,
levando diretoria, gerentes
e convidados.

CASóRIOS NESTE
SABADO
Em nossa' agenda bran

ca deste sábado, consta o

enlace matrimonial, na

Matriz São Sebastião,- dos
jovens Bruno Flor da Sil
va e .Terezlnha Lopes Di
;ni�, JJoão Paulo Rosa e

Nely de Almeida Cavalcan
te, às 17 horas; Aírton Fer
nandes e Isabel de Cam
pos, às 18 horas e, às 20
horas, Argeu A. de Andra
de Filho e Slrlel T. .da su-
va. E na Igreja Evangélica
Luterana, às 20 horas, re

ceberão a bênção matrimo
niai os jovens Guido Lin
demann e Eliane Horst.

CUMPRIMENTOS
CIRCULANDO

O nosso amplexo e fe
licitações ao ve.reador
Errol Kretzer, pelo seu

natalício, hoje, também pa�
ra a Sra. Odila Be.rtoli Mo
retti, esposa de Adolar,
que troca idade domingo.
Já no. dia 21, recebe cum

primentos '0 futuro presi
dente do Botafogo FC,
Jaime Célio Piazera., no

. dia 22, o odontólogo Al
fredo Guenther, presiden
te da seccional da ABOSC
e, dia 25, o deputado esta
dual Octacílio Pedro Ra'
mos .

-PESAR AOS MORETTI.
A coluna envia seus sen-.

tidos votos de pesar a tra
dicional família Moretti,
onde temos tantos amigos,
pelo falecimento de Eugê
nio

.

Moretti, qUinta-feira,
dia 10, em Corupá, ele que
era O' irmão mais velho do
grande educador e colabo
rador deste jornal, profes
sor Paulo Morel1i.

Jaraguá do Sul que tem

poucas opções de lazer, irá

ganhar, dentro em breve, o seu

Clube de Cinema, a exemplo do

que existe em outras cidades
do Estado, permitindo, assim

a exibição de filmes de... boa

qualidade, premiados pela crí
. tiva especializada. A iniciativa
é do Prof. Balduíno, Secretá
rio da Educação, Cultura e Es

porte, que está transando tarn,

'l:>ém a Semana .do Município,
a ser comemorada ,or ocasião
da passaqem dos '107 anos de

fundação de Jar.'1l:1uâ do Sul.
. Bola branca para o �3alduíno e

. desde já o rosso apolo.

PELO TELEFONE

Desde o último dia 9, o

Brasil já conta com a sua mais
nova conquista no campo das

telecomunicações:· trata-se de
um equipamento, instalado no

Hospital de Base de Brasília,
que permite captar eletrocar

diogramas por telefone. Sem

dúvidas, um grande avanço que
a tecnologia brasileira alcança
e que, num futuro próximo, de
ve chegar também a todas as

regiões do País.

SEMPRE OS JAPONESES

Um g!l'JpO de cientistas ja
·poneses estabeleceram novo

recorde de frio experimental,
, situado a 273,15 graus abaixo

í.de zero absoluto, o que permi
l-tirá a descoberta de fenômenos;
até agora desconhecidos. Como

sempre, os "[aps" na frente.

O MANIFEST'O DO
MANEQUINHA

Carnaval, nestes tempos bi

cudos, é só prá quem tem .

o

samba nas veias. Nesta clda
de das multas ocupações, o

tríduo momesco é o que tem

menor cotação. Mesmo que
a vocação do folião aflore nes

tes tempos que antecedem à
. quaresma, o mesmo é contido
à medida que .o apito da fá

brica o chame para o cumpri
mento da jornada de trabalho '.
De modo que a alegria . é a

medida que intermedeia entre o

trabalho e o sono.
.

Assim

mesmo, graças ao idealismo,
sobreviveram a Escola de Sam

ba "Unidos da Brasília", co

mandada por Leocádio Osmar

Rodrigues (Fio) e Manoel Rosa

(Manequinha) a comandar a

Escola de Samba "

Jaraguá
.,

,

que já foi "Estrela D'Alva" e

já foi o "Bloco da Catarina".
Com a mudança do governo e

a escassez de grana o novo ál-

, calde lião tinha como dar, de
forma marcante, a presença o

ficiai ao carnaval de rua iera
guaense. Mas, assim mes-

mo, Manequinha saiu para a

Marechal com uma bateria de
doze componentes e igual I�Ú
mero de jovens passistas, para
dar presença no carnaval dê
83. Como não podia deixa�

I de ser, apareceu 'com uma

faixa em que se lia: "Escola'
'de Samba Protegidos do Vasel

Colaboração Ratinho Es

portes" . Resta saber a in

tenção da faixa, que tanto po�
de ser de manifesto pelo que.
o novo prefeito não pode dar
de recursos ou uma

.

antecipa
ção de simpatia pelo que pos
sa receber nos próximos cin-
co anos.

BALNEÁRIO,
CAMBORIO

O mais original e útil

empreendimento turístico
cultural do País 'Chegou
esta semana a uma etapa
decisiva de seus equipa
mentos. ,Com a presença
do governador Henrique
Córdova, do governador
eleito Esperidião Amln, di
retores da Embratur, e

demais autoridades esta

duais e federais foi inau

gurada ontem, a' 3.a etapa
do Parque 'Balneário Cam
boriú, um centro turistico,
cultural e de pesquisas'
dlqno d� exemplo e.de ad
miração de todos que vi
sitam aquele importante
pólo turlstico. No Parque
Balneário Camboriú, o vi
sitante começa a conhecer
o Estado pelas espécies
nativas da fauna, da flora,
dos minerais e da história.
O empreendimento que é
iniciativa do Governo do
Estado, através da Oltur,
foi todo implantado com
recursos próprios e finan
ciamento da Fungetur.·

Comercial

MENEGOTTI VElCULOS
_

Está na Menegotti Veí
culos as melhores opções
para compra ou troca de
veículos, com as maiores
facilidades. Realmente é
uma' moleza negociar com

a Menegotti Veículos,

iCONSTRUÇõES EM
.REGIME MUTIRAO'

As construções residen
ciais unlfamillares, quando

. destinadas a uso proprto,
com área de até 70 metros

quadrados e executadas ou

reformadas sem mão-de-o
bra assalariada, passaram. a
ter um tratamento especial
.por parte do IAPASllnstitu_
to de Administração da Pre
vidência e Assistência So
cial. O Presidente Figuei
redo assinou, em 20 de de
zembro de 1982, o decreto
lei n. ° 1976, dando prosse

guimento às diretrizes do

Programa Nacional de De�-'

burocratização, desobrigando
os proprlefãrlos dessas

construções de matricular
a obra no. lAPAS e de a

presentar qualquer doeu
mento ou declaração, 'se a

tendidas as condições pre
vistas no mencionado diplo
ma legal. No caso de ven

da do imóvel, também está

dispensada a apresentação
da Certidão Negativa de Dé,

bito - CND. Basta, de
clararem na escritura, ou

em outro instrumento hábil
sob as penas da lei, que o

imóvel objeto da transação
se enquadra nos dispositi
vos do decreto-lei n.?

1976/82.
A decisão do Governo não

enseja a restituição de

quaisquer contribuições e '

nem impede que o lAPAS,
a qualquer tempo, fiscalize
a obra, a fim de verificar o

fiel cumprimento do dispos
to no decreto-lei em causa.

As disposições contidas no

citado decreto-lei serão a

plicadas, pelo lAPAS, aos

processos em andamento,
qualquer que seja a fase em

que se encontrem.

Floriani
Revenda e assistência técnica SHARP -

DISMAC - OLIVETTI e relógios ROO BEl. Com
pra e venda de máquinas usadas. Oficina de má
quinas. de escritório e acessórios em. geral.
Rua Venâncio da Silva 'Porto, 331 - Fone 72-1492 .

JJi'aguá do sul-se. '

Jardim Praia do Grant
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 131, sala 7.

ii"
OS ocasos

------

da política
- O nosso confrade de "A

Notrcia", AntOnio Neves, em

-sua coluna Alça' de Mira de 5

do corrente dá a seg,uinte no

tícia: "O novo presidente da

Câmara de São Francisco do

Sul, Célio Vergilio Branco, ao

ser indagado por, um repórter
como se sentia, no novo car

go, não teve dúvidas. ".Exce
lêncla, agora sou Excelência",

respondeu. Sem comentários".
Pois é, sem comentários, não

. é? . Mas cabe um comentário

de nossa parte. lembrando um

caso acontecido nesta terra

que, de vez em quando, é

também dos casos e ocasos

raros. Há tempos o legisla-
tivo Jaraguaense também se

renovava e os salvadores da

pátria manifestavam suas dú

vidas como o edil poderia di

rigir-se ao outro. As mais

desencontradas formas foram

aventadas, tais como "Senhor",
"Você", "Vossa Mercê", "Vos

micê" e "ITu", inclusive a co

ceguenta palavra "Vossa Exce

lência" . Ar a coisa estava

por demais, quando alguém'.
sugeriu que se consultasse a

Regimento Interno do Casa. E,
de fato, lá estava a chave da

resposta ao "status" hlerárqul,
co à nível muníclpal: "Senho

ria", "Vossa Senhoria".
.

Como

o assunto tivesse. alterado a

temperatura entre os vereado

res, cada um brandindo as suas

imunidades parlamentares, o

que queria que os edís rece

bessem o tratamento de Vos

sa Excelência, não deixou por
menos, dizendo: "Vossa Se

nhoria é um burro". Claro que,
a ( expressão ofensiva passou.

pelo crivo da censura, o "bur

ro" ficou fora da ata e o ve

reador com cara de besta no

plenário.

"ESSELEGlTIMO"
I

- Deu no "Jornal de Santa

Catarina", domingo: "A história

é verdadeira, com alguma gra

ça, aconteceu recentemente

i numa solenidade pública em

Blumenau. Convidado, de-

terminado senhor começou a

anunciar as' autoridades para

compor a mesa da solenidade ..

Recebeu do protocolo as se

nhas com os nomes das pes
soas e as chamava, como era

praxe.
- "Esmo" fulano de tal. ..

�odos entreolharam-se. O

personagem ignorou e prosse

guiu na sua missão, mas sem

antes grafar o "esmo" a qual
quer nome pronunciado. Num

gesto discreto e rápido, al

guém cochichou ao "mestre de

cerimônias", na tentativa de

corrigir o erro: "É excelentís
simo fulano de tal ... " E não

deu outra. . O recado foi mal

entendido. A partir de então

o nosso personagem passou a

chamar os restantes dos inte
grantes da mesa por: - "Es

selegrtimo" fulano de tal;, .

"

O "ESMO" EM JARAGUA
- Para ouvir o "esmo" não

precisamos ir longe. Aqui mes

mo em Jaraguá do Sul, no dia
da posse, dos eleitios, uin ci

dadão, escolhido para saudar o

acontecimento em nome do seu

p a r t ia o, não h e s it o IJ
.

em, lendo o que estava escri

to, abreviadamente, grafar, na

abertura do discurso: "Esmo
.Sr. Prefeito Curvai Vasel",
"Esmo Sr. Vice Prefeito Décio
Piazera", "Esmo Sr. �uiz de '

Direito" . .. e assim por diante.
Duvidam? ]remos conoscC3 a

fita gravada, para quem quizer
quvir a "preciosidade".

PATRIMONIO AVALIADO

É de Cr$ 130 milhões, o

valor do patrimônio do Beira.
Rio Clube de Campo, avaliado

por uma comissão formada ppr
diretores do clube, que recen

temente conclurram os traba
lhos. Cr$ 90 milhões somente
em terrenos, �egundo a coluna
ficou sabendo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(orupá: nova diretoria quer reestruturar o

D. Pedro II. Liga programou campeonatos
Em atendimento ao edital de convocação datado de

25 de janeiro, com a presença de 45 simpatizantes, den
tre associados, sócios-fundadores e honorários foi rea-o
lizada na manhã de domingo, dia 13, a àsscmbléia ge
rai extraordlnárla da Sociedade Desportiva D. Pedro II,
de Corupá, outrora uma das mais tradicionais no cam

po esportivo e social do Norte Catarinense. O objetivo
principal da assembléia foi a discussão sobre a rees

truturação e organização da sociedade, eleger uma no
va diretoria, estabelecer o livro de associados e assun-
tos gerais do clube. ,

A assembléia foi prestigiada pelo cidadão Willy
Otto Koerner, o único sócio-fundador que ainda reside
em Corupá. A diretoria eleita na oportunidade, e que
tem grandes planos pela frente, dentre eles restabelecer
o quadro de atletas e reestruturar a sede social, é a

seguinte: Presidente de Honra - Dr. Carlos Ernesto
Gessner (filho do saudoso Willy Germano Gessner),
Presldente-Oswaldo Rück, Vice Pfesidente-Adibert Po
nath, 1;0 Secretário-Elenor Mathias 2.0 Secretário-Au
qustlnho Katcharowskl, Tesouretro-êolando Frietsche,
2.° Tesoureiro-Adolar Tlebl, Orador-Claudemir Farias.
Conselho, Fiscal ..,..- Efetivos: José ,Gonçalves, Alfredo
Langer, Willy Otto Koerner, Ern-esto Eichkosf e Heinz
Wulff. ISuplente: Elenício Mathias, Sílvio Rück, Jair
Ferreira ,Claudinei Rabock e Clóvis Rabock.

A diretoria eleita e os associados estão mesmo dis
postos a fazer renascer a gloriosa sociedade, segundo
Arno Glatz, presidente da Liga Corupaense de Despor
tos. O D. Pedro II vai participar do II Torneio de Verão,
que começa dia 6 de março e em maio tomará parte
,do Campeonato da 1.a Divisão da LCD. O 'Estádio do
D. Pedro foi reformulado, várias' melhorias foram intro-
duzidas, inclusive com a contratação de um zelador,
sendo que o primeiro passo da diretoria é o de resta
tabelecer o quadro de atletas e, após réestruturar a
sede social. '

"

,

Os estatutos e demais documentos necessários pa
ra a vida de uma sociedade estão em ordem, segundo
Arno Glatz, que informou que, mesmo licenciado da
Liga nunca deixou de regularizar sua situação junto ao
Conselho Regional de Desportos (CRD) e nesse ínte
rim, os veteranos do 0_ Pedro mantiveram-se-em ati
vidade, sempre participando das promoções da LCD.

,

Glatz fez �uestão de frizar esse ítem, haja vista
qus a Sociedade Esportiva e Recreativa Hansa Hum
boldt, em assembréla realizada em janeiro, "na presen
ça dos sócios beneméritos da S.D. Dom Pedro W', con
forme consta em edital, tomou a decisão de adminis
trar o pat.rimônio da Sociedade, com o objetivo de re
erguê-Ia, com base em que a S.D. Dom Pedro II perma
necia inativa desde ,14 de março de 1978, com o que
discorda frontalmente Arno Glatz: "Isso é tudo frio, até
e� 1980, o D. ;edro participou de campeonatos, licen
cíando-se nos ultimas dois anos, mas nunca deixou de
regularizar o seu alvará de funcionamento junto ao CRD
e toda a documentação está em dia. A assembléia rea

lizad.a. no domingo é pro�a cabal disso, pois que, dela
participaram aqueles SÓCIOS que efetivamente levaram
o D. Pedro nas. costas ao longo destes anos todos. Ve
ja você - continuou - que o edital para a assembléia
de domingo foi assinado pelos sócios Ottó F.rancisco
IRa,bock, Leopoldo Wulff, Fritz Pfutzenreuter,Willy Otto
Koerner, Heinz Wulff, José Gonçalves, Alfredo Langer,Carlos 'Ernesto Gessner e Sebastião Siqueira, que são
fundadores e honorãrlos da Sociedade".

'

,
'

Atividades saloRisticas

come�arão 'no mês

de abril
Os novos dirigentes da '

Liga Jaraguaense de Fute
bol de Salão, eleitos quin
ta-feira, dia 10, na Asso
ciação Recreativa Weg, es
tiveram reunidos anteon
tem à noite para definir
diretrizes, de ação elabo
rar o esboço 90 plano' e
.do 'calendário esportivo,
bem como, a atuação da
entidade frente a Federa
ção Catarinense de Fute
bol 'de Salão. Segundo o

presidente Luís Carlos Ni
coluzzi, cada uma das di
retorias da LJ FS será ocu

pada por duas pessoas, pa
ra que, desta forma, re

presentantes dos 16 clu
bes filiados participem da
diretoria e efetivamente
possam prestar colabora
ção à entidade.
A diretoria quer apoiar

de forma marcante o

quadro de árbitros, que é
o que, sempre apresenta
problemas, haja vista que
está ligado diretamente a

questão disciplinar dos a

tletas. As atividades salo
nísticas, está decidido co

meçarão no mês de abril,
quando será iniciado o

campeonato adulto e, em

sequlda, o juvenil, para,
posteriormente, o infantil.
A LJFS tem na presi

dência Luís Carlos Nico
luzzi, vlce-prestdents Sér
gio iKuchenbeckel1, diretor'
administrativo Valdir' Bru,
eh, diretor técnico Rena-
to Franzner, diretor de ár
bitros Eduardo Schmidt
(não Victor Emmendoer
fer Filho como anterio ....

mente foi' divulgado) e di
retor de finanças � patri
mônio Carlos Ewald (Car
lito). A sede da -Liga con

tinua no mesmo local, Ave-
•

nida Mal. Floriano Peixoto,
mas, de segunda à sexta�

feira, das 7 às 17 horas,
haverá expediente, na Ar- I

weg, onde qualquer ques
tão relacionada a entidade
poderá ser tratada com o

diretor administrativo Val
dir Bruch ou com Darci
Corrêa.
Como o objetivo do no

vo presidente é realizar
bons campeonatos, orqanl,
Izados �cima de tudo, a '

Lgia itá desenvolver es

forços neste sentido, sen

do que para este ano o

Grêmio Dalmar poderáser
uma das novas equipes a

participar dos 'campeona
tos, de acordo com inte�
resse já manifestado nes

te sentido.

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

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

Torneio ' da 'Integração começa em

março, com duas diVisões
---

O Grêmio-Esportivo Cruz de Malta realizou dia 17

passado, no salão do Botafogo, na Barra do Rio Cerro, reunião

entre agremiações que definiram suas participações 110 II Torneio

da Integração, que começará no dia 20 de março com a realiza

r�Q do torneio início no estádio do Grêmio Garibaldi, na (T,ifa da
rVlosca. De acordo com o Sr. Adernar Frederico Duwe, presi
dente do Cruz de 'Malta, promotor do Torneio, participarão 12

equipes, divididas em duas divisões, para contrabalançar o pode
derio técnico das concorrentes ao título.

A Divisão 1 é integrada pelo Cruz de Malta, Botafogo,
XV de Novembro, Grêmio Garibaldi, Fluminense e Guarani e, a

Divisão 2, pelo Rio Cerro, Malwice, Floresta, 'Ponte Preta, Vitória,
e Juvenil do Cruz de Malta, De cada divisão, nessa, prlmelra
fase, sairão três e que se juntarão na fase semifinal, onde [oqa
rão entre al, saindo daí a campeã do Torneio da Integração, ven
cido no ano passado pelo Botafogo,

Todas as seis semifinalistas irão receber troféus, A cam-

peã ganhará um troféu no valor de Cr$ 40 mll, que ficará ex

posto na vitrine da Relojoaria Hertel. O lnlclo efetivo do Tor
neio 'da Integração está marcado para o dia 26 de março, ' um

sábado, no Estádio Eurico Duwe, local onde todo o torneio' será

desenrolado, sempre nas noites de sábado e com duas partidas,
uma de cada divisão. O trio -de arbitragem será pertencente a

Liga �araguaense de Futebol.

Após o térmiw> d� competição, os quinze melhores atle
tas das agremiâções participantes serão convocados para parti
ciparem de uma seleção que será formada para um amistoso proqra,
mado para Rio da Luz, contra o Blumenau ou Figueirense, em data a

ser definida. Os contactos com dirigentes destas equipes já foram
mantidos e a vinda a Jaraguá do Sul está dependendo de datas
por parte da Federação Catarinense de Futebol,

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

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO

que tudo lhe faz para servir bem.
Fica na Mal. Deodoro, 364.

Grêmio Esportivo Juventus

EDITAL DE OONVOCAÇAO

ASSEMBLll!IA GERAL ORDINARIA

Pelo presente, vimos convocar o Conselho
Deliberativo do GR�MIO ESPORTIVO JUVENTUS,
para participar da Assembléia Geral Ordinária, a

realizar-se no dia 28 de fevereiro de 1983, às 20
horas, em S.!,J'ª-. sede social, no Jaraguá Esquerdo,
nesta cidade, para deliberar sobre a seguinte ,

ORDEM DO DIA

1. - Aprovação das contas do exercício findo;
2 . .- Eleição da nova'Diretoria; e

3. - Assuntos gerais de Interesse do Clube.
Jaraguá do Sul, 08 de fevereiro de 1983

-

Loreno Antônio Marcatto
Presidente do Conselho Deliberativo

INAUGURAÇAO DAS MELHORIAS

Na tarde do último sábado, o Cruz de Malta realizou, um
torneio inaugural das melhorias introduzidas no Estádio Eurico
Duwe, dentre elas a construção de um muro ê telas de proteção,
além de outras, Os resultados dos jogos foram estes: Juvenil
Cruz de' Malta OxO Malwice, Ponte Preta 2x2 Veteranos da Mal
wee, Vitórià 3x1 Rio Cerro, Fluminense 2x1 XV de Novembro,
Grêmio Garibaldi 2x1' Guarani e, na partida de honra, Cruz de Mal
ta 4x3 Botafogo,_ marcando Cláudio, Curt, Marcos e Osnildo para
o quadro cruzmaltlno, Tarso e Nicolo�2) pára a estrela so

litária.

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA
VIEIRENSE

ASSEMBlJ!IA GERAL ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇAOFutebol: Liga ainda RaO marcou data para

escolha da nova diretoria
, Sr. Oscar Werner, presidente do Conselho
Dellberatlvo da "SOCIEDADE, ESPO,RTIVA E RE
CREATIVA VIEIRENSE", no uso das atribuições
que lhe confere os Estatutos Sociais, convoca a

través deste Edital, todos os associados, quites
com a Tesouraria, para a Assembléia Geral Ordi
nária a realizar-se em sua sede social sita na Rua
Dona Matilde, 1277, no dia 26 de fevereiro de
1983, às 20 horas, em 1.a convocação e meia' hora
após com qualquer número de associados presen
tes, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia:
1.0) - Prestação de contas do exercício de 1982

e aprovação das mesmas pelo Oonselho
Fiscal.

3.0) - Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal.
2.0) - Eleição do Conselho Deliberativo.
4.°) - Assuntos diversos de lnteressa da socie-

dade. _

Jaraguá do Sul (SC), 08 de fevereiro de 1983.
Oscar Werner.. '

Presidente do Cons. Deliberativo

Muito embora, pelos estatutos, a assembléia deva
ser realizada em fevereiro, a Liga Jaraguaense de Fute
bol ainda não marcou data para a realização da assem
bléia geral ordinária, que reunirá presidentes ou repre- ,

sentantes credenciados dos clubes filiados, para apro
vação das contas_relativas a 1982, eleição da nova di
retoria, definição do calendário esportivo da LJF e as
suntos gerais. O atual presidente, Mário Rassweiler,
disse ao "Correio do Povo" que faltam definir alguns

. detalhes antes da assembléia, daí a razão da não mar

cação da data, ainda, que poderá ser até mesmo em

março.
São associados a Liga Jaraguaense de Futebol os

seguintes clubes: C.A Baependi, S. D. Acaraí G. E.
Juventus, S.E. João Pessoa, S.E.R. Menegotti, S. S. C.
Estrella, Botafogo F.C, AR. Weg, S. 'E. R. Guarani de
Rio da Luz, G.R. Jarita, Seleto E.C., A.R. Jaraguá Fa
.brll A. R. Kohlbach, G .:E. Cruz de Malta Cruzeiro F.C.
(Massaranduba), Avaí F.C. (Guaramirim):

A LJF está alertando seus filiados que ainda não
encaminharam a documeritação necessária para a ob
tenção do Alvará de' Funcionamento perante ao Oonse-

,

lho Regional de Desportos de Santa Catarina, que o

prazo termina no dia 31 de março do corrente.

TORNEIO' DE VERAO
j

Começa no dia 6 de março, o II Torneio de Verã�
que reunirá os clubes de Corupá filiados a Liga Corupa
ense de Desportos, sendo eles o Ouro Verde, Água Ver
de'A Botafogo, D. Pedro II, Veteranos, XV de Novembro e
Grêmio Baeumle. No dia 28 próximo, haverá assem
bléia dos clubes participantes, para elaboração da ta
bela e definir demais detalhes do Torneio.'

Já no mês de maio, começa o Campeonato da 1.a
Divisão de Amadores da Liga Jaraguaense de Despor-

'

t�s. Arno Glatz, o presidente, informou que irão partl-.
crpar do campeonato o Bandeirantes, ,Ginástico, Imo
c�1 e Gu.arani (de São Bento do Sul), Continental (de
RIO Negrmho), D. Pedro II e XV de Novembro (ambos
de Corupá).

'

A LCD, também, indicou o Sr. Alfredo Langer como
professor de árbitros, para, semanalmente, ministrar
aulas aos integrantes do quadro da Liga.

O� NOVO CH'EVETTE.
A grande atração desta temporadaSulamericaoo de Juniors

Espetáculo Vergonhoso Dos Argentinos

Por José Castilho PintoIrleu pralove �ominuo Torneio �e Peuo 11 [Bnito A decisão, domingo passado, entre Brasil e Argentina,
do campeonato de futebol sulamerícano de Juniors, em
La Paz, Bolívia, nos proporcionou um espetáculo vergonho
so por parte dos futebolistas argentinos,

Quando o Brasil marcou o seu terceiro gol, contra
dois dos argentinos, e com a vitória já assegurada visto que
jogávamos pelo empate, os portenhos perderam o controle
e partiram para a agressão pura e Simples contra os joga-
dores brasileiros.

' '

E tal agressão tornou-se mais inusitada, quando se

coristdera que se descontentamento houvesse por parte dos
argentinos; este deveria ser contra o árbitro da partida, que
marcou o pênalti que redundou no terceiro tento do Bra- '

sll, e não contra os nossos jovens futebolistas, E partin
do essa ,agressão, como partiu, de jovens jogadores argen
tinos (junidrs) que amanhã poderão estar no comando dos
destinos do seu país, constitui ela mais uma prova, entre
tantas, de que efetivamente somos antipatizados pela ju
ventude argentina que talvez esteja sendo orientada nesse
sentido como decorrência de certas ambições 'que conhe
cemos muito bem e possivelmente, até, de complexos ge
rados pelo .desfecho da guerra das Malvinas e do que não
temos a menor culpa,

Constitui o fato, ainda, um exemplo e mais do que
isto, uma advertência de que devemos nos aparelhar, pre

, cisamos estar preparados emocional, material e sobretudo
militarmente para enfrentar com pleno sucesso não meras
desavenças esportivas mas atrltos de muito maior impor

,

tâncla que costumam partir de povos em condições sócio-
econômicas caóticas e mil'itarmente humilhados.

Não esqueçam desta advertência caros compatrlciós,
e prlncípalmente os nossos jovens sob cuja responsabilida
de estará um dia a governança e a defesa deste nosso que
rido e imbatfvel Brasil.

Com a partlclpação de 51 equipes, cada qual inte
grada por cinco elementos a Associação Recreativa
Weg irá promover neste dO�ingo, o Torneie de Pesca
de Caniço, em local escolhido pela direção da Arweg.Ao total são 255 "pescadores" inscritos, número que
de certa forma surpreendeu.

'

Por outro _lado, teve início sábado, o Torneio Inter
no de Futêbol Suíço, cujos resultados da primeira rà�
dada foram estes: Montagem "8" 3xO POP, Obras 3x1
Fábrica II, Metalúrgico II 3x1 Inspeção II, Usinagem "C",
3xO Weg Acionamentos "C", Embalagem Óx2 Bobina
gem II e Ferramentaria "A" Ox1 Projetos 'Elétricos. Na
tarde de hoje, a partir das 14h30, jogarão Montagem "A"
x Fábrica III, Processamento Chapas "B" x Finanças,
Depto de Comunicações x Weg Máquinas "B", Vendas
"A" x Controle de Qualidade 'I, Bobinagem "A" x Ferra-

'

mentaria "6" e Usinagem "B" x Engenharia.,
'

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

Em m e n d o e ri e r Com érc iI de Veículos Lida.
Fones: 72-0060, 72-0969, 72-0655

,ACAPULCOResíãencíalParque,
A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MARCAlTO LTDA, possue vários

planos de financiamento para você adquirir o seu lote do Parque Residen
cial Acapulco na bela�içarras';' e a 700 metros da praia.

A moda certa em roupas e calçados é com a
CINDERELA, onde estão as melhores opções para
cada estação.

' Imobiliários
L td a.

Empreendimentos
Mare'atto, CINDERELA

IVeste bem. A moda certa, na Gumercindo e na
Getúlio Vargas. Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136 - Jaraguá do SLiI

,Jaraguá do Sul, 14/02/83
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Viaçao Canannho
TRANSPORTE URBANO,

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

comoção, colocando à disposição modemfsslmos
Ônibus, com pessoal especializado, pos�lb!lltando
uma viagem tranqüila, rápida e segura.

Programe beml p.rograme CANARINHO -
o transporte carinhoso.

.

,

JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA

I'

ETERNIZE OS .BONS MOMENTOS

Presenteie 'com Jóias e as mais finas su

gestões dá RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e

Getúli.o Varg�8.

, Funilaria Jaraguá ·Lt�a.
. ,-�-

._ � ."'--t&1
Calha,s para tddas as, flnandades. Fã98-nos

urna visita. Esta�s em condições de atend"los
eflclent!'mente. J

.

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

Jaraguá do sul-se.

Terraplenagem Vargas
Retroescavadeiras e Tratore� de Esteira

�onsulte nossos serviços.

Tubos Santa Helena
Tubos de concreto para suas obras

.

Rua Joinville, 1.016 - Fone 72-1101.

,
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. COM GARAt,lTIA DE 3.000 KM
Venha Jomar Q� cafezinho conosco
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sem. comPromisso.- .Fone: 'n'177't -- 72-1995Marechal Deodoro da w!!or nceca; 158

Bario de ItapocJl

� ••
' HÁ 38.ANOS

___ O Presidente da Junta de Alistamento Mi

Ittar do Município de Jaraguá do Sul, o Tenente

�eonidas Cabral Herbster e o Secretário, Artur

MüI'ler, assinavam em 5 de fevereiro de 1945 Edi

tai de Convocação de Sorteados da Classe de
1923 com' uma lista de 138 nomes de sorteados e

convocados para o SerViço Militar do Exército, as
quais deveriam apresentar-se na Junta, entre 15 a

28 de fevereiro, afim de serem encaminhados àsl
respectivas unidades. A 2.a Guerra Mundial esta
va praticamente no final, mas o temor de mães e

demais familiares era grande só ao pensar que po
deriam s.er enviados às frentes de batalha, na Eu
ropa.

i, Quando esta. coluna saír à rua, estamos

�m plena quaresma, apesar de que a filosofia c;:ar
navalesca não seja o forte nltsta terra de trabalho.
Mas tempo houvs em que os foliões divertiam
';e comemorando o tríduo momesco. Em 1945 o

carnaral tinha início no dia to de fevereiro e S.M.
Momo I, Imperador da folia divulgava um "Ultima-
'tom aos foliões de Jaraguá do Sul" pela imprensa
local que começava assim: "Na qualidade de Im
perador da folia e, em conseqüêncla, corno Coman
dante em Chefe das trópas que operam na fren
te da Pandegolândia,. pelo presente, dirigido à he
róica e sisuda guarnição da fortaleza de Jaraguá
do Sul, concito a todos, sem excepção, a deporem

. suas armas às 20 horas do dia 10 do corrente, no
Salão Buhr, sob o contróle da diretoria da Asso
ciação Atlética Baependí. IÉ que,

.

naquelas data e

hora, será assinado o armistício entre a tristeza e

a alegria. "Seguiam-se seis ítens, contendo as

I determinações, sendo o último o seguinte: "6.0 �
Os que não concordarem com o conteúdo deste ul
,timatum deverão comparecer fantasiados de Japo
"nês e, à vista de todos, poderão cometer emocío
.nante haraklrl",

'" HÁ 30 ANOS

--- A Associação RUral de Jaraguá do Sul'��J
anos depois se transformou na SAlVITA -- Socie
dade Assistencial ao lavrador do Vale do ltapocu.
realizava a sua Assembléia, presentes o Presiden
te Artur Müller, Secretário Eugênio Victor Schmõ-

,
ckel e Tesoureiro Lourenço Gressinger, alé�ygrande número de associados. Na oportunloêt.e
eram aprovadas as contas do exercício de 1952 e
ficava acertada a exposição de.animais no dia 25
de Julho, "Dia do Colono" ede fundação do Muni,'
cípio.

I

--.-- A Sociedade Atiradores Progresso, extinta
há alguns anos, com a doação de seu patrimônio
ao Hospital e Maternidade Jaraguá, realizava a sua'
festa máxima com a realização da dlsputa de tiro

.

de Rei, sagrando-se Rei do Tlro o sr. Edwin Gros
sklags, e os cavaleiros eram õ Albano Karsten e

Guilherme Menegotto.

--,- Jogavam no antigo campo do Baependi a
anfitrião e o São luiz de Joinville, e o Baependi
mesmo, desfalcado, ganhdVa de 2 x 1. O Baependi
jogava com Roli, Perú e Otacíllo: Velho, Taranto e .

Zépi. Jorge Ballock, Walter, bsvaldinho, Silveira e

dElEflis Norberto.'

--- Os lrmâosAtlco Rubini e Ernesto José en-'
contravam-se à bordo do transatlântico "Charles
Tellier", de viagem à Europa, de onde( passavam
mensagem telegráfica ao prefeito Artur Müller:
"Ao diflno Prefeito de, -Jaraquá e ao nobre povo
Jaraguaense, o Irmão Ático Rubini e o Irmão Er
neste José, vagando pelas águas do Atlântico Nor
te" mandam 'um grande abraço' de saudades".

.
.

... HÁ 20 ANOS

--- A milionária Eleonor Smlthabrla em Nov�
Iorque elegante e aristocrática agência de casa
mentos. As atividades da nova ,organização eram
lnlcladas por meio de uma vasta' campanha publi
citária e sua proprietária afirmava que não espera
va apenas cdntrlbulr pára a felicidade conjugal de
seusfuturos clientes, mas que por intermédio de
sua agência aeredltava que encontraria para si um
marido tdeal.;

"

,J • (.! I, ', _

... HA 10 AN'O,S

, Uma firma de vendas pelo' reembolso pos-
"!'II foi intimada a explica.. ao Tribun,1 S�perior do
Estado de Nova york porque estava vendendo tão
caro um p�oduto que anuncia como sendo "a po
ção afrodisíaca do gaúcho apaixonado". A intima-'
ção' era feita depois que se soube que a milagro�a
"poção afrodisíaca" não passava. de chá-mate, que
a firma vendia por preço quase 20 vezes maior que
o cobrado em qualquer empório dos Estados Uni
dos.

--- Alugava-se 'residêncla em Jar�guá do Sul,
no 1.0 andar, terraço e 8 dependências. Gâragem à
rlesejo. Preço do aluguel: Cr$ 350,00. Quanto se

agaria hoJe?'

I· Indú�trias· ��llni�a� . Jara�uá . �. �,
. i

<OHPAl ':' Concentrados para Alimentos

!sâbtá ,; léãt.àrinâ:!'�
perfil' esconcenbàdo, vo ado ao pequen�

Santa Catarina é um estado onde, se Jevada
em conta a realidade da maioria dos Estados do

Pís, ou mesmo a realidade mundial, os contrastes
entre pobreza e riqueza (não chega� ai�da, � agre
dir de forma Insuportável a consctencra étlca ou

social. Neste Estado 'as situações de pobreza e de
.

riqueza excessivas, mais que regra, se constituem,
ainda, em exceção.

.

,

Isto tem levado, frequentemente, a uma óti
ca e a uma. tomada de .postçõee equívocas, por
parte dos catarinenses, ou ao menos de boa parte
deles.

Primeiro porque se fez entre os catarinerises
um certo pudbr em admitir que existem pobreza e

áreas marginalizadas em Santa Catarina. Marginá
ltzação existe em São Paulo, Rio de Janeiro, no

Norte ou Nordeste do País, modo de pensar que,
fruto de indicadores ,comparados, .não deixa de ter

algum fundamento.
. Mas a conclusão esquece que a 'pobreza não

é conseqüência apenas, de um simples comparati
vo de índices absolutos. A pobreza é também (e
talvez principalmente, enquanto fenômeno psícolõ
gico e social) um estado de carência, uma manei
ra de sentir-se, assim caracterizado em relação ao

próprio meio em que as pessoas estão inseridas.
A partlr dessas reflexões, é necessário conhe

cer a estrutura da sociedade catarinense. É preci
so perceber, inicialmente, que existe no Estado de
Santa Catarina uma situação·de relativo equilíbrio
social" isto é, de ausência de situações extremas
d epobreza e de riqueza. Desta. situação decorre

'.: do perfi I desconcentrado que caracteriza a estrutu-
ra econômica e social. do Estado.

.

('> 1 constatação da existência de tal perfil pode
se iniciar pela análise de como se distribui a po
pulação e a produtividade no território catartnerr
se, que no setor rural, quer no setor urbano.

- No setor urbano se tem evitado, até este
momento, o surgimento de grande concentrações.
Meia dúzia de cidades situam-se na faixa de 100 a

300 mil habitantes, locallzadasno norte, litoral, sul
e' planalto catarinense. Pouco mais de uma dezena
situam-se na faixa de 50 mil habitantes (caso de
Jaraguá do Sul, por exemplo) ,

um pouco mais ou
um pouco menos, 'cobrindo o'Estado desde o ex
tremo oeste até as praias do Atlântico. Enfim, uma
centena e meia de pequenas Cidades ........-: ao redor
dor 10 mil habitantes - pontilham o Estado, elimi
nando espaços vazios e retardando os ritmos mi
gratórios, minimizando assim os choques culturais
e a tendência explosiva das Cidades-centro de po-

, larização.
- No setor rural, são 216 'mil propriedades

agrícolas, número que origina o alto índice de uma

propriedade para cada oito habitantes rurais. Con
tidas essas propriedades em um pequeno territó
rio como é o de Santa Catarina, verifica-se, que
estas mais de 200 mil propriedades rurais resul
tam numa área média de 34 hectares e são respon
-sáveis por 71,3% do valor da produção agrícola do
Estado, ocupando 85% da mão-de-obra rural de
Santa Oatarlna, e tornando ó Estado o 5.° produtor
de alimentos do País, emboraele contenha apenas
3% da população e ocupe apenas 1% do território
nacional. Tais fatos'mostram a produtividade qus a

estrutura desconcentrada permite, e este é um ex
traordinário patrimônio a ser conservado em San
ta Catarina.

- No que se refere às atividades industriais
e de serviços; o mesmo perfil de desconcentração
se repete 'Existem no, Estado 80 mil empresasIn
dustriais e de serviço, das quais, de acordo com os

crltérlos em uso; 76.500 são consideradas peque
nas empresas, de natureza familiar ou semifami
liar.

-

Esta constelação de empresas, por' sua vez,
se espalha por todo o Estado, enriquecendo as pe
quenas e médias cidades, ger�ndo o equilíbrio da
produção e da renda. Assim é que do referido total
\de 80 mli empresas, menos de 5% situam-se no

,

principal centro industrial do Estado, Joinville.
- Em decorrência do exposto, é pequeno de,

sequilíbrio da distribuição da renda 'regional em

relação ao que se verifica 'no resto do País. Assim
é que as maiores e menores rendas "per capita"
no Estado situam-se, respectivamente, nas regiões
Colonial de Joinville e do litoral, de �aguna, A di
ferença da renda "per capita" entre uma região e
outra é de 3,5 vezes. Tal diferença, no Brasil, é

.

de 31,5 vezes. Neste ponto, deve·se ressaltar ainda
que das 361 microrregiões em que foi dividido o
Brasil pela Fundação IBGE, astésttuadas em San- -

ta Catarina ocupam posições que vão do 13.0 ao
177.0 lugar, situadas, portanto, todas elas, na par
te superior da escala de renda, quando listadas as

regiões de acordo com este critério,
Tal 'perfil permite concluir que, se existem /

outros "Estados onde a renda média él superior à
do Es_tado de Santa Catarina,' a renda real (a ren
'da das pessoás, individualmente, e não a média,'
que resulta apenas e uma abstração matemática)
é, aqui no IEstado, superior à renda de qualquer ou
tra parte do Brasil, por causa da distribuição. (Fon
te: Secretaria do Bem-':star Social/Santa Catari-
na).

.

Curiosidades - Você sàbia que.•.
... o movimento das ondas do mar é u'ma das

fontes de energia a ser pesquisada? Estudos ini
ciais demonstraram que exist� uma potência de 30
a 100 kw no- movimento ondulatório de uma onda

.

de um metro de comprimento. Alguns cientistas,
porém, já estão fazéndo objeções a esse tipo de
aproveitamento energética: além de enorme inves
timento f!nanc�ÍI:o, os aparelhos para captação de
energia, certamente prejudicariam a vida marinha,
o que seria um verdadeiro desastre para a humani-

.
Idade.

'

Divulgamos m a i s um

despacho do ex·P.refeito
de Itaoc,ar.a-RJ, dado no

mês de agosto de 1976:
"C. Sardinha' - Pede

pagamento de cimento .

Defiro. É o ouro cinza de
.

toda obra. Desde às cal
çadas, à argamassa, às\ vi
gas armadas até às está
.tuas do nosso M. Floren
tino: Moisés, Patápio Sil
va ou o bom Frei Tomáz
de Castela. Todos perpe-

. tuados no' cimento e na'
arfe do escultor de ltao
cara. O bom frade que em

Itaocara não tem capuz
nem barba. Assim é o

nosso Frei Tomáz. E para
que não o chamem de Pe.
Cícero, vou colocai' uma'
placa ao lado. Afinal "não
é o hábito que faz o mon

ge". AIí, na. beira-rio, à
, sombra das árvores e com
os pés descalços enfiados

.

'na grama molhada, está
o fundador desta cidade.
Não importam suas ves
tes ou o chapéu que lhe
cobre os ralos cabelos. O

.' que importa, para nós, na
quele .frade magro que se
deixou morrer de doença,
picado p e los mosquitos
nesta ocara, foi seu espf
.rito desbravador, sua al
ma catequista, seu devota
mento abnegado, seu a
mor ao próximo. Que in
teressa a vestimenta cor

pórea? Um grande homem
não Se identifica pelo cor
po, mas sim pela alma,
cuja energia produz-se em
forma de consciência.
"A consciência p r o v a

que a alma está 'pre-
sente".

.

- Bh�gavad - gita,
2.30-
Ora, se eu posso ver

Deus em tudo que me
cerca', porque não posso
ver Frei Tomáz de batina,
chapéu de padre e cara

raspada?
Quando, no meu jardim

. olho uma bela rosa, um

antúrio, COr de sangue ou.
uma linda e peluda ara

nha caranguejeira de o

lhos brilhantes, vejo, en

cantado,' minha adorada
esposa ...

"

Os 'Clecs' :do
,

Eno Wanke,
Reflexões Marotinhas

,_. 1 -'

Os umbigos se dividem
.em três gêneros princi
pais: côncavos, convexos
e abotoados.

- 2

Tapa em bunda de mu

Iher elegante não combi
na.

- 3·-

As flores são os guizos
silenciosos da natureza.
I'

t;t'J�
4 -

No outono, a natureza
chora lágrimas de folhas.
.it",-,",
-5-

No mundo criado den
tro de uma obra de ficção,
o autor é Deus e o leitor
é seu. profeta. Assim, pe-

.

lo menos, deve pensa� to
do personagem. 'com for-
mação espiritual. ..

- 6 -
.

Há. personagens de no

vela que acreditam na vi
da depois 'dq fim do últi
mQ capítulo.

/

- 7
�e o brilho daquela es-

. trela levol! milhões de a

nos para chegar até aqui,
em compensação, o meu

olhar vai l.évar mais dois
milhões de anOs para che�
gar até aquela estrela:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




