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ta uma estatística, consta

ter-se-Ia que existem, muito
mais elementos do PDS
do que do PMDB trabalhan
do na Prefeitura e "nós
respeitamos a livre escolha
partidária de cada um". 'Por,
fim, ao estranhar a conduta
das firmas Kohlbach e Me

negottl, "que estão demitin
do simpatizantes do nosso

partido" ("isso sim é per

seguição polítíca"], afirmou'
que o "grosso" das demis
sões já foram processa
das.

Vasel revelou que na

quarta-feira apresentou à

Cesbe, empreiteira que im

planta o asfalto na cidade,
uma proposta para reesca

lonamento da dívida do mu

nicípio para com ela, pouco
superior a Cr$ 100 milhões,
em dez parcelas. A direto
ria.estudará a proposta.

'

O

prefeito também contactou
com a Empresa Brasileira
de Transportes Urbanos
EBTU, em Brasrlia, visando
obter um reestudo do con

vênio, que prevê, para o

município receber verbas
daquela fonte, obras em

três frentes ao mesmo tem

po. Como até agora so

mente a Estrada_ ttapocuzt
nho foi iniciada e como não
existem recursos municipais
para início das obras na

Ilha da Figueira e no Jara
guá Esquerdo, pretende o

Executivo primeiramente
concluir a obra iniciada, pa
ra, após, as demais; uma d�
cada vez. Caso não for
aceita a condição, .é possí
vel que o convênlo venha a

ser até rompido.
Outra questão levantada

pelo Sr. Durval Vasel, re

fere-se a duplicação da
, coleta do lixo urbano:' Até
agora, a coleta vem sendo,
executada apenas durante o

dia, todavia, possivelmente
a partir da próxima semana

o recolhimento na área'
central será noturno e na

parlferla, durante o dia. Is
so evitará, em parte,

,

o'
agravamento dos engarra
famentos durante o dia,
ocasionados pela coleta -do
lixo, 'principalmente' na 'Ma-

, rechal Deodoro.
O problema

,
"trânsito",

sempre muito questionado,
,

somente será resolvido com

a construção de duas novas

pontes, sobre os rios lta

pocu e Jaraguá. Outras
'medidas, sequndo o Execu
tivo, são meros paliativos,
como por exemplo, o con

trole das sinaleiras através
de um guarda de trânsito.
inclusive para a construção
das novas pontes, Vasel es

,tá ativando contactos em

Brasília, através do êx -de
putado federal João Lr.hs

res, visando a liberação de
recursos à Fundo Perdido.
de acordo com os W'lietos
elaborados pela administra'

ção ,anterior. Não existem
muitas esperança-a. 'na ob-

Jaraguae�ses�receberlo as I�agens da Bandeirantes pela TV
b,Cultura. ,Prefeito relata atividades '

tenção destes "e -ursos, mal'
a municipalidade promete
ficar 2�enta.

Já no setor rodoviário,
uma nova tromba d'áqua
caiu em Jaraquazlnno, an

tes nunca vista nessas pro

porções, consoante o pre

teito, danlftcando o I�:to (la

estrada e deslocando pon

tes. Em Nereu Ramos, foi

iniciado o aterro destru.co

pelas águas, na Ponte Al

berto Bauer, e duas curves,

na Barra do Ribeirão GI ende

do Norte, estão sendo retí

ficadas, servindo o Cloar�
para o aterro.

Outra informação refere

se ao Fundo de Participação
dos Municípios, cuja cota"

em fevereiro, caiu assusta

doramente .

Em. meses

anteriores, a média de re

torno era de Cr$ 13 a 14

milhões, mas em fevereiro,

foi de apenas Cr$ 5,9 mi

lhões, o que veio prejudicar
o pagamento das dividas.
Por outro lado, os carnês

de impostos estão sendo

retirados normalmente (são
10.030 carnês), sendo que

a priméira parcela vence

'segunda-feira, dia 28. E

para que haja reforço de

caixa, a Prefeitura está in

centivando o' contribuinte
para que recolha o IPTU

em uma única vez, receben

do, no ato do pagamento,
20% de desconto, sobre os

impostos. Os aposentados
que recebem até' dois salá

'rios mínimos e que possu

am um imóvel apenas, des-,

de que quitem até o dia 28,

irão receber mais 29% de

desconto sobre o total.
I O Poder Público Munici

pal, está também preocupa
do com o Cemitério Munici

pal, localizado na Procópio
Gomes, que não poderá a

tender mais por muito tem

po, pelo número crescente

de sepulturas que estão

sendo implantadas. ' Já

se pensa, num futuro pró
ximo, em' procurar uma á

rea adequada para tal.
, Na área �olítica, o PMDB

realizou reunião para, definir

nomes que disputarão a

deputação estadual e fede

ral, em 1986. Esse mo

vimento, muito embora ain

da distante as eleições, é

visto com bons olhos pelo
alcaide ("pois afinal, agora
somos poder, aqui") 'que

também é simpático a idéia

de se formar uma Federação
de Municípios da Oposição,
desde que tenha fins admi

nistrativos, voltados para os

interesses dos municípios,
não para fazer frente ao

Governo do Estado.

,Por último, informou o

Chefe do Executivo que se

gunda-feira à tarde terá u

'ma audiência, em seu gabi-,
nete, com o diretor-presí-,
dEmt� da Casan, Ary Cangu
çu de Mesquita, mas não

revelou o que será tratado.

Vereador pede \ apolo ao ensino superior em Jarasuá do' Sul

,
Na primeira sessão da Câmara, em seu

novo horário (19h30), o vereador Arnoldo
Schulz, Líder da, Bancada do PDS, condição
formalizada pelo Dfretório Municipal, ao apoi
ar a, indicação do vereador-presidente José
Gilberto Manei parâ represen�r o legislativo
no Conselho Curador da Fundação Educacional
Regional Jaraguaense-FÉRJ, registrQú à cola
boração que aquela instituição vem prestando
a comunidade e solicitou, por isso, ,do repre- , '

sentante, que atenda as reivindicações' e apóie
as suas iniciativas, trazendo ao conhecimento

de seus pares e da comunidade, o que lá é
tratado.

Anteriormente, o representante da Câma
ra era o próprio Schulz. A indicação de Menel

.
fOi aprovada unanimente. "

•
- "

Na mesma sessão, o vice-presidente AI-

,varo Rosá, pediu providências ao Executivo
'para melhoria da passagem e, da ponte pênsil

,

sobre o rio Itapocuzinho, em João' Pessoa, que
dá acessó, a Schroeder, onde e�tudartte,s, �prin
cipalmente, ,sofrem com a precaÍ'iédade que
atualmente se verifica.

PORTE PAGO
DR/SC

ISR-58-161/81

Leite: produ�lo, comercializada, vem

8

A partir da próxima se- ,

mana, Jaraguá 'do Sul e re

gião receberão a programa
'ção da Rede Bandeirantes
de Televisão, através da TV

Cultura, de 'Florianópolis,
hoje integrante'da Rede de

'

ComunicaQão Eldorado, no

Canal 7.' Esta semana, o

Sr. Rubens Greiffo, Geren
te da Sucursal da Eldorado;
em Joinville, manteve con

tactos com o prefeito Dur
}VaI Vasel e acertou detalhes -

com vistas a captação de
som e imagens daquela Re
de e, para tanto, a potência
da repetidora instalada. no
Morro da Boa Vista está
sendo duplicada, possibiJ.i
tendo melhor sintonia.

. Do encontro participaram
também os integrantes da
Comissão Municipal de TV,
que estão fazendo um rela
tória com vistas a levantar as
necessidades para a manu

tenção do acesso as ante-.'
nas, q\Je precisa de roçada
e recuperação" do leito de
rolamento, prejudicado pela
erosão e que se encontra
bastante danificado. Para
o futuro, dependendo das
disponibilidades financeiras,
é pensamento contratar uma

pessoa para tomar conta dos
equipamentos das antenas
e desligá-los quando de
tormentas, para evitar que
ocorra estragos, como o

acontecido dias atrás, atra
vés de um raio que destruiu
a repetidora do Canal 2.

O Chefe do Executivo, a

nunciou à imprensa, a con

tratação do Sr. Waldir Oc
távio Rubini, para Chefe do
Setor de Trlbutaçâo e Ar-'
recadação. Ele deverá or

ganizar o setor, "que deixa
multo a desejar", mp; antes
de assumir, dia 1. (l, fará
um estágio na "refeitUl p.
Municipal de ',JoinviIL�, peta
tomar conhecimento do fun�
cionarnento naquele :nu'lid

pio. E ao se confessar
muito satisfeito com a sua

equipe de trabalho, "que
está se empenhando ao

,
máximo", Vasel eloqoi
capacldade de Rubini e !:lt;'r-
mau ser neoessérla urna

melhoria radical no Setor
de Tributação, para evitar
aberrações, como por exem

plo, terrenos em situações
e metragens iguais, cem

preços divergentes.
.. Em

função disse, queremo"! +a
'?er justiça", dlsse .

E acerca das demissões
prmclpalmente de professo
ras, o prefeito afirmou ca-.

tegoricamente não ser per

sequlção politicá, 'o que
estamos" fazendo é subst.
tulr alguns elementos em pos,
tos chaves, por outros de nos

I sa inteira confiança. Mesmo

assim, as demissões havidas

até então não chegam a 25

pessoas" . Isso não é per-,

seguição - acrescentou ___:_

pois se assim fossa, tel'ía:
mos que demiti'r muito mais,
uma vez que, se fosse fei-

sofrendo dedlnlo em Jaraguá do Sul
Como todo produto de ori

gem primária, também o leite

'sofre oscilações no mercado,
provocando reações as mais

desencontradas e polêmicas,
príncipalmente entre os produ
tores, que são, em última aná
lise, os que realmente sentem

o problema, pois não são devi

damente remunerados na ex

ploração de uma modalidade

que exige altos investimentos.

O preço do leite é controlado
no Brasil" daí porque, medidas

que beneficiam determinadas

reqtoes, desagradam outras,
dadas as suas peculiaridades.

No que tange a Jaraguá do
Sul, que situa-se entre as mai

ores bacias leiteiras do Esta

do, os problemas não fogem à

regra. Mas' assim mesmo,

apesar das dificuldades, a

produção se mantêm pra�ica
mente estável, apenas houve

nos quatro últimos anos um

declioio na produção comerci

alizada às indústrias laticinis
tas e no número de fornece-'
dores.

beneftcladoras, apresentou, em

1979, 6.451.934' litros para
uma média de 1.702 fornece

dores; em 1980, 6.224.079,

para ... 552 fornecedores; em

1981, 6 � 007 . 464 litros para
1 .480 fornecedores ,e, em 1982,

5.860.916, para 1.360 forne-

,

cederes Como se verifica, a ,Icada ano ocorre queda no

volume comerciallzado re no

número de fornecedores, pou
co acentuada, a produção pra
ticamente se mantêm, apesar
do alto custo da produção, co
mo exemplo, um quilo de. ra

ção custa Cr$ 50,00, enquanto
o: litro de leite pago pelas in

dústrias é de. Cr$ 46,63 (para
aqueles que entregam men

salmente mais de 900 litros)
e Cr$ 44,63 o litro àqueles até
900 litros/mês vendidos às

indústrias'. -

No' ano passado, os produ
tores do município' entregaram
5.860.916 litros para as indús

trias, numa média de 1 .360

fornecedores. Mês-a-mês, a

,produção comercializadá e os

'fornecedores foi esta: janei
ro: 516.559 litros (1.439 for

necedores), fevereiro 438.720

(1.591), março 456.202 (1.380),
abril 422.854 (1.414), maio

1432.773 (1.396), junho 467..6Q7
(1 .376), julho 525.700 (1.332),
agosto 526.941 (1.278), se-

tembro 511.144 (1.277), outu

bro 507.181 (1.271), novembro
500.487 (1 .270) e dezembro

544.69,8 (1. 294 fornecedo-

res) .

Educa<lo e esporte slo prioridades

Capllal Sul Americana do
Chapéu

� o leite comercializado
:
às f�strias, é' entregue a

Gumz Irmãos, Manoel F. da

Costa e Be�nardo Grubba, to

davia, é acentuado o volume

vendido "in natura" no centro,
, pelos leiteiros da periferia do

município.

O comportamento da produ-
, ção colocada nas empresas

(

A Supervisoria Local de Educação de Massarandu
ba .. através do Professor Carmelino Dolsan, seu titular,
fez entrega sexta-feira, de livros didáticos às escolas
reunidas do munlclplo, vinculadas à rede estadual de
ensino. Foram entregues 1.540 livros para alunos e mais
96 manuais para eis professores das seguintes escolas:
EERR "Edmundo Kuchenbecker", de Ribeirão Gustavo;
EERR "Ma. Konder Bornhausen", de 1. Braço do Norte;
EERR "Pe. Aldolino Guesser", de Guarani-Açu; EERR
"Profa. Araci Duarte", de Guarani-Mirim; 'EERR "Vida
lina Xavier", de Benjamin Constant e EERR "Profa, Ma
ria Machado lKreutzfeld", de Ribeirão da Lagoa.

Os livros doados fazem parte do Programa do li

vro Didático do Ensin.o Fun�amental·PLlDEF, da Secre
taria da Educação do Estado.
REESTRUTURAÇAO DO CENTRO ESPORTIVO

Segúndo portaria baixada pelo prefeito Zeferino Ku-
,

kllnskl, de Massaranduba, foi nomeada uma comissão

composta pelo vereador Paulino Iwamotto, Dr. Silvério

Orzechowski, Rolf Relnke-Vice Prefeito. Municipal, Ival
do da Costa-Delegado de Polícia, professor Almir Spé
zia e professor Sebastião Jorge Cúrcio, que fará estu

dos para regulamentar o funcionamento do Centro Es

portivo Municipal de Massaranduba,. onde estão incluí
dos o Ginásio de Esportes e o Estádio Municipal "Erich
Rode", com a finalidade de melhorar o funcionamento do

referido Centró Esportivo, para que a comunidade mas

sarandubense possa usufruir da melhor forma das suas

ínstalaçôes. A comissão tem prazo até 15 de março pa
ra entrega do documento.

C on v lt e

Edição N0 3.225

Centro de Integrá<lo Afro·Brasllelro
é Inaugurado no Estado

A.<As$ociação Comercial e Industrial, Sindicatos 'Pa
tmnais e Clube de Diretores Lojistas de Jaraguá do Sul,'

c;onvidam seus associados, autoridades e o públ,ico em

geral. ,para assistirem à explanação sobre o' programa de

trabalho a ser desenvolvido em Jaraguá do Sul pela Com

panhia Catarinense' de �guas e Saneamento - CASAN,

sucessora do Serviço A.rtonomo Municipal de Água e Es

gotos - SAMAE.

Palestrante - Senhor Ary Canguçu de Mesquita, Di-
retor-Presidente da CASAN

Data: 28 de fevereiro de 1983 (segunda-feira)
Hora: 18 horas
local: Auditório do Centro Empresarial, Av. G,etúlio

Vargas, 621.
I

As perguntas que os partiCipantes desejarem for-

mular ao presidente da CASAN, deverão ser encaminhadas,

por escrito, à secretaria da Associação' C�mercial, até às

11h30min do dia 28.02.83.

Com a presença dos embaixadores da Costa do
Marfim e da Nigéria, mais representantes do Togo, Se
negal e Gabão, foi inaugurado quinta-feira à tarde, na
Capital do !Estado, o Centro de Integração Afro-Brasilei
ro. Este Centro é uma' associação civil sem fins lucra
tlvos, e é o primeiro do gênero que se instala no Brasil
com a finalidade básica dê promover o desenvolvimento
das relações comerciais e industriais e o tntercãmblo
cultural, turístico e tecnológico de pesquisas entre os

países membros africanos e o Estado de Santa Catarina.
Vários grupos de descendentes de africanos, espa

lhados nas principais cidades do Estado, dentre eles
também Jaraguá do Sul, vinham a anos lutando para
que o Estado tivesse um órgão de representação mútua

.'

de interesse unindo a comunidade africana como um

todo.

I[bro!�er ganba agên[ia do Bel[ na qDada�leua
Entre 2 e 8 de março, o Besc - do Estado de

Santa Catarina, vai inaugurar mais nove agências
no Estado. Dia 2, quarta-feira, serão abertas as

agências de Schroeder, Penha e Ilhota; dia 3, a

de Gaivão; dia 4, a de Governador Celso Ramos;
dia 7 as de Agrolândia, Aurora e Dona Emma e,

dia 8, a de Treze de Maio.
,

A .aa!ncia de Schroeder, localiza-se na avenida
principal da cidade e virá juntar-se ao Banco Itaú

já existente.

\ Guaramlrlm o hospitalverbas 'par.'pede

, I

I

o prefeito José Prefeito de Aguiar, de Guaramirim,
encaminhou pedido de auxílio através do deputado fe
deral Nélson Morro, na valor de Cr$ 3 milhões, para fa
zer frente as múltiplas despesas do Hospital Municipal

,

Santo Antônio, que vêm se avolumando. Como a maioria
dos hospitais, brasileiros, o "Santo Antônio" enfrenta
muitas dificuldades para sua manutenção e o prefeito
Aguiar tem esperanças na obtenção desses recursos.

Na última
-

terça-feira, foi iniciado o prancheamento
de uma ponte na Estrada Bananal do Sul, de 42 metros

de extensão, onde serão aplicados mais de Cr$ 500 mil.
segundo o prefelto, que informou ainda que breve a

rnuníctpalldade vai iniciar a construção de uma nova

ponte sobre o Rio Putanga, divisa com Massaranduba,
de 35 metros, aproximadamente. Essa ponte será cóns
truída pelos dois municípi.os limítrofes. Na área em

juestão ainda, os maqulnários da Prefeitura estão cons

tantemente 'sendo deslocados em várias frentes, para
reparação das estradas municipais, que têm sido castl

.

gadas ultimamente pelas fortes e constantes chuvas que
têm assolado a região. •

Em audiência com o governador' do Estado, Aguiar
vai pedir uma verba de Cr$ 4 milhões, como auxílio para
aquisição de combustível à frota municipal.

Na área educacional, todos os alunos carentes, das
I redes municipal e estadual, Irão receber material esco
lar, adquirido pelo município, a exemplo do que vem

ocorrendo há vários anos. O prefeito José P. Aguiar,
pensa também em auxiliar os' estudantes do interior,

que diariamente se deslocam para o centro a fil!! de

estudar, fornecendo-lhes as passagens, se não total
mente, pelo menos parte delas, Isto em razão do eleva
do ônus que representa às famílias, a maioria agriculto
res.

Karsten" agora, é Escola BásicaA "Julius

o Supervisor Local de 'Educação, Professor Arnoldo
Schulz, de Jaraguã do Sul, informou que a Escolas Reu
nidas "Julius iKarsten" de Três Rios do Sul (próxima a

firma Waldemar: Rau), foi transformada em Escola Bá�,
sica e seu funcionamento foi autorizado de 5.a a 6.8 sé
'ie já em 1983, nas dependências da Rmdação E"duca�

I, onal Regional. Jaraguaense-FERJ, no período matutino.
A transferência de matrícula de todos os alunos que

residem próximo, aquela Escola, foi feita esta semana,

nas dependências d.,a E.S,. Julius Kersten, no horário
'as � às 1a horas._Também naqueleperfodo foram re�
cebldas novas matrículas.

Com a transforma�ão da "Julius IKarsten", o mu

nicípio de Jal'agUã do Sul conta com oito Escolas Sá

sica�. ,

Litro de leite vai custar Cr$ 105 na ter<a·felra
, A partir de 1; o de março, 'o .litro de leite para o cçin-

sumidor vai cu�tar Cr$ 105,00; com um reajuste de 32,91% so

bre o preço em vigor, de Cr$ 79,00. A decisão foi anunciada

quarta-feira pela Secretaria Especial de Abastecimento e Preços,
após reuniãQ de quase seis' horas com os representantes dos'
produtores d� leite, ocasião �m ,que ficou acertado que haverá.

mais doiscuimentos' es�e ano; em 1.'0 de junho e 1. o de outubro,
em percentuais' q�e a �volução dos' custos de produção dita�á.,
O l�itel:1o nível de produtor tam�ém foi reajustado, pas!_ando de
Cr$ '55,ob pàra Cr$ 72,OÓ, com um acréscimo de 30%. O aumento:
do le!te é válido para todas as regiões do Pais.

"".
.

-

,;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



dai pQl1lya o poslclona- regionais, uma das quaismenta contrário a transfe.. em JoinviUe, a qual Jararencla à Oasan.. classifica- guá do Sul ficará subor"da de "inconveniente", :dinado. Não haverá perda.pela maneira como ocor de ·autonomia, a comumreu..
. dade pode Inclusive res-Mesquita, o presidente cindir o convênio a qualda Casan, relatou hlstõrl- quer tempo, acrescentou

co do mecanismo de fun- Ary CanguÇ"u (fê' Mesquita,cionamento do sistemá de que considera mais vanta"saneamento e abasteci- [oso e mais fácil ao munimenta desde a sua lmplan- cíplo a transferência do'tação, suas diversas fases: sistema à Casan. O engeaté a criação, em 71, da nheiro que assistirá o sis
.Oasan, possibilitada pelo tema de Jaraguá, atenderáPlanasa que viabiliza os também os de Corupá,financiamentos através do Guaramirim e Schroeder,BNH e que tem previsto Õ' ficando aqui baseado.
atendimento, de 1981 a

.

SITUAÇÃO' ATUAL �
1990, de 90% da popular PRECÁRfA
ção urbana com água e A situação do abasteci-
6S% com serviços de es- menta de água, em Jara
gotas sanitários. Em 1979, guá do Sul, é preocuoarr75 municípios não dispu- I te. O Diretor de Operaçõesnharn de água tratada e daOasan, Dr. Manoel Feli:
hoje, a CaSa0 opera em pe, revelou o diagnóstico164 municípios e todos os técnico preliminar Ievan:
199 têm água tratada. Isto tado no primeiro mês de
em Santa Catarina. operação no município e

Explicou Mesquit� que confeseou-se preocupado
o financiamento direto aos com o abastecimento atual
municípios para a expan: e futuro, onde a Estação
são dos seus sistemas de Tratamento de Agua
não há condições de aterr (ErrA), por exemplo, é a

der a todos, considerando mesma de 15 anos atrás
a impossibilidade da maio- (1968, quando da fundação
ria dos municípios de ope" do Samae), não evoluiu,
rá-Ios tecnicamente, daí apenas algumas melhorias
porque a solução foí cen- foram feitas, a par de rrnr
tralizar OS ftnanclarnentos nicípio ter crescldo subs:
através de um órgão (no tanclalrnente, tanto popu"
case a Casan) que per sua lacionalmente cerno em

.

vez operasse e mantesse termos industriais e co
esses sistemas, dentro merciais.
de uma pe1ítica veltada Segunde e Direter de
aos investimentes seciais. Operações, e manancial
A água é uma tarifa so- ainda é bem e está em ple

ciaL subsidiada e quem é nas cendições de' ser utili
atendidO' pele sistema é·

-

zade (captaçãO' da água no
um privilegiadO', d i s s e Rio Itapecu). A vazãO' é 112
Mesquita, argumentandO' litres I segundo, captada
que em determinades mu- POr três mete-bembas cem

nicípios (Schreeder, per capacidade média de 45 li
exemple), a empresa tra- tres/ segundo cada qual,
balha com déficit. Atual- sendo que deis cenjuntos
mente a tarifa mínima é eperam simultaneamente

( Cr$ 489,00, que correspen- e cerno a estação, deter
de a 1/2% de saláriO' mí- minada hera de dia chega
nimo. De janeiro a dezem- aO' ponto de. saturaçãO', a
bre/82, e aumente das ta- captaçãO' deve ser inter
rifas fei da erdem de rompidá, o que implica,em
63,2%, enquantO' o saláriO' afirmar que as bembas
mínimO' cresceu 97,6% e não chegam a trabalhar as
a inflação fico\.! em 99,7%, 24 horas do dia. Diante
informou o preside}lte da desse quadre� !-Im nevo
Casan. prejete deve ser feito, pa-Em Jaraguá de Sul, ra ppssibilitar a operacia-diante do grande censume nalizaçãe contínua da Es
industrial, e índice de con- tação de TratamentO' e
sumO' médiO' per habitante, consequentemente atender
estimadO' em 1qO l.itres/se- a todà a pepulaçãe, quegunde/dia, deverá ser ele- ressente�se, em ,determi
vade para' mais de 200 nades pontes, -da água,II seg/dia. Outra informa- principalmente em eleva
çãO' impertante, refere-se' ções.
a expansãO' de sistema de· Apenas 64% da populaabastecimentO' de municí--[ ção de Jaraguá de Sul é
pio, que será levadO' tam- abastecida com água trabém às comunidades de tada e deis reservatórios,Santa Luzia e Jeãe Pessea, um nO' Merro da Antena
dentro de projeto de inte- (750m3) e eutro nO' Merre
rierizaçãe da Casan, de a- de Carvão (1.000m3) aten
corde cem o crenegrama dem atualmente os usuáda empresa. Nessas co- ries. Um terceirO' reserva
munidades, segundo trans- tóriO' estaria projetado, de
pareceu, serãO' implanta- I 700m3, -na celina Gottlieb
des peçes artesianos, de- Stein (o da sede da AA
pendendo des levantamen- B8).
tes técnicos. A rede de abastecimen-.

De um medo geral,' uma
série de melherias sãO' ne
cessárias em Jaraguá do
Sul, onde hét precariedade
no abastecimentO'.
A centrovertida questãO'da transferência do patrimôniO' e perda da autone

mia monicipal foi também'
questionada. Para-Mesquita, a situaçãO' ficará . a
mesma de antigO' ·Samae,
peis que antes e convênio
era cem a FundaçãO' Sespe hOje é com a Casan. O
patrimôniO' fica cem a co

mU�idade jaraguaense, �Iesera ampliado e f i c a r á
a�u! ... inclu,sive e peder deClsene centinuará com. a

I populaçãO'. Como o siste
ma atual é deficiente, es
tan�o em' más �ondições,aqu! será investidO' muitO'mais ,pela Casan do que. esta terá cerne retorne.

.

E quanto a autenemia,antes as decisões supe-'riores emariavam da Fun"�ção Sesp, através da Diretoria Regienal Sul deCUritiba, e agera a de�lsãoé com a Casan, que noEstado. tem oito direterias

Atendendo a com/tte 'da
Associação Comercial. e

Industrial, ,Clube de Dire
tores Lojistas e Sjndica
-tos- Patronais de Jaraguá
do Sul; esteve, em Jara
guá do $ul segunda-feira,
dia 28, o Dr; Ar.'Y Canguçu
de Mesquita, Diretor-Pre
sidente da qompanhla ·Ca
tarinense de Aguas e Sa- ,

neamento-Casan Q.!,!e, a

companhado do Dr. José
Márcio Marques Vieira, E>i
-retor ,Financeiro, Dr�. Ma
noel Felipe, Diretor de
Operações, Dr. Gilberto
Meireles, Diretor Adminis
trativo e o Prof. Osni Pls:
ke. Diretor Regional da Ca
san em Joinville, fez am

pla exposição sobre o fun
cionamento do órgão que
dirige, e que acaba de as

sumir o sistema de abas·
tecimento de água de Ja
raquá do Sul, antes exe''

cutado pelo Samae com a

administraçãO' da Funda
ção Sesp, fato que chegou
a causar. polêmica pela
forma cerne a transferên
cia foi cenduzida pelo err

tãe Prefelto, ao final de
seu mandate, sem qual
quer infermaçãe à comu

nidade.
Mesquita, após htstoríar

o funcionamentO' da Casan,
detendo-se na mecânica
dos financiamentes que e

órgão recebe de Governo
Federal, através do BNH,
apresenteu dades estatís
ticos sobre a atuaçãO'· da
quela

.

companhia _estatal
catarinense, onde, tieje, já
mantém sistemas de abas
tecimentO' de água em 164
municípies de's 199 que
dispõe de água trata"ifa�

.
No que tange a Jaragua

de Sul, pentõde maier in
teresse. de grande núme
rO' de empresários presen-
tes aO' encentro, acenteci
de no Centro Empresarial
- informou que' a Esta-ção
de Tratamento era exis
tente está atingindo sua

capacidade m á x i m a de
produção, assinalandO' que
a mesma se encentra em

precárias cendições, re
clamando previdências pa-

,

ra evitar um oolapse no

abastecimentO' de água a

Jaraguá do Sul.
Dentre as novidades a

presentadas, está prevista
a ampliação da rede de a"
bastecimente, estandO' os
bairros de João Pessea e
Santa Luzia incluídes nes
prejetes. Há necessidade
urgente, segundo diagnós
tico téc.nice preliminar da
Casan, de serem estendi
aes 25 mil metros de re
de, possibilitandO' a 1.200
ligações, em á r e a s de
grande concentraçãO' hU7
mana e que não -dispõemdo sistema.

Oiil expesição feita peleDiretor-Presidente da Ca
san, secundadO' pera Dire
�r de Operações, emer
gIU um quadro realista se
b�e. a 'questãO' e os empre
s�mes, de maneira geral,
cenvenceram-se de que a
t�ansferê,ncia da conces
sao para a ,Casan foi adequada, tende alguns em
p�esários ressaltado aesdiretores da Casan que a
preocupação . da comunidade empresarial decerrera exclusivamente da falla de infermações comoas que acabavam de serfornecidas, fazendO'. pe-;ré.m, vetos de que a Ca-.san dê plel1a ce'ntinuidadea�astecimento de águaa Cldtde.
tiPb'EMPRE�&'iA0 AOS

�IOS '

A, A8$OO�ão Comerciaie Industrial de. Jaraguá doSul dirigiu Cinco.perguntasaos diretores da Casansobre a transferência �progralllas da q,(ft til·destfnad08 a mêltiOW!r J:desempenho do sistema8�ída do centróle do mu=mcíplo. entre outros. Pira o empresaliiado, o Sa-
'

mae, apesar de,' tudo;tee um bom desempenho.

e

to e P,VC, tem 117.699 me
tros. Há um' atendiJTIento '

efetivo a 25.795 habitan
tes, dos quais 25.260 na
sede do município, onde
existem 5.052 ligações e
535 em Nereu Ramos, com
107 ligações. A população
urbana do município, se

gundo o Censo de 1980,
era de 32.332 habitantes e
a estimativa do IBGE, pa
ra 1983, é 40.616, o. que,
para uma taxa de consumo
por habitante de 150 li
tros / segundo / dia p a r a

uma 'Capacidade de 75 li
tros/ segundo de distribui
ção, há necessidade de

Iaumento para 200 litros/
seg/dia e 101 1/seg., da- I

do o gfande ,consumo de
água no município, princi-
palmente o industrial.

.

Quanto as ampliações,
estão prevlstas para João
Pessoa, 600 ligações e 17
mil metros de rede, Ilha
da Figueira, 400 ligações e

5 mil metros de rede e ou
tras regiões com 200 liga
ções e 3 mil metros de
rede, totalizando 1.200 li
gações e 25 mil metros de
novas redes.

.

A conclusão de dlaqnós:
tlco revela qUe existem
reclamações por falta de
água nas zonas altas da ci
dade; e sistema tem ne
cessidade de trabalhar as
24 heras de dia e, também,
há necessidade de, a cur-

I
te prazo, de projétos e o
bras de preduçãe, reserva
çãe e distribuiçãO'. Pregra
mados para este anO', pela
Casan, estão a elaboração
de' prejetes, . implantaçãO'
das redes de Jeãe Pessoa
e Santa Luzia, onde já
existem recurses dispení
veis através de Prejeto
ComUnidades de Pequeno
Porte, além de mct�rias
operacionais.
As previdências que se

rão tomadas, de acorde
cem e Diretor de' Opera
ções da Casan, sãO' au
mente das horas de predu
çãe, etimização de siste
ma de di�ribuiçãO', início
do centrei e das perdas,
projetes e obras. ESSe Di- .

reter visiteu segunda-fei
ra a Éstação de Tratamen
tO' de Água, onde inteiJou
se da situaçãO' e elegieu
o pesseal que lá opera,
"que é esferçado e perrva-'
�ente".

A Casan, em suma,
segunde seus. di reteres,
tem cendições de melhe
rar a curte, médiO' e lengo
prazO' o sistema de Jara
guá de Sul, que é deficien
te e não atende tetalmen
te a pepulaçãe. E para a

cencretização das metas,
a cemunidade, através da
Prefeitura, deve participar,
em percentual que não
chega a 25% do teta I des
investimentes, cenforme
Idisse e direte'r-presiden
te da empresa estatal ca
tarinense.

;;�':6ii'��ncb· ·.do" Estado .. ··�e.. ·····���VêJn��agd�!G��i;�I�· ���.,
Santa Catarina 'dando currr

vimentaçãe de cerca d�primento ao plano de ex-

quatro quilômetros é, con
pansão proposto �a�a � c1uídas essas etapa�, �atual período administra

municipalidade buscara no
tive, inaugurou esta se'!,1a- conna as agências de Galvao,' vos recursos para a

-

, Governador Celso Ramos, ttnuldade das obras, uma

Ilhota, Penha e Scnroed�r.
Nes ates de Inauguraçao,
diretores do banco frisa
ram qUe este�foi o perío
do de maior crescimento
do Besc em toda a sua hiS
tória, implantando 31 a

gências nO' ano passado e

devendo implantar 20 no

primeiro trimestre
.

deste
ano,

Na próxima semana o

Base inagurará agências
em Agrolândia, Aurora,
Dona Emma, Treze de MaiO'
e GravataL Com estas
inaugurações, o Besc che
gará ao número de 213 a

gências � seis fora do
Estado e 207 no Estado -
e terá cobertos, com sua

rede, todos os 199 muni
cípios do EStado de Santa
Catarina, sendo um aos
primeiros b a n c o sesta
duais brasileiros a corr
qulstar esta meta.
A inauguração da agên

cia de Schreeder aconte
ceu às 16 heras de quar
ta-feira, dia 2, cem a pre
sença ée grande número
de empresários,' popula
ção e funclonárlos da a

gência, que prestigiaram
o ate inaugural. Localiza
se na Rua Mal. Castelo
BrancO', tem um corpo
funcienal de neve elemen
tes, incluindO' e gerente
Sílvio Boeing.

O acentecimente fei
prestigiado també_rn. pele
Dr. MarcO' Aurélio Rames,
Diretor da Carteira de Cré
ditO' Rural e pelo Dr. Car
los Reberto Amorim, Dire
ter de Recursos Humanes
do B'esc. Usaram âa pala
vra para enaltecer o acen

tecimento, o prefeitO' Al
do Romeo Passold é o Dr.
Marco AuréliO' Ramos.

CAI.;ÇAMENTO -EM' SH
i

O prefeitO' AldO' Passeld,
de Schreeder, infermou
qUe será assinadO' cem '�

Departamento Estadual de
Estradas de Redagem de
Santa Catarina, um termo
aditivo aO' cenvênio' que
visa pavimentar a parale
lepípedO', as quatrO' primei
ras etapas da rua Mal.
Castelo BrancO', a princi
pal da cidade, a partir da
ponte sobre

.

e rio Itape
cuzinhe, que faz divisa

. dà'� principais .canliq�s;i:ríó
.

W:�,
plano de governo. doa "a�d
ministraçãO' Pass,aldi c,P.IS-

keÀs demais atividades da
Prefeitura de' Sçhroed�r,
apesar das chuvas, estão

nermais, segundo e Chefe
de ExecutivO'.

Com o prefeito, lojistas abord�m
problem�s relevantes da comunidade

SINDICATOS PATRÓNAIS QUEREM CURSO PARA FORM�ÇAO
DE CHEFES DE-SEÇAO

) .

O encontro mensal de
março do Clube de Oire:
tores' Lojistas de Jaragu�
do Sul foi bastante provei
toso. Nele, presente o pre
feito Durval Vasel, aspec
tos abrangentes da comu"
nidade e da classe foram
discutidos, "dentre de um

diálogo franco e aberto
conf-orme preconiza a pró
prla administração muni-
-cipal", disse um associa
do. Foi exposto ao prefel"
to que o CDL deseja co
laborar cem o seu gover
ne, trabalhando unldo, dan
do e recebendo apoie. Da
mesma forma, foi defendi
da uma ação integrada ce
rno forma de trazer a Jara
guá de Sul o Sesc e o
Senac, conslderando o

crescimento comercial da
cidade, haja vista que ci
dades potencialmente me
nores já contam cem es-
sas entidades.

'

O prefelto municipal
reafirmou que durante a
sua administraçãO' será es
tabelecido um diálege a
bertO' cem as entidades
representativas, v e I ta
de para es interesses da
cemunidade, ,sem questi
únculas pelíticas. Ele con-
,sidera impertante a uniãO'
de peder públicO' e as en
tidades de classe, peis is
sO' verrt pessibilitar majo
res cendições de exigir
para Jaraguá de Sul, "já
que pecames per não ter
uma representatividade pe
lítica a altura de desenvol
vim.ente e de 'petencial do
município".

Durante a reunião dos sin
dicatos patronais de Jaraguá
do Sul, entre outros assuntos
de interesse comum, foi levan
tada a possibilidade' de a Asso_
ciação Comercial e Industrial e
os Sindicatos coordenareI'!) a

realização de um curso para
formação de chefes de seção
(e/ou setor). Esse curso, so
bre o (Jual se aguarda maiores
detalhes, teria a duração míni-

No que tange ao polêml,
co assunte transferência
de samae para a Casan, a

pós es contactos cem o di

reter-presidente Ary Can

guçu de Mesquita e c�n�e
ceder de teor do. convénio, '

Vasel disse que e mesmo

é inviável e unilateral,
olhando a parte de muni
clplo e nesse .partlcular

. concorda que se ouça o

outro lado, ísto é, a FU,n
dação Sesp, para, 'aí sim,
de pOSSe do pesicienamen-
to da comunidade, anali
sar as propostas e apro
var aquela que melhor a
tenda Os interesses de
município. Há dados dife
rentes" acrescentou Vasel, ....
entre o dlvulqado e o real,
resldlndo neste fato o re
ceio da admlnlstração mu
nicipal.
A questão do trãnstto

urbano, cujo pesiciona
mento do ExecutivO' a im
prensa já divulgeu no ftnal
da semana passada, fel
levantada, da mesma fer
ma e turismO', que tem si
dO' uma bandeira de Clu�
be de Direteres Lejistas,
mereceu uma série de su

gestões que nO' devido'
tempO' serãO' acatadas e

postas em prática, notada
mente no que tange a .di
vulgação do municípiO', a
través de prospectes e
dos meies de comunic.a
ção de maneira geràl.

, O turismO' nes preocu
pa, precisamos desenvel
ver um trabalho inicial.
peis estames na "estaca
zero", friseu Vasel.

.

ma de 1.800 horas de aula _

cerca de dois -anos de duração
_

.

e abrangeria, além da for
'mação profissional em deter
minado setor da produção ou
da -administração, outras disci;:
pUnas que darão ao i!1s�ruendo,
ur_na formação profissional bas
tante avançada, com evidente
vantagem para a empresa, pois
o que hOje normalmente esca
pa à competência de um chefe
de seção, poderá ser facilmen
te sanado pOr um elemento
com essa formação profissio
nal.

Dentre as disciplinas do
curso estaria Legislação Tra
balhista e Previdenciária, Rela
ções Humanas, Noções de Con
tabilidade, PIS FGTS, Lei Sa
larial, Imposto de Renda, entre
outras.

Agradecimento
Os familiares enlutades - Olga, Herácio, Olí

bio e Osni Müller, da sempre lembrada

Onízia Müller Silveira,
falecida aos 59 anos de idade, no dia 21 de feverei
rO', agradecem ao VigáriO' Padre Jeãe e Padre Sílvio'
de Jaraguá do Sul, ao Vigário LiilO Mees de Guara
mirim pela assistência espi'ritual nestes mementos
difíceis; um agradecimento especial aO' Sr. Pedrá
Klein de Guaramirim pelas palavras de cenferto
no ate fúnebre, aes médices, enfermeires e Fune
rária Hass pelo bom atendimentO'; enfim, a todos
que c-elaberaram e aos que acempannaram a ex
tinta até a sua última merada.

Com e Indústria Breithaupt siA -Informa

'Resultado da 3. ° sorteio efetuado dia 26-02-83.

1.° Prêinio _ n.o 31.934 _

1 máquina de costura Elgin Zig-Zag par� Pedro Spindolla
Barra Velha - SC.
2.° Prêmio _ n.o 85.185 -
1 refrigerador ConsJI ET-2835 para Aroldo Ristow
Jaraguá do Sul - SC .

3.0 Prêmio _ A.o 37.576 _
1 bicicleta MOhilrk barra circular para Vilmar Ernesto
Prada
Jaraguá do Sul _ SC.

ILOjas e Supermercados Breithaupt comunicam qu� o pró
. ximo sorteio será dia 26-03'-83, e como 1. ° prêmio"i CHEVETTE "O" 'KM"

iÁUREA MULLER GRUBBA
IfABELlA

.

DESIGNADA E
OFICIAL DO REGISlFRO DE
PROIfESTOS.

EDllfAL

Postos de' identificação em

Massaranduba, Corupá
Guaramirim

o Delegado Regional de Polícia, de Jaraguá do Sul,
Dr. Adhemar Grubba, em informação ao "Correio do Povo",
disse que manteve contactos com o Diretor da Polícia Ci-

Ivil do Estado de Santa Catarina, Dr. Ademar Rezende e .

com o Superintendente da polrcia Civil, Dr. Luiz Darci da
Roch.a, objetivando a implantação de postos de identifica-
ção (éarteiras, de identidade) nos municípios de Massaranc
duba, Corupá e Guaramirim, descentralizando assim o tra:
b,alho que atualmente é executado Junto a Delegacia Re
gional de Polícia, anexa ao Fórum Desembargador João
Thomaz Marcondes de Mattos.

Acrescentou o Dr. Grubba que está aguardando instrução para que os encarregados pela expedição dos docu-
mentos, nessas ci,dades, possam fazer Um estágio, primei
ramente em Jaraguá do Sul e posteriormente em �Joria.,
nópolis.

Pelo presente edital de
citação pedimos aos senho_
res abaixo re'lacionados que
compareçam em nosso Car
tório para tratarem de as
suntos de seus interesses:
HEDlO COELHO _ Avenida
Mal. Deodoro, 437 _ NES.

'

TA - VILMAR KREMER - Rua
Joinville, s/n.o _ NESTA
_ ADELHOID SOHM _ Rua
Joinville, 79 _ NESTA _

.JOÃO ANTC'NIO" RODRI
GUES _. Avenida Mal. Deo
eloro, 305 - NESITA _ 1':.
DALBERTO' BEHILNG
Rua José Teodoro' Riheiro,
145' _ NE1:1TA _ PANIFI-.
CADORA TANrE R1-ITH _

Rua Joinville, s/n. ° -- NES_
TA _ PEDRO FAGUNDES,
_ Rua JOinville, s/n. 0, SC
301 _ NES,ir'A _ MARCOS
ANTONIO DE SALLER KRA_
EMER _ NEt1TA _ IND.
DE MOVEIS WEBER LTDA
_ Rua Antonio Zimmt:r
mann, 63 _ GUARAMIRIM

.

_ COM. REPRES. PIAZZA
LTDA _ Rua Re!lnoldo Rau,
86 ;_ NESTA - ALCIDES
DA ROSA _ Estrada Itapo
cuzinho, s/n.o _ NESTA -.

'!"" Áurea Müller Grubba _
_ TABELlA DESIGNADA:-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CARTAZ DO CINE JARA�l,J.A .; A partir deste sá
bado e até terça-feira, .estará em cartaz no Cine

Jaraguá, em todos os ,horários de exibição, "Dois
Missionários do Barulho"; com Terence Hill e

Bud Spencer. Censura livre.
"

,

COMUNIDADE'CATóLICA � 1). A tômbofa d8
Festa de São Sebastião, realiz� dias 11, 1.2 .e
13 passados, teve os seguintes ganhadores: 1.0
prêmio - n.os. 19.823 e 01.823 - Ismar Schwartz
(conjunto estofado Mannes), 2.° prêmio -- 21.543
e 03.543 -, Organização Contábil "A Comercial"
(conjunto estofado Krause), 3.° prêmio' - 07.059
e 13.059 - Sebastião Leite de Oliveira (blclcletal.,
4.° prêmio _, 08.946 e 14.946 - Cilli Klein (moto'
bomba Weg) e 5.° prêmio � n.os 21.545 e 03.545 -

.

Orqanlzação Oontábtl "A1Comercial" (rnotobomba
Kohlbach). 2). -Encerram-se no dia 28, segunda
feira, na, Secretaria Paroquial, as matrfculas para
a Catequese de Primeira Eucaristia e de Crisma.
3'). O próximo curso de noivos será no 'dia 06 de
'março e o de batíamo dia 12 do mesmo mês, este
das 15 às 18 horas, no Colégio São Luís. As ins

crições para o curso de noivos vão até o dia 2 e,

para o de batismo, até. a data da realização do
curso.

COMUJ'<IIDADE EVANG�LlCA - 1). Neste domin
so haverá cultos na Igreja do Centro, às 8 horas,
em alemãoj, às 19 horas, em português. Também
às 8 horas em João Pessoa e às 9h30 na rua Join
ville, ambos em alemão. 2). O próximo curso de
batismo será no dia 5 de março, próximo sábado,
no Salão da Comunidade, iniciando às 1.5 horas e,

.

o de preparação para o casamento, dias .. 19 e 20
de março. Inscrições na Secretaria. 3). O ensl
no confirmatório terá início dia 09 de março; às 8

" e 14 horas, na Igreja do Centro. Nas filiais, con

forme consta no lntormatívo. 4). Sexta-feira, dia
Q4 de março, um grupo de senhoras se reunirão
para o Dia Mundial de Oração. Também outros
membros da Igreja de Cristo poderão participar. O
culto, dirigido por senhoras da OASE, será na

Igreja do Centro, começando às 15h30min. 5).
Conforme convocação no Informativo Luterano, rea
liza-se no dia 06 de mar::ço, com início às 8 horas,
a Assembléia das Paróquias Apóstolo Paulo, Pedro
e Tiago.

.

f

CURSO EM JARAGUA DO SUL - Será realizado
nos dias 16� 17 e 18 de março, junto ao Centro Em
presarial de Jaraguá do-Sul, o curso de CUSTOS,
promoção do Centro de Apoio à Pequena e Média
Empresa - CEAG/SC e Associação Come.rcial e

Industrial de Jaraguá do Sul. Será ministrado pelo
professor Valdemiro Hach Lopes e destina-se, prln-

� clpalmente, a dir-etores, gerentes, contadores eco

nomistas e funcionários que atuam na área ou te
nham responsabllldade sobre o resultado financei
ro

.
da, empresa, ou. ainda pessoas Interessadas em

conhecer as técnicas e sistemas usados para a

apuração . de custos. A taxa de inscrição por parti-
'·ipante, é de Cr$ 17 mil e a carga horária será
de,20 horas, das 8 às 12h e das 14 às 18 horas.

;MPOSTO 'DE RENDA.- J: bom não perder de vis
ta os novos prazos, para entrega dadeclaração de

,

rendtmentos. A advertência é da Receita Federal.,
Até o dia ,25 de março corre o prazo para os de
clarantes com direito à restituição ou com impos
to a pagar. Até 29 de abril para os declarantes
.sentos e. para declarantes ausentes do pàís em

�

caráter oficial ou permanente.
CADERNETA 0;0 FGTS -:- Todos os empreqados
admitidos desde janeiro de 1982 devem ter em

mãos até 31 de março sua nova caderneta do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. um do
cumento fornecido pelo. BNH aos bancos arrecada"
dores. No documento, o eJ"Qpregado anotará Os va
leres contidos nos extratos padronizados de sua

,conta do FGTS, que são fornecidos pelo departa-
mento de pessoal da empresa onde ele trabalha,
semestralmente, em março e setembro de cada
ano. Estes esclareclmentos foram dados pela aqên
ela-do BNH em Santa Catarina, com a fina1ícJade de
orientar o empregado e a própria empresa sobre a

:ova caderneta do Fundo de Garantia. Segundo o

BNH, neste primeiro extrato constarão os ,depósi
"·'iS éfetuàdo� durante todo o. ano passado, mais

Iras e correção' devidos ,até 3 de jaFleiro de 82,
',Iém dê:! data de, lançamento, o saldo anteriori,com
'arcelas relativas a depósitos e juros mais corre

ção .mànetária e .,os eventuais': saques re�Hzados
no período.
FIM, DOS ATESTADOS ....:..... O Preside.nte João Fi

gueiredo encaminhou ao Congresso Nacional, pro- ,

ieto-de-Iei que acaba com os atestados de êom

::>rovação de Vida, resic;lência, pobreza, dependência
eoonômica, homonímia ou bons antecedentes, bas-

tando, spe.nas 'a declaração do interessado ou seu

lrocurador. A medida 'não' se aplica para fins de
;Jrova em proce'sso penal, "e se comprovadamente
�alsa a, declaraçâo, suJeitar-se-á o d�clarante às.
sanções _civis, administrativas e criminais, preyis�
tas na legislação apli�ável. A declaração meDeio
�lará exprêssamente a responsabilidade penal do

.

)clarante�
.

/

TAXA DO DENTEL.- Até o próximo ·dia 28 os

360 mil permiss-ionários e concessionários do De
partamento Nacional de Telecomunicações recebe-

.
rão, através dos Correios e Telégrafos, as guias'
,para pagamento da taxa de fiscalização-Fistel, ,emi
tidas por computador e preenchidas com 0- valor
estipufado para. o corrente exercício. O pagamen
to sem multa ou c'Qrreçãõ fTlonetária ,devérá, .ser ,

feito impretel7jvelmente at�: o d1a,31, de"marQQü! ,,;".

-kôhlbach

r

�urea Müller Grubba. Oficiai do Registr� Ci
vil do '1.0 Distrito da Gomar:_ca 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 :

E para que ct)egue 'o conhecimento de todos,
mandei passár o presente Editai. que será publica
do pela imprensa 8 em cartório, onde será afixado
durante 15 dias.

"

Edital N.o 13.{}19· de 16-02-1983.
OUMPIO PAVANELLO E ALACIR CAE
TANO - Ele, brasileiro, solteiro, balco
nista, natural de ,Jaraguá do Sul, dornl
ciliado e residente em Ilha -da Figuéira,
neste distrito, filho de José Pavanello

· e de 'Assumpta Zàpella Pavanello. -

Ela, brasileira, solteira, operaria, natu
ral de Ascurra, neste Estado, domicilia
da e residente em Ilha' da Figueira, nes
te' distrito, filha de Alfredo Caetano d

de Maria Oaerano.
'

riá, natural de Brusque, 'neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Antonio
Carlos 'Ferreira. -nesta cidade, filha de
Valeria Venturelli e de Bertinha de Li
mas Venturelli.

r

Edital N.o 13.027 de 18-0'2-1983.
ALTAMIR DA SILVA E URSULINA

.

PRETTI - Ele, brasllelro, solteiro, au

xiliar de laboratório, natural de Lauren
tino, neste Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Joinville nesta cidade,
filho de Paulino da Silva e de Leonor
da Silva.' -'- Ela, brasileira, solteira, au

xiliar de escritório, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na Rua
Emilio Steln, nesta cidade, filha de Luiz
Pretti e de Natalia Pessattí Pretti.

,
I

,

Edital N.o 13.028 de' 18-02-1983.
ALEIXO MlqHALAK E IRACI KRETSCH
MER - Ele, brasileiro, solteiro, pedrei:
ro, natural de Benedito !Novo, neste

Estado, domiciliado e residente na Rua
Bahia, nesta cidade; filho de Pedro Mi
chalak e de Maria ;�ichalak. - Ela,
brasileira, solteira, desenhista, natural
de Guaramirim, neste Estado, domicilia
da e residente na Bua Roberto Mar
quardt, nesta cidade, filha de Oswal
do Kretschmer e de Maria Brososki
Kretschmer.

Edital N.o 13.029 de 18-02"1983.
IVO '-KyHN E ,ISOLDE 'RENGEL - Ele,
brasileiro; solteiro, técnico em contabi
lidade, natural. de -Jaraquá do. Sul, do
miciliado e residente na Rua Miguel Sa
lal, nesta cidade, filho de Daniel Kuhn
e de Olindina Ema Bublitz Kuhn. -
Ela, brasileira solteira, balconista, na

tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua João Januário ,Ayroso,
nesta cidade, filha de Pedro Rengel e

de Zélla Kõhler RenQel.

Edital N.o 13.030- de 18-02-1983.
JOÃO PAULO ROSA E NELY DE AL
MEIDA CAVALCANTE - Ele, brasileiro,
solteiro, operaria,' natural de lndalal,
neste Estado, domlclllado e residente
na Rua Campo Alegre, nesta .cldade,: fi
lho de Valdevino Rosa e de Maria Ma
dalena Maçaneiro. - Ela, brasileira, sol
teira, operaria, natural de. Ivaiporã, Para
ná, domiciliada e residente na R.ua Cam
po Alegre, nesta cidade, filha de Nelson
Oavalcante e de Derli Almeidà Oaval
cante.

Edital N.O 13.031 de 18-02-1983.
Cópia recebida do cartório de Guarami-
rim, neste Estado. I

MAURO LUIZ TESTONI E ISABEL
BRUEHMUELLER -L Ele, brasileiro, sol
teiro, motorista, natural de Guaramirim,

.

neste Estado, domiciliado e r�sidente
em Guaramirim, neste Estado, filho de
Ernoldo Testonl e de Rosa Frainer Tes
tonl. - Ela, brasileira, soltelra, do lar,
natural de MaSl':::trAnduba, neste Esta
do, domiciliada e -estdentena Rua Joln
ville, nesta cidade, filha de Edmundo
Bruehmueller e e. Veronica .Marqarlda

,

Machado Bruehmueller.
" '

���%:Ro�ge�� ��6k��:��3É CLEO.
NICE SCHIPITOSCKI - Ele, brasileiro,
solteiro, marmorista,' natural dé Tenen
te Porteia', RiO Grande do' Sul, domici
liado e residente em �sirada Itapocuzi
nho, neste distrito, filho de' Antonio Ge
raldo Rodrigues e de Ondina de Moura
Rodrigues. - Ela,' brasileira, solteira,
operaria, natural de �,anc;laguaçú, Pa
raná, domiciliada e' residente em Es
trada Itapocusinho, neste distrito, filha.
de Osvaldo Schipitóschi e de Maria da
Costa Schipitoschi,

'Edital N.o 13.Ó33 de "22102-1�3. Cópia
recebida do. Cartório de' Ma'ssaranduba,
SC. '

HAROLD MORSCH É ALIRIA LAUBE -
Ele, brasileiro, solteiro, marceneiro, na

tural de Massaranduba, neste Estado.
domiciliado e residente nesta cidade,
filho ele Ing,o Morsch e de Erica Dom
beck Morsch. - Ela,· brasileira, soltei
ra, do lar, natural de Massara�duba, nes
te Estado, domiciliada e residente em

Massaranduba, neste Estado, filha de
'Edmundo Laube e de Holdina Ottilia AI-
'trak laube.

.

A Aesocíação de Administradores de Pessoal de Jaraguâ do
Sul vem de divulgar os resultados iniciais da mais recente pesqul
'sa sobre 'o, comportamento da mão-de-obra em' nOSSQ Munlcfpio,
abrangendo" os tr_ês últimos anos. Nesse período, o movimento de

empregados foi o seguinte:

Edital N.o 13.020 de 16-02-1983.
PAULO LUIZ RUBINI E, SOLANGE MA-

. RIA GRUBER - Ele, brasileiro, soltei
ro, desenhista, natural de Jolnvllle, nes
ta Cidade; 'domiciliado- e residente' em
Barra do Rio Cerro, neste distrito, filho
de Waldir Otavio

.

Rubini e de Karin
Krüger Rubini. - Ela, brasileira, soltei
ra, do lar, natural de Guaramirim, nes

te Estado, domiciliada e residente em
'

Barra do Rio Cêrro, neste dlstríto, filha
de Ercilio Leopoldo Gruber e de Elza
Vitorino Gruber.

.

, .

Edital N.o 13.021 de 16-02-1983.
GERSON ORLANDO THI'EM E MARISA
PEREIRA - Ele, 'brasileiro, solteiro, au
xiliar de escritório, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua
Rio Branco, nesta cidade,' filho de AI
cido Thlem e, de Ohrlsta Kretzschmar
Thiem. � Ela, brasileira, solteira, coso,

.

.

turelra, natural de Luís Alves, neste
Estado, domiciliada e residente na Rua
Henrique Marquardt, nesta cidade, filha
de Osmar Peselra e de Reinilde Macha-
do Pereira.

'

Edital N.o 13.022 de 16-02-1983. -

GERALDO MEIR'ELLES BARB� E
HELENA MARISTELA FRANZ� '

Ele,- brasllelro, soltelrc téc"i�::_ :�;(.,::
natural de Rio de Janeiro, domiciliadó
e residente na Rua Padre Aloisio Boeing,
i .esta Cidade; filho de Geraldo Travas-

·

sos Barbosa e de 'Amelia Melrelles Bar_'
bosa. - Ela, brasileira, solteira, auxf
liar de, vendas, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente na Rua An
gelo Hubinl, nesta cidade, filha de Ole
to Franzner e de Jovita Therezinha Bus
sarello Franzner.

J' . ,

Edital N.o 1.3.023 de 16-02-1983.
ADILCIO PROBST E RENATE DRAEGER
- Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, na
tural de Santa Rosa de Lima, neste Es
tado, domiciliado e residente na Rua
Henrique Marquardt, nesta cidade, fi
lho de Augustinho Probst e de Eisa -An
tunes Probst. - Ela, brasileira, solteira,
costureira, natural de Jaraquá do Sul,
domiciliada, e residente na Rua Henri
que Marquardt, nesta cidade, filha de
Friepa Draeger.

Edital N.o 13.024 de 17;02-1983.
ODINIR FUSI E VALCI DE FATIMA FER
RAZ - Ele, brasileiro; solteiro, auxiliar
de escrltórlp, natural de Jaraguá do
Sul, domlctllado e residente em Barra
do . Rio Cêrro, neste distrito, filho de
Amandio Fusi e de Terezinha Torineli
Fusi. - Ela, brasileira, solteira, indus
triária, natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e résidente em Barra do Rio
Cêrro, .neste distrito, filha de Martinho
Ferraz e de Veronica Bahr Ferraz�

Ano Números' de !mpregados

Início Admitidos Deml�ldo. Final Diferença Indice

8Q 14.398 11.185 8.140· 17..443 .' +.6.945 121,l�

Edital N.� 13.025 de 17.-02-1983.
IRINEU,BACHMANN E SALETE DELU
CA:-- Ele, brasileiro, solteiro, operaria,
natural de·Massaranduba, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua Join
ville, nesta cidade, filho de Valde�irp,>'
Bachmann e de Lucia Fenrich Bach
mann. - Ela, brasileira, solte.ira, opera
ria, natural de José Boiteux, neste Es
tado, ,domiciliada e residente na Rua
Joinville, nesta cidade" filha de Virgi-

• lia De,luca e de Alvina Deluca.

8.159 8.211 52
,

99,70

"

Edital N.o 13.026 de 17-02-1983.
SILVIO GONZAGA DOS SANTOS E
MARIA CLARINDA VENTURELLI - Ele,
brasUeiro, solteiro, motorista, natura!
de Jaraguá do Sul, domiciliado e resi

dent� na Rua Corupá, nesta cidade,., fi- ,

,lho qe Bernardo Gonzag� dos Sántos, e
'. ,de I...ili .Wischral dos' Santos. - Ela,
brasiieira,. solteij-a� auxiliar de escritó-

81 17.443 17.391

'S2. 17.391 6.603 6.502 17.492 + 101
"

100,,58

I • ". l" �

• • J';

.
,

, .

CONSUMO DE' ENERGIA EL(frRICA: - De acordo com. informa

ções prestadas _pelo escritório local da CELESC, foi o'seguinte o

consumo de energia elétrica, em Jaraguá do Sul, durante' o ano
- de 1982:

CLASSE
KWH N.O CONSUMI

DORES
.. I,

RESIDEN91AL ...........• ,13.436.936 9.p9�,
--------------�----------- ----�----

6.325.4�6 804
----,----'--

45.684.434 246'

COMERCIAL

INDU�IAL .
,

.

RURAL .......•....•....•. 2.406.212 1.731'

POD. PÚBLICOS 2.518.079 66

EMPR. PÚBLICAS .......•. 529.�82 2
\

.rr O T A L 10.901.129 12.043

Esses dados revelam que o consumo de energia em 1982

teve o seguinte crescimento, em relação ao exercreto de 1981:
. '. ."

- Residencial............ 1.848,239 Kw (15,94%)
Comerciai ...••...•. i • • 327.775 'Kw (0,0546%)
Industrial .... '" .. ..... 1.532.776 Kw (0,0347%),

Quem ensanar o Impo�to' de Renda pôde
sofrer multa de 1500/0

,
A Receita Federal está alertando aos contribuintes para

que tenham muito cuidado no preenchimento dos formulários,
procurando sequlr as instruções contidas no manual de orienta
ção. Este ano o fisco ap.lcará um rígido esquema de verifica- i

ção das declarações dos contribuintes.

Qualquer irregularidade que for detectada implicará em

várias penalidades ao contrlbutnte, que incluem pagamento de

juros de mora, multas e correção monetária.

Se o contribuinte por exemplo não entregar a sua 'decla

ração dentro do prazo fixado, mas após o vencimento, com

falta ou insuficiência de pagamento do imposto, pagarA juros de
mora de um por cento ao mês. Se 'houver eVidente intuito de'
fraude, definidos em lei, sofrerá multa de 150 por cento sobre a

totaltdade ou diferença do imposto devido, podendo passar a

25 por eento se o. contribuinte não atender, no prazo marcado, a

intimação para prestar-esclarecimentos.
,

Comercial I=loriani
-Revenda e- �stêncla

-

técnica SHARP -

'

DISMAC - OLIV I e relógios ROD BEL. Com·
.

pra e venda de máquinas usadas. bflcloa de má-
'

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

Jaraguá do S�I"SC.

A moda certa em roupas e calçados é com a

CINDERELA, onde estão as melhores opções para
cada estação.

,C I N' P E R E L ,A '

,

Veste bem. A moda certa, na Gumercindo e na

Getúlio Vargas.

, .' .

Hé1ôgios, brlstais, vi.olões e artigos finos para pre

selÍt�s, em·todas as ocasiões é com o
.

, !.
"

\

,LAN�NA·St):t:I . 7, :Q
.

'SEU - RELOJOEIRO'

. � �:u� 'tUdo: lhe f�z �ara servir bem.
- I. .Eiea. na.,Mal. Deodoro, 364.

Grêmio Esportivo' 'Juventus
EDITAL DE CONVOCAÇAO

,

, ASSEMBU!IA GERAL ORDINÁRtA
, ,

Pelo presente, vimos convocar o Conselho
Deliberativo do ,GRt::MIO ESPORTIVO JUVENTUS, '

para participar da Assembléia Geral Ordinária, a

.

realizar-se no dia 28 de fevereiro de 1983, às 20
horas, em su� sede social, no Jaraguá Esquerdo,
nesta cidade, para deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1. -;-"- Apro.vação das contas do tixercfcio,findo;
,2. - Eleição da nova Diretoria; e

.

3. - Assl,l.t1tos gerais dá IntereSSe do Clube .

Jaraguá do SIJI, 08 ,de feverei�o dé 1983
, ,

. Loreno Antônio Márcatto
Presidente do Conselho Deliberativo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



AnNa........ hoje:"
Srta. Marlsa Pa",",elló
Darll da Costa, em JOinvllle
Sra. Ursula Krause Rad!.inz,

em Jolnvllle"
'

Srta. Solange Doster

qarmem Silva Schiochet
Irene Eger
Erna Trapp

Anlve....rlam domingo
Sra. Elisa Braga '

Sra. Elsa Koehler Vieira
Sra. Erica Relf Horst
Beno Fischer

, Sra. Rosa Ribeiro Kotchella
Leonida Kniss

Sra. EU, esposa do Sr. Jairo

de Barros, em Blumenau
Sra. Claudina Zimmermann

Mendonça
"

Sra. Lúcia Chaves •

Sra. Verônica Jagelskí Pa-
vanello
Sra. Maria Lulsa Roumellot-

tis
'

Dia 28 de fevereiro
Srta. Cecflla' Katchella
Sra. Frltzl Fledler'
Sr. Martinho José Henn
Sra. Ingrid Radünz Hornburg
Fernanda Emmendoerfer
Sra. Iris Maira Krause l3ar

tel
Sr. Cláudio Maffezzolli
Sra. Tereza Lennert Fran-

..,�, 1,
-

--';@-#,--r-:>;-�,----._-S')-,-� �::._---------�,....

Ç�f:lREIq,'rDO"';�OVO � "aragu' do Sul-SC ,fá: ',;
r, ,:,,) í'?,?,j);\", ��:i::;':\j:,:?' ,�:

,

;;}',':, '::'�;',' \_' 't�'.,r1 �;,_�'f"t{'!:, ,q.J5t.; :;:;�::�'� ,' ..;':C;';;-::};I 'f1ti?{'}f�.: é�; ��'_____.:.����2_����U�����������E������:__':�12:�.3�C.:.2---_j�,J...._-7-..:2��'k7�':"'--"-'---'-'--'---:f�
CASAMENTO EM MARÇ� JUBILEU DE PRAiA�'
Está'marcado para o d�a O Rotary Club Florlanó-

12 de março, na Igreja polis-Estreito, completa o

Evangélica Cristo Salva· seu jubileu de prata no

dor, da Ba,tra do Rio Cer próximo dia 28 de feverei

ro, o enlace matrimonial roo Este, clube; fundado

de GeoJ.lor Gielow e Lize· em 28.2.1958, com o no

te Aparecida Deretti", fi· me de R.C. Estreito, já

lhos do casal Heinz (Loni) há vários anos se reúne na

'Gielow e de Jacob (Lídia) Casa da Amizade, sendo

Deretti. A recepção será
"

s Ó c los fundadores os

no Clube Atlético Baepen- Comp. Aécio Cabral Ne

ves, Aci Cabral Deive, Oáf-di. F I'
OASE RECOMEÇA ct Xavier ortunato, I!on

Após merecida pausa,'
Francisco Campos, joã,O

recomeçam na próxima se. Navegante P I r e s, oão

mana o trabalho das que- B'enjamin dos Sántos, Lau·

d ro Scholzmaier, José Ma-
ri as integrantes das, ter-

thlas Filho, Manoel A,lfredo
ças e quinta·felrinas da
Ordem Auxiliadora de Se- Barbosa, Norlvaldo de

nhoras Evangélicas, a nos- Freitas, Nabor Schlichting,
sa OASE. Que tenham um Odilon Bartolomeu Vieira,

bom ano, sob a proteção Pascoal G u e d e s RQdri-.
de Deus. gues, Sebastião Calixto,

ENCONTRO DE Vicente Santana, Wilson

EMPRESARIOS José Müller, Zeferil10 Ân-

Será no dia 23 de mar- gelo Piazza, Pascoal Slrno-

ço, uma quarta-feira, o prl- ne Neto, Amir Saturnino

meiro encontro de empre- de Brito, Hélio Peixoto e

, sários jaraguaenses, des- Osmar Meira. Os que for

te ano. O evento constará mararn a comissão funda
de, palestra, que será pro- dora pertenciam ao Rota

Será na primeira terça- ferida pelo Sr. Vicente Do- ry Club Florlanópolls, 'o

feira de abril, o reinício nini; Diretor Superinten-' segundo mais an'tigo do
das atividades do Clube dente do Grupo Weg, que Estado e era integrada pe
de Mães do Grupo Esco- abordará o tema "Marke- los Campo João Eduardo

. teiro Jacoritaba, que rnen- ting", tendo' como local o Moritz, Arnoldo Suarez Cu
salmente realiza um bin- auditório do Centro Em. nlo e Paulo Guimarães Fi�
go,C::na càede do grupo. Às' presarial. Ao final haverá lho.

-

prezadas senhoras do sim- um jantar de confraternl- O clube é atualmente
pático Clube de Mães, o zação.'

'

presidido pelo Comp. Se-
nosso reconhecimento pe-' ENLACES NA AGENDA' bastião Calixto e para mar-
Io brilhante trabalho que Uniram-se em matrtrnõ- car de forma indelével o

vêem realizando.
'

nio ontem, às 20 horas, acontecimento, uma festa
CLUBE DE IDOSOS na Matriz São Sebastião, 'está programada para o

As atividades do Clube os jovens Wilson José dia 28, com a comparên
de Idosos mantido pelo Watzko e Maria Elizabeth .cla de todos os Rotary
Pronav de Jaraguá do Sul, Mahfud. Neste sábado, às Clubs da Grande Floria
deverão ter início prova- 10 horas, Vilmar Luiz Stein nópolis. O "Correio' do
velmente no dia 10 de e Edite Bortolotti e, às Povo", órgão veterano da

março, na Ação Social. 17 horas, Sebastião da Imprensa catarinense, pa
Como no ano anterior, os Costa e Maria Tait, Jaime rabeniza-se com os com

enoontros semanais conti- Klaumann e Maria Raitz, panheiros do clube aniver-

. nuarão às qulntas-ferlas. ambos na Matriz. Ãos nu-.
sariante.

'

Os "velhinhos" que quel-
I bentes,_ .felicidades deste

ram participar do Clube, -

d
s,emanarIO.,

everão inscrever-se no

Pronav, junto a Prefeitura. MESQUITA EM JARAGUA

DIA DA MULHER
Na 'segunda-feira próxi-'

Será a 8 de março a co-
ma, dia 28, estará em Ja

memoração do "Dia Inter- raguá do Sul, o Di retor

nacional da Mulher", que
Presidente da Casan, Ary

no nos�o caso, são as
Canguçu de Mesquita,

maiores ledoras da colu- quando, a partir das 18 ho

na, sem dúvidas. Em Flo- ras, no Centro Empresa·
rianópolis a Câmara de rial, fará uma explanação
Vereadores realizará ses- ,sobre o programa de tra

são especial para homena-
' b�lho d� Casan em nossa

gear a ,mulher, que luta clda?e, ond� acaba de as

contra a discriminação que
,sumir o antlQo Samae.

pesa sobre ela. Não se
ANOTE ESTA

,sabe se em Jaraguá do Se g u n d o pesquisas,
Sul vai haver alguma ati- 10% dos brasileiros pos-,
vidade que marque a�data. suem problemas mentais
DE VOLTA A ALEMANHA causados por alcoolismo,

Completou 10 anos dia Esteve' em Jaraguá do pobreza e por distúrbios

23, a bonita Nara Elis�, fi- S�I" dias at_rás, o casal a- hereditários ou adquiridos.

�ha do casal amigo e que ,migo Dr'. Jõrn. (Irene Hins

Juntamente com a 'aniver- I ching) Soelter, ele que
sariante curte a coluna, ; P?! longos, anos foi cirur
Marcos e Brasília Beltra· I g�ao-dentista aqui, hoje re

mini. A Nara oferece na :
sldente na Alemanha.' O

tarde deste sábado uma I
casal foi padrinho de casa

festinha às suas amigui. mento da sobrinha Kátia,
nhas na residência dos que contraiu núpcias com

pais e da coluna recebe os o. acadêmico de medicina
cumprimentos pelo, "nat". 'Victor Bauer JÚniQr. O

casa,l Soelter, já retornou
, ·à Alemanha.

'

,

CUMPRIMENTOS
CIRCULANDO
A coluna envia cumpri

mentos à D. Maria Amélia
�e OJ'iveira"de Florjanópo
IIs, que trocou idade dia
19. Já no dia 28 completa
anos a Sra. Fritzi Fiedler·
no dia 1.°, o Sr. Victor Be..�
nardes Emmendoerfer" em

Itajaí; dia 02, a Sra. Marize
Liane MarschalJ Schulze,
em Joinville e o Sr. Wal
dir Warhaftig, em' Curitiba
também a Sra. Vara Bailo:
ck Vargas; no dia 3, o Sr.
Ernesto Silva e a jovem
Náiade, filha do Pastor 'In
go (Alba) Piske e, no dia
4, a Sra. Márcia Mara
Horst Fontes Schramm,
em Blumenau e a Ora. De
nise, filha do casal amigo,
Sr. Durval (Jutta) Mar�
catto.

,RECEBENDO COM
LANCHE
A Sra. Carla Haake Mayer,
recebe na próxima quarta
feira, dia 2, um grupo de
amigas para o tradicional
lanche,' que agora recome

ça a' acontecer semanal
mer.te, findas as férias.
Será em sua residência.

Dia 02 de fav.....ro
Célio, filho de Alfredo (0-

seia) Machado

Gustavo! filho de Ronaldo
',(Marltsa) Klltzke

Dia OS de fevereiro
Andrllete, filha de

(Maria) Rosa '

Ademar, filho' de

(Claudete) da Rosa

Geraldlno

Ademar

Dia OS de fevereiro
Crlstlane, filha de Ermfnio

(Cecilia) Novak

Dia fR de fevereiro
Andrá filho de José, (Everli.)

da Silva

Dia 08 ele f.verelllO

Neclo, ,filho de Nálson (E
dlth) Rassweller

Dia 09 de fevereiro

Paulo, filho de José (Onlce)
Kuhn
Cláudia, filha de Alceu (Clei-

de) Ribeiro '

'

Dia 10 ele fevereiro
Francisco, filho de GerOncio

(Elvira) Vieira
Daniel, filho de Gilberto (1-

rací) Vieira

Dia 11 de f8verelro
Cleyton, filho de Selmar (Mar-

li) Gretter
,

Diogo e Douglas, filhos de

Jorge (Nllcéla) Plaz

Elalne, filha de Valdir (Jure
ma) Martins

Dia 12 de fevereiro

Rafael; filho de Jairo (Maga
li) Pedrl
Débora, fJlha de Udlo (Maria)

Magrl
Katlanl, filha de Ç>smar (Cé

lia) Wlllwock
Isabel, filha de Ingo (Valéria)

,Benkendort '

Giliard, filho de Getúlio (He,
lena) Flamonclni

Raquel, filha de Augustlnho
(Helena) Pellens

Joslane, filha 'de Amlldo· (Ri
ta) Kreutzfeld

DiI� 13 de fev_lro.
John, filho de Francisco ÇTâ

nia) Pereira,
Rafael, filho de ,Carlos (Ste

Ia) Manrlch

Gabriela, filha de Djalmo {Sa
lete) Bittencourt

Rafael, filho ,de Altamlr (Iso_
léte) Norlles
Prlsclla, filha de 'Ivo (Maria),

Zoz

Diego, filho de 1:,0 (M�rIO
Bénthlen

Vanderf�la, filha de Erich" (I-
'

nir) Mohr
'

Dia f4 de' fevereiro
Robson,' filho de Clal'ismundo

(MariO Rodrigues
Eduardo, filho de José (An-

tônia) da luz
'

Ellzabete, 'filha de Márta (Do.
rlta) Avelino' ,

Dia 15 de fevereiro
Vanderlel filho de João (Cris-

tina) de,Ávila,
'

Joslane, filha de Ademiro
(Valéria) Krelslg

•

J

Dia 11 ele feveralro
RlcanSo, filho de Irlneu (Dolores) Sasse

.

Rafael 'filho d .

. " e, Arlstld'
(Mara,) CQntI

"es

M
' ' ,

.

arcalo_. fillto de Renato (M l

ria) Bento '

a

Dia, 20 ele feveralro
Thals. filha d M

da Silva
,e aurl (Jeane)

Valéria;, filha de VII
za) Rlcken

mar (Et-

Saleta, filha de EM
Roweder,

no (Asta)

w_:�:; filha de Adel1no. (Anila)
Dia 21 de fevereiro' ."

Clelton. filho de Osvino (IIIna) Kurt
a-

Glzelll. filha de Adolf (
cla) VitÓria '

o Már-

cescki
Ivete Cecília Franceski
Sr. Antônio R. dos Santos

Júnior, em Joinville
Srta. Adelina Laube

Dia 1.° de março

Sr. Victor Bernardes Emmen-

doerfer
Sra. Paula Baeumle

Sr. Osório José Schreiner.
Sr. Ronlvaldo Hoffmann
'Sr. Alfredo Blank
Sr. Edson Orlando C. Müller,

em Joínvllle
Sr. Waldemar'Reeck, em' S.

Bento do Sul
Sra. Janete Gramkow
Sra. Leonlsia Cisz Losl

Dia.02 de março
Sra. Marlze Liane Marschall

Schulze, em Joinville
Sr. Waldir Warhaftlg, em

Curitiba
Sr. João GiroUa,' na Barra do

Rio Cerro
Sr. Pedro Baeumle
Sr. Wilson Schmltz
Sra. Iara eallock Vargas
Wander Lurs Buzzl
Wilmar Maurício Llckfeld

Dia 03 de março'
Sra. Clara Albus
Sr. Ernesto Silva
-Cfáudio, filho do Dr, Clay-,

ton (Magda Pfeiffer) Karam, em
-Ctba.

'Sr., Oldalr Dal-ri
Sra. Anésia Bortolini Dal-ri
luclmar Fusl
Beatriz Mehler
Srta. Andréia Jaqueline Pro-

dOhl I
'

Náiade Piske

'Marclel", Pfccoll
Qla 04 de março
Sr. Carlos Rutzf;ln, em Coru

��
Sr. Benfcio RQgérlo pedrl
Sra. Márcia Mara Horst Fon

tes Schramm, em Blumenau
Denlze, filha de Durval (Jut-

ta) Marcatto
'

Sra. lonl Hornburg
Ivo ,Rlstau Júnior
Simone Teresinha Schwartz '

Estela Berenice Stlnghen
"Aos nataliclantes, votos de

felicidades qa equipe deste se

manário",.

Dia 14 de fevereiro
Mlnna Janesch, 77 anos, nes

ta
Dia 16, de fevereiro
Edmundo Lada, 60 anos, nes

ta"
Dia 21 d� feverel�"
Hllda Bach",ann .spredemann,

68 anos, Rlb. Grande da' Luz
Onlzla Müller Slivelra, 59

anos, Guaramlrlm

Aulas' de Plano
Iclãla ,F. Dellaglustina

Profess�ra

Rua Walter Jansse�, 96
Fones para recado: 72-1282
- Jaraguá do Sul _ SC.._

?"
r

'';

:F,
-

'BESC ÊM SCH OEDER '

"rá ,ne Infclo do mês
de março, provavelmente
alAda na pttmelra gulnze·
,na, a Inaupuraçio da.agên.
ela do Banco do Estado
de Santa Catarina do rnu
nlcfplo de $ChrOeder cuja
sede própria, localizada na
rua Mal� Castelo Branco,
está em fase final de aca
bamento. ,Cumprimentos
ao prefeito 'Aldo, 'ao vice
prefeito Plske, ao geren-'
t� Sílvio e a toda popula
çao "schroedense, por re·
ceber nos próximos dias
a sua segunda agência
bancária., ,

RAINER VAI PRESIDIR
A não ser que surja uma

�h�pa de,oposição, o que
e rrnprovave] a estas altu
ras, o desportista Rainer
Wiele deverá ser eleito,
durante a assembléia 00
dia 31 de março,' o su
cessor de Haroldo Blstow
na presidência do Clube
Atlético Baependi, ficando
a Vice-presidência c o m

Renato Trapp, segundo o

que ficou convencionado
entre ambos. O azurra,
sem dúvidas, ficará em

boas mãos.'

CURSOS DE NATAÇAO

No Baependi estão aber
tas inscrições para dois
novos cursos de natação,
que começarão no dia 7
de março, sob a competen
te orientação da professo
ra Lígia Helena Braun Joa
quim. Para crianças de 7
a 12 anos, o horário do

. curso será das 16 às
16h50 e, para adultos, das
17 às 17h50min.

LlONS EM POMERODE '

No dia 5 de março pró
xilJlo, todos os Lions C.u
,be do Distrito L-10, tam
bém intêgrantes dos Lions
Clubs Cidade Industrial e

Centro, sob a direção do,
gover:nador V i r t o I i n o

Schütz, estarão participan
do, na simpática Pomero
de, da 3.a Reunião do Con
selho Distrital do L-10.
Leões e Domadoras de Ja- '

raguá do Sul, estão se pr�
parando para este novo

encontro leonístico.' E a

propósito, o Lions Cidade
Industrial, acaba de doar
uma cadeira de rodas pa
ra Wally Priebe Belegan
te, cumprindo, assim, uma
nova etapa de suas cam

panhas, empenhados que
estão, agora", os compa
nheiros desse Clube, na

conclusãn da casa da Sra.
Selma Bolduan.

ACARAf FAZ 40 ANOS
I

A Sociedade de Despor�
tos Acaraí, de gloriosas
tradições, seja no futebol
e no ciclismo, outrora,
completará no dia 03 de
março, proxima quinta-fei
�a, 40 anos de fundação.'

, Nenhuma comemoraçao es

pecial ,está marcada' para
comemorar a data. O Ace
raí está empenhado na

. construção de seu fabulo
.

80 complexo' esportivo-só
cial, no Jaraguá Esquerdo
e a coluna, feliz, cumpri
menta ao presidente Levi
nus Krause, ao Paulinho
Papp, ao Antoninho Maba,
enfim, a toda equipe de
a b n e g a dos desportis
tas que estão se 'esforçan
do para dar a Sociedade
um Qatrimõnio invejável.
Parabéns acaraianosl

,

CLUBÉ DE MAES
ESCOTEIROS

VOLUNTÁRIAS REONEM
SE DIA 28

Terça-feira .últlrna, a

Sra. Maria Luiza, Vasel,
Primeira Dama do Municí
pio, juntamente com o

Secretário do Bem-Estar
Social, Ivo Konell e toda
diretoria do Núcleo de Vo
luntárias do Pronav de Ja
raguá do Sul, estiveram
reunidas, na Prefeitura,
para traçar as diretrizes
de trebalho para este ano.
Na ocasião ficou acertado
um 'novo encontro, para
segunda-feira, dia 28, às
16 horas" na Sala de Reu
niões da Câmara de Ve
readores, .com todas as

voluntárlas que queiram
.contlnuar apoiando e ser

vlndo a nobre' causa.

PROVAVEL
GOVERNADOR

Segundo o que se co

'menta, o advogado joinvi
lense Jamin Amin será,
Provavelmente, eleito. fu
turo governador do Distri
to 465 de Rotary Interna
tional. E sempre é bom·
lemllrar que o R.C. (le Ja·
raguá do Sul, em mais de
trinta anos de atividades,
nunca fez um Governador.
O Lions já teve João lú
cio da Costa.

NARA ELISA
BELTRAMINI

ADJORI EM ITAJAf

, No próximo sábado, dia
5, em Itajaí, a Associação
dos Jornais do Interior de
Santa Catarina, da qual
este jornal participa, inclu
siVe da diretoria, realiza
uma assembléia, quando
em pautà, a apreciação da
viabilidade ou não da
ADJORIISC promover, es_

'te ano, o 4.° Congresso'
Brasileiro de Jomais do
I n t e r i o r, em Balneário
Camboriú, entre outros as

suntos. Uma vez mais mar

caremos presença nesse

importante acontecimento
da nossa classe.

, VIEIReNSE ESCOLHE
'HOJE

'

Será na noite deste sá

O Cientista Albert Sabin abdo; a eleição do novo

(de�cobrldor da v a c I n a conselho diretor, conselho
contra a �arallsla Infantil, 'fiscal e conselho delibera
que leva ó seu nomES).,. es- .

tlvo da Sociedade Esporti·
tará em Florlan6polls' em va e Reéreatlva Vieirense.

março, para receber, na Para a presidência, o no

Assembléia Legislativa, o me mais cotado é o' do
titulo de "Cidadão Catarl- atual presidente W a I t e r
nense", honraria máxima Bartel, que deverá ser re

concedida por aquela ca- eleito por mais, um perío
sa. A homenagem deve-se do, ele que, ao lado de
ao trabalho desenvolvido seus companheiros de di
pelo cientista no combate retoria, estão empenhados
à poliomielite, que há al- na construção do segundo
,guns anos atrás grassou pavimento de sua sede so

em Santa Catarina. Duran- cial, de mil metros qua
te sua estada, Albert Sa· drados e que deverá estar
bin irá aS,sessorar o futu· concluído no final de maio,
ro governador Espe.ridião se não surgirem Imprevls
Amin na elaboração de um tos, A Sociedadê Vlelren
programa em benefício das se, no dia 06 de abril, com
crianças. pleta 4() anos de fundação.

Jardim Praia do Grant
O maior sucesso de vendas do Estad�, s6 em

Jaraguá e Joinville. Mais de ,SOO lotes vendidos.

Terrends com �OO m2 por apenas Cr$ 7.603,00
mensais. Compre boje mesmo ó seu. Solicite-nos'
uma visita pelo Fone 72·1796 ou visite-nos na rua

Walter Marquardt 131, sala 7.,

.

Dia 17 de feveralro
Fabrola, filha de José (Inês)

Brldaro'"
Jean, filho de Eloy (Elalne)

Luchtenberg
Wagner, filho de AntOnio Na.

rOnlca) Velra '

'

Delse, filha de José (Ivone)
,

Philippe '

Eliane, filha de Frld,ollno (EII)
Prochnow' ,

.

Dia 18 de feveralro'
'.

.

•

Maria, filha de Josá (Zulmira)da Silva 'FALECIMENTOS

GRAFICA AVENIDA
De fato muito bom o

trabalho da Gráfica Ave
nida local, de reprodução
à cores, que está sendo
enviado, a amigos e clien
tes, dando mostras de sua

experiência e competênCia
nas artes gráficas. Poi
muito bem feito e de bom
gosto.

'ANDRESSA ALESSANDRA
Quem está todo feliz oe-

.

Ia passagem do nono mês
de vida da pequerrucha
Andressa Alessandra, com
pletado dia 22, é o casal
Itamar e Márcia Karina'
Paul da Silva, que agora
passa a acompanhar se

manalmente a coluna.

CQPX CQPX -CQPX
Coluna qUinzenal do PX Clube de Ja

raguá do Sul. Reconhecido de utilida
de Púbica Lei Municipal 793/80, 'de
02 . 09 ; 80. Reconhecido p�lo Dentel-,

Departamento Nacional de Telecomu
nicações _. Portaria n. ° 2.791 de
06.11 .80. QAP-CANAL 5 AM. Cor

respondência: Cx. Postal 303.89250-

N.Ó 11ANO 1

1. - PX, O BODE EXPI.ÓRIO DA RADIOINTERFE-
ReNCIA (por PXSB2650' - Valérlo) ,

"

'

- 3a. parte. RESPONSABILIDADE DAS INDOSTRIAS DE

EQ�IPAMENTOS: - 1. Baixa imunidade dos receptores e

equipamentos de som, ou seja, ausência de dispositivos de
entrada capazes de imunizar o equipamento contra sinais
espúrios até certo limite. 2. Para "aguçar" o' ganho sem

aumentar o custo, os aparelhos são ajustados para o

limiar da oscilação, acabando, no decorrer do tempo, por

sé. tornarem causadores de interferências, tanto neles pró
P�IOS, como em televisores vizinhosl notadamente em pré
dIos com antenas coletivas. OUTRAS CAUSAS DE INTER
FEReNCIA: São inúmeras e; como exemplo, citamos� 1-

E!ros em alocação de frequências. 2-lnstalações industri-
ais. 3-Llmpadas de mercúrio. 4-Emissões não autori-
zadas. S-Alta tensão (4a. e última parte, no, próximo nú-
mero).

..

,

2. - Se voei deseja' trocar, vender ou comprar equi-
pamento., e encontra dificuldades, basta entrar com con
tacto com o Aírton (PXSB0613), por' carta via éter ou "bi

god�-�bigode" no QTH do macanudo à �ua Expedicionário
A�tomo Carlos Ferreira, 1740, dando detalhes do aparato
tais como: Marca, modelo características e o QSJ exigido:
O Clube presta este serviçO gratuitamente.

'

. 3. _ Recebemos circular do Dentei, informando o

valor da� novas taxas do Fistel. São as seguintes: Taxa de
Instalaçao (quando do licenciamento) _ ,Cr$ 1'.22S,00.
Taxa Anual de Funcionamento (paga por todas as estações
até.31 de março de cada ano) _ Cr$ 5.612,SO. O Dentei

�nvla a todos os licenciado. a guia PARF para pagamento,
Já cor�tamente preenchida. O operador que não a receber
até o flRal deste mês poderá dirigir-se ao Dentei co.muni
cando o fato, ou procurar a Secretaria Geral do Clube (Ma....
got). ,

'

73/51 PX5-B-G650 Gert

'.
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'Kohlbach' Kart vai a Cclçador disputar Prova' 'Torneiô de
\

ocha do
Oliseja é d",estaque do ca'endário 'desporUvó

dolfo Jahn Neto, o Rolinha, fói
campeão na categoria principal
e Daniel Bonglolo o segundo
colocado (vlce-campeão) na :2, a

categoria,

A Kohlbach Kart, de Jaraguá
do Sul, através dos pilotos Hi
lário BoOgiolo, Daniel Bongiolo
e Rodolfo Jahn Neto (Rójinha),
estará participando,' neste

"

do,
'

mingo, em Caçador, no melo+

oeste càtarinense,' da prova
kartlstlca "Duas Horas de ce-

'

" çador", no Kartódromo Munici

pal daquela cidade,
A deleqação da Kohlbach,

em ônibus especial seguiu: és
tá manhã' a Caçador. 'Haverá
um total de' 8 baterias .de 15

voltas, em disputa de, bons
prêmios, inclusive em dlnhelro..
E afora a prova, a Federação
fará a entrega da prernlaçâo re

ferente ao campeonato realiza
do no ano passado, quando Ro-,

se$lano� 'Conselho, é eleito
Beira Rio

O Oentro de Atividades �b Sesi de,'Jaraguá do Sul
definiu dia 17 qlJinta�feira,' o 'calendário ,.<i!esportivo de
1983, ocasião em que, também. ,foi :eleitO' o novo con·'
selho desportivo sesiano, !·telidó sido reeleito .,' para ii

presldêncta, Váldir Bruch, 'dlretor-executlvo da 'Associa� Rel,de, ,deverá ser e,'I,e,Ito, 'segunda·feiração Recreativa Weg.
Dentre as fltividades pr09ramadas para este ano, presidente do Juventus

está prevista para, o mês de' dezembro, a Prova Rústica --E-m-a-te-n-dimento 'ao edital de �ÍlVOGaç-ã-O-p-u-b-lI-ca-d-oSési/Jornal "Carreio do Povo". O Sesi incluiu o CP
como co-promotor dessa prova, não apenas pela dtvul- no "Correio do Povo", o Grêmio,Esportivo Juventus irá

gação que tem. dado as suas promoções', mas, também, eleger seg,unda-fe'ira, dia ,28, a nova dlretorla para o

peja participação, .�fe,tiva nas 'suas realizações. em to- próximo biênio; 'quando o, desportista Alfredo Reeck,

dos os setores. ','

'

que, já ocupou diversas ftmçães' no -clube, deverá ser
eleito' presidente, substitujndo a �ntÔl'lio, José'Gonçal·

Para o mês ele março, o calendárlo desportivo pre· ves, que há quatro anos ocupa O· cargo máximo dentro
vê para o dia 13, Torneio de Pesca ao Caniço, entre da hierarquia da diretoria administrativa juventina. Jus:
funcionários de empresas, em Guamlranqa e, nos dias tifica-se a afirmativa da eletção de Reeck,' haja vista

19, 20,26 e 27, eliminatórias dq Oampeonato de Futebol encabeçar a única chapaconcorrente ao cargo, até en·

de Campo. Em abril, nos dias 9, 10, 16, 17, 2,1, 23 e �4, tão.
'

semifinais do Campeonato de, Futebol .de Campo e, dia
'

A composição da nova diretoria. salvo pequenas ai·
1.° de maio,_as finais deste mesmo Campeonato, em terações que poderão ocorrer durante a assembléia, é
[ocal ainda não definido. Ainda no mês de maio, dia 29, esta: presidente de honra-E>urval Vasel (prefeito muni·
Prova Ciclística "Dia da Indústria". Dia 03 de julho, Pro- clpal de Jaraguá do SuD, presidente-Alfredo Reeck, se
va Rústica em homenagem ao aniversário da Cidade e, ' cretãríos-Lutz Fernando Plcolll e Osmar.Kanzlen.teaou- ,

nos meses de agosto e setembro, a realização da 2.8 reiro-Rénato Pradl, 2.0 tesourêiro..Jesé Decker, Depar
OLlSEJA-Olim()íada Sesiana �araguaense, que a exerrr tamento de Patrimônio - presidente Renato Pradi, vice.
pio do ano passado reunirá as empresas da reqlão para presidente Aldo de Souza e membros - Vergílio Chio
um congraçamento através do desenvolvimento de prá- dinl, João Marcatto e Florlsval 'Enke. Departamento So
telas despostivas, em várlas modalidades • cial _ presidente José Gilberto Menel, vice-presidente

Nos meses de'outubro e novembro acontecerão [o- Antônio José Gonçalves e membros _ Cláudio Germa
go.s com alunas dos cursos populares. clubes demães e 110 Herbster, Waldemiro Müller, Adernar Vasel, Silves·
grupos de jovens e, em dezembro; em data ainda não tre Panstein e Waldemar Rocha. Departamento de Fu
definida, Prova Rústica Sesi/Jornal "Correio do Povo". .tebol - presldeste �Iáudia Olinger Vieira, vlce-presl-

A OLISEJA, vencida ano passado, pela EI�tr:omoto- dente lvanlr Lombardi e membros _ Adotar Moretti,
res. Weg. é a que desperta as maiores atenções por João Vasel, Sérgio Silva, Rolf Dams, Mário Marangoni,
parte das empresas, pois é onde, independente do. po- Ovídlo Nunes, Renato Weiller e, Valdir Moretti. Rela
derio de cada qual, se pode mostrar a força do esporte, ções Públicas - Rivadávia Bassele (Gazeta), Flávio Jo
naquelas modalidades tradicionalmente disputadas pela sé Brugnago (Correio do Povo) e,A!rton Narloch (Rádio
empresa. Jaraguá). Assessoria Jurídica...;.., Dr. Altevlr Antônio Fo

gaça Júnior. Orador: Raul Rodrigues.
Já o Conselho Deliberativo terá a presidí-Io o des

portista José Schmitz e será integrado ainda por, Lo-
Na oportunidade da elaboração e aprovação do reno Antônio' Marcatto, '

Amandos: Emmendoerfer, ,'Raul
calendário desportivo para 1983, foi eleito o novo conse- Rodrigues, Almíro. Spézia, Constantino Pradi, Aguinal
lho desportivo sesiano, tendo sido reeleito para a pre- , do Spézla, Vlctor Em!l1el1d�erfer Filho, Elizaldo Leut·
sldêncla Valdir Bruch, da Weg, Sídio Müller, da Malwee precht, João Eissler, Donald Weber e Irineu Krutzsch.
é o vice-presidente e Luiz Carlos Nicoluzzi da Cyrus é
o tesoureiro. A escolha do secretário foi' definida no Guaramlrlm: Mtmldpal de Futebol de
decorrer' desta semana.

___Sa_llo entra ,na, s_"da fase
Foi iniciada segunda-feira, dia 21 e com jogos até

quarta-feira, a segunda fase do III Campeonato Munici

pal de Futebol de Salão "Salim José Dequêch'', em Gua
ramirim, entre os integrantes das chaves dos vencedores
e das chaves dos perdedores. As chaves são as seguin
tes: "A"., _ A Barraqulnha,' ,Estofados Mannes, Telas
Decker e 'Energe; "B" _' ARG, 'Móveis Weber, Avaí e
Besc; "C" _ Menegotti, LK,2, FriedemalÍn e Supermer·
cado Bom Preço, isto, dos ,vencedores. A dos perdedo·
res, na "A", é formada pela Pedreira RB, Hospital, Cons·
trutora Lemke e Lojas Klein e a "B", pela Transportes
HS, Agua Verde. Mineirinho e Amizade.

'

Esta semana jogaram A Barraquinha x Estofados
Mannes, ARG x Móveis Weber, Pedreira RB x Hospital,
Friedemann x LK-2, Transportes H$ x Agua Verde, Cons
trutora Lemke x Lojas Klein, Tela� De�ker x Energe,
Avaí x Besc e Minerinho x Amizade. No dia 28, segun
da-feira; à partir das 19h3(), no Ginásio de Esportes,
"Prefeito Rodolfo Jahn", jogarão Menegotti x LK-2, Hos-

FUTEBOL DE CAMPO A",,a o DIA 28 pital, x Construtora Lemke e, Friedemann x Supermer·
cado BP; dia 01 de março, terça-feira, Agua Verde x

No horário das 9 às 11 horas e das 15 às 17 horas, ó
estão abertas inscrições, até o d,ia 28 de fevereiro' pró- Mineirinho, Estofados Mannes x Telas, Decker e M veis

Weber x Avaí, e, dia 02; Amizade x Transportes, HS,
ximo, para O' Campeonato' de Futebol de Cainpo, cujas h G
eÜminatórias começam no dia 19 de março. Segundo o'

'Energe x A Barraquin ,a e Besc x AR •
'

regulamento, cada empresa poderá inscrever' uma equi
pe com 17 elementos.

No dia 28, às 15 horas. haverá reunião com as em�
ptesas para deliber�ção das dataS e local do Campeo
nato. A empresa qUe não comparecer ,_ e nisso o Sesi
será rigoroso _ t�rá cancelada a sua inscrição. Foi a

Weg quem venceu qs�a çompetição nos anos de 1981 e'

1982 e, soubemos, existem empresas que, a todo cus

to,' querem quebrar a hegemonia da Weg e para,
tanto, estão se preparando. O que é muito, importante,
porqu� aumenta a rivalidade, ml;lito, salutar'no es�orte.

,Figueirense vai domingo a

-,

O Departamento de, Bocha
do Beira Rio Clube de Campo.
através do seu dlretor, Sr:
Luiz Lanznaster, está comunl
cando que será realizado, a

partir da segunda quinzena dê
março, um 'torneio de bocha,
cujas Inscrições, ao preço de
Cr$ ,6 mil, poderão ser feitas
até o dia 5 próximo, na secre
taria do Clube ou c0'lt o ecõ
nomo Adellno Bompanl.

Quanto ao automobilismo, a

Equipe Kohlbach estréia, dias
20 e 21 de março no Càmpeo
nato Estadual de Automobilis

mo, em provas a serem dispu
tadas em São Bento do Sul.
O piloto Sávio Murillo de Aze

vedo competirá com o Dodjão,
uma vez que o Opala, adquírt
do pela' Kohlbach especialmen
té para as disputas, provavel
mente não ficará pronto (equi
pado) até a abertura da tempo
rada.

Cada equipe poderá Inscre
ver seis atletas, é destes, trê�

poderão 'ser não sócios, possi
bilitando desta forma uma mal-

'

or Integração. Haverá quatro
prêmios, sendo um touro, uma

ovelha, um leitão e um perl) e

além destes, cada componente
das equipes ganhadoras recebe-
rão medalhas.

'

Raul Rodrigues assume dia 1.0

a Divisão de Esportes
das, haja vista ser um despor
tista nato, um homem vivido
e calejado no' esporte e que

,promete muito.

'Confirmado pelo prefeito
Durval Vasel o nome de Raul

yaldir Rodrigues para a Divisão
'

de Esportes, órgão que ficará

vinculado a' Secretaria da Edu

cação, Cultura e Esporte da
Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, este deverá assumir
no dia 1. o de março próximo

, as suas funções. A escolha de

Raul Rodrigues - confirmando
,

os prognósticos da Imprensa
,Ioca� - foi das mais acerta-

Campanha para

"aqúlslçlo de

novos sócios

Na prõxlma semana deverá
ser realizada uma reunião, in

clusive com a Imprensa e téc

nicos das modalidades vincu

ladas a Divisão de Esporte,
para definição de urna sftrie de
medidas', Juntamente com o

secretário Balduíno Haullno.

A diretoria da socredade
Sport Club Est�ella de Na-:
reu 'Ramos, através do seu
presldente, comunica ,que'
estão abertas por 90 dias
-as Inscrições para novos

sócios contribuintes, sendo
que os interessados pode- ,

rão fazer suas inscrições
nos 'segulntes locais: Fa,r:"
máela de Nereu Ra.mos, c0";l, 1-1;_
o Sr., Cirilo; em Nereu ,Ra-;, r

mos com o Sr. Laurl De-
, mathê e em :Jaraguá do Sul,
na Comerciai Floriani, rua

Venâncio da Silva Porto;
331.

Liga Corupaense de Desportos
escolhe diretoria em abril

CONSELHO, DESPORTIVO
I

Será no mês de abril, pos
sivelmente no dia 10, a eleição
e posse da nova diretoria da

Liga Corupaense de, Desportos,
atualmente presidida por Arno
Glatz, com base sobre os mu

nicfpios de Corupá, SãQ Berito
do Sul 'e Rio Negrinho. Até o

presente não existe chapa for

mada, dado o" tempo que ee

para da data da assembléia,
todavia, comenta-se em Coru

pá que um dos nomes que
pretende concorrer a presi
dência é o de Bertholdo F. R.

,Frankowiack, atual presidente
da 'Sociedade Esportiva e Re
creativa Hansa Humboldt.

A infor-mação é do próprio
,Glatz, que há pelo menos oito

anos comanda a LCD, acrescida
de que não é candidato a ree

leição, porém, se Frankowiack
sair candidato, não hesltará em

concorrer ou apoiar outro nome

"que realmente seja da minha

ccafiança e que venha dlmen
sionar as atividades da Liga Co
rupaense de Desportos".

PESCA AO CANiÇO
j

Como primeira atividade esportiva do ano, o Cen
tro de Atividades do' Sesi programou para odiá 13 de

,

março, o Torneio de Pesca ao Caniço, cujas, inscrições
vão de 1.1> a 09 de março, no Sesi, das 9 às 11 horas e

das 15 às 17 horas, impreterivelmente. O local do Tor-
,

, neio será Guamiranga e irá das 8 às 11 horas, podendo
cada empresa Inscrever uma equipe composta de qua-.
tro elementos.

'

.

'

'

No dia 9 de mar'ço, às 16 horas, haverá 'urna reunião
no Sesi, com todas 'as empresas, inscritas, para estudo
do regulamento e discussão de detalhes 'do referido
Torneio. A empresa que não se fizer representar, terá
súa inscrição' cancelada. No local da Prova. segundo o

encarregado de �sportes do S�si, Sérgio ,Luiz, da Silva,
haverá churrasco e aS empresas interessadas deverão
ca,municar o número de churrascos necessários AO ato,
da inscrição, mediante pagamento antecipado.

Obs.: Os filhos de sócios

pagarão apenas 50% do
valor da Jóia. Não filhos de
sócios é Cr$ 4.000,00 (e
filhos de, sócios Cr$, .....•
2.000,00).

As mensalidades serão
de Cr$ 300,00 no 1.0 se

mestre e Cr$ 400,00 no 2.0

semestre, e poderão ser

pagas no Bese de Jaraguá
ou no Posto do Bese em

Nereu Ramos.

Strlcker é O novo preSidente da Liga
Jarasuaense de, Futebol

A liga Jaraguaense' de Futebol tem, desde ontem
à noite, uma nova diretoria, eleíta durante assembléia
geral ord!nária convocada pelo então presidente Már:io
Vitória Rassweiler, que deixou �mas funções após per
manecer à testa da entidade por onZe anos. Em seu

lugar assumiu Valdir Stricker, bancário. que há tem
pos vem prestando colaboração à Liga. Cama vice·pre
sidente foi eleito José, Oscar Milbratz.

Além da eleição da nova diretorià, aconteceu a pres
tação de contas e aprovação do ano de 1982 pelo Conse
lho Fiscal, além do que foram tratados assuntos di�
versos, que traremos em nossa próxima edição.

Informam�s também que
para partiCipar nos torneios
de futebol surÇo de 1983, é
necessário ser sócio.

•

Nereu Ramos 21/02/83

I paulo Ademir Floriani -

Presidel')te,
foiArweg: torneio de pesca ao caniço

'sucesso� Futebol! sui�o ,continua
Com a participação de 49 equipes. das 50 inscritas,

a Associação Recreativa Weg realizou na manhã de do-,
mingo, em Rio' Cerro II, o seu Torneio de Pesca ao Ca
niço, num clima de grande descontração e. confraterni-,
zação. Foram campeões individuais, pela ordem decres
cente de colocação, ambos recebendo troféus, Almir

Spézia; Márcio S. Becker e Cels,o Dalcanaia e, por eqUi
pe" "Jurídico", ,formada' por' Mário, Cimas, Salai, Zé
Luíz e Arildo; "Processamento de Chapas", com João,
Agustinho, Arnoldo, Alberto e Valdecir e '''Fábrica II",
integrada' por Adelbert, Il1go, li)arci, pedro e José. Cada
um dos componentes dessas equipes receberam meda
lhas e todos O'S participantes participaram ao meio-dia
de uma churrascada e cervejada à beira do r'io.

Por outro lado; prossegue na tarde deste sábado o

Torneio Interno de Futebol Suíço� com as seguintes
partidas': Bobinagem "�B" x Vendas "B", Metalúrgico I
x Weg Acionamentos "A", Manutenção x Weg Máquinas
"A", Usinagem "A" x CustO$, Processamento de Cha
pas x Montagem "B" e Obras x Metalúrgico II" este

já válido pela segundaJase eliminatória.
Os resultados da última rodada foram estes: Mon·

tagem "A'" 2x1 Fábrica ,III, Processamento Chapas "B"

IOx1 Finanças, Depto. Comunicações 1x2 Weg Máquinas
"B", Vendas "A" 5x3 Controle ,Qualidade I, Bobinagem
"A" Ox1 Ferramentari� e Usinagem "B" 1x2 Engenharia. ,

o NOVO CHEVETTE.
A, grande atração desta

'

temporada

Màssara'���jogar contra o Cruzeiro'
.o Esporte Cll:lb� Figueiren�e, da Ilha da Figueira,

'tradicional agremiação, da periferia, que completou em

janeiro último o seu oitavo ano, após obter na tarde do,
último domingo, em Schroeder, no Estádio Ary Zerbien,
uma grande vitória por 3 tentos a 2 sobre o João Pes
soa, no reinicio de suas atividades, vai jogar amanhã,
dia 27, em MassaraRduba, no Centro b�sportivo Muni

cipal "Erich Rode" .. frente ao Cruzeiro tocai, a princi
pal agremiação daquele município, que se prepara para
a� competições desta temporada.

O Figueirense, ideaUzador e promotor do Varjão,
campeonato varzeano que alcançou grande repercussão
em toda a regiªo, a ponto de se regionalizar, está se

riamente emp�nhado em novamente promovê-lo, só que
não tem local para tanto, pois que, o Estádio Antônio
Ribeiro, onde mandava, foi requisitado pe,lo proprietário,
ficando o clube, momentaneamente, ,sem praça de es

portes para o mando de seus Jogos.
Mesmo assim, o Varjão/83, ou, o V Campeonato'

Varzeano de Futebol poderá acontecer, no Estádio João
Mareatto (do JuveFltus) Otl no Estádi,o Jo�o Lúcio da
Costa (do João Pessoa), em Itapocuzinho. Desse Cam
peonato, segundo dirigentes do alvi·verde da lha da
Figueira, deverão participar essenclalJ1lente times de
várzea, peladeiros, oportunizando assim .a participação
constante de maIor mlmero de times "ajuntados", na

verdadeira essêneia das finalidades do· Campeonato.

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

(II e I d o e r f e r! C o I é r c i o de Veículos Lida.
Fones:' 72-00&0, 72-0989, 72-0855

IR�sid,eócial,� 'A C A PU L C O'Parq�eI

i
I,

A EMPREENDIMENTO'S IMoelLlARIOS MARCATTO LTDA, possue vários

planos de financiamento para você adquirir o seu ,lote' do Parque ResideR'"
cial Acapulco na bela Piçarras, e a 700 metros da praia.?

•

,Em pree n d im'e n t'o's
Marcatto

Imobiliários,
Ltda.

'PROGRAME AQUI 'SEU ANONCIO.

O RETOFlNO f: GARANTIDO. E LEMBRE-SE:

PUBLICIDADE, NAO f: DESPESA. é INVEsnMENTO

LIGUE PARA 72-0091 �al. 'Deodoro, 1.179 - Fone 72·1136 - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO, DO POVO -' Jaraguá do Sul-$C

.

"�o em 10 de maJ� de 1$19.
. CGOMF N.o 84,436.591/0001..84. .

.

.

' ',lU_ao VICTOR SCHMOCKEL
'

:", .

, Jorna"8la prof. DRT-SC 1'1.°,728 e.Dlretor de Empre8à
" "omalf� DRT.se n. ° 20.. Membro ef�tlvo do .Instltuto lils-'
;�rlco e G898� de ...._ Catarina. "

'

""."�' .

. 'FlAvIo Jo'e' Brugnago, YvOnr'le' Alice SChm®kel; Gonçalves,
.' ,........... Prof. - Paulo Morettl. Silveira' JelnlOr,

.

Rudolf
,

.

H,-,'d. ,J086 Cütllho Pinto, Dr. JG86 'Alberto Barbosa.

RedaçIo, AdmInIatllaOlo • PulllIoIdede:
.

..... CeI. Próc6PIo aem. de 0IMih ..0 ...
c.txa 18 - Fane .72.at
88.250 - do .J - Se.

CoInpcMIçIO, Imprwdo • ClrcUIaçIo:
SOciedade Gtáflca Avenida Ltda. -, Jaraguã do Sul • SC.
Asalnatur8 .nual:'Jaragul do Sul e regllo ', ,Cr$ 3.000,00
0Utl"ae cld� , .•..•.... Cr$ 3.500,00
Nllmero atrasado . '. '

"1 •• ; • • • • • • • •• Cr$ 70,00
Exemplar ,avufso '�

'

Cr$. 60,00
('

Ena JCJIIftaI do 88 responsabiliza pOr artigos asalnados e nem

devolve otf9I.....
O "Correio cio P�' 6 associado a �DJORI/SC e ABRAJORI.

Viaçao Canarmho
TRANSPORTI! URBANO,.

INTERURBANO. EXCURSOI!8.
I .

A "Canarlnho" preocup.se com a lUa lo-

comoção, colocando à dlsposjçlo·modemfsslmos
ônibus, (01)'1, pessoal e'p«tCla�tJado, po�sl�J!lt@ndo

,

uma viagem 1ranqQUa, "'plda e segura.
'

.

prográme beml Programe.CANARINHO -
o transporte carlnholO.

'

JARAGUA 00 SUL SANTA CATARINA
. I

.

ETERNIZE OS BONS MOMENTOS

,Presenteie com Jóias ê as mais finas su

gestGes da
_

RELOJOARIA AVENIDA. Marechal ·e

Getú!�� Varg.. ,

•

_'Funilaria - ,aragaã Ltda.
( 1

Calhas para tafdu u ft...Helade.. Fave-ne,e
unta vlelta. �e em «;onchc;6ee .' Iltendl-Ioe
eflcl.ntem......

'

,

Rua Felipe Schmldt. '279'- Fone 72-Ó448 -
Jaragu6 do Sul-SC.

'
,

Terraplenagem Vargas
Retroescãvadelras e Tratores de Esteira

Consulte noasos a.rvlços.

Tubos·Santa Helena
TUbos de Cqncreto para suas obras

Rua Jolnvllle, 1�016 - Fone 72.1101.

VEICUL08 U8ADOS

Corcel " LDO - AIcoaI - ---- 1981
Flat GL � AÍcool _ --- :- - ...... • "

.

F-100
' Marrom •••• " ••••" •• '''' 1981)- AICOOIm-' Laranja ,••.•.•• , •• , .... �..... ' '1981

, I, I.. � oranco
. Belina " l, - Be

. . . . . . . .• . .•• .• •.••••• 1980
"'_ I L

ge .•. u ••
• 1980"""roe II ....:. B

.

.

••••••.• -. ••• •.• .

Corcel II_ ST _� " N. - .,. 1979
, :d." ST � ' - •.• •.• j979

Corcel " L _ B
.

. [ !t.:·�""__l_,_.... 1979
ege. '

19"8�. w"". ii LDO __ B
' •••••• '.,.0. "

.

-,. raJICq e.e
�

- 1078
i:,;orGei' Luxo .,._ é::: ..... : -,-,-'" - 1978

I GT ..:... v.,.
.. . .. .. .. ...... . ... ... 1977

'. Brasília - Branca ',-;-";'�-=-l-_:_.. 1977
Varlant II LS __ � •.•.•.•• ,•• ,

',- -. 1878
.

V. W .. 1300 _ B .' •••.•••••••••••••• ,. õ 1978
,,V. W. 1300 L _� 1··········· 1980

, V. W. 1300:- Beg: ,....... 1�79.
'Paas'at Ta, ...;", Verde

. , .. .. . . . .. . . . . . . . .. . . 1977
• �8it LS - Verd

' 1981
1\_1.. J ••_' ,8 •.•.•.... 1980

"

�".-0r-·V8td \
.. �........... I

1 L
e

1982a UXo - 8Í'anco .' ", o '

�tte; SL -'Marro� 'M' t................ 1975
.
L __ Branco ,e.. , .. .. . ... 1979

.L -!Bege··
.. · .. ·

·· .. ',0 1979
SL - Azul,

., .•.. '"
:. 1977

à� "- 8ran�"""""'" '" . o. " 1976
,

:: 1978

BarIo ele ltapoeu
•.. M'·,. ANOS

�

..

'

. conforme comunicação feita ao Tenente
L�()nlda8 Cabral. H.rbster, Prefeito Municipal de'
Jaraguá do Sul, viajava para o Rio de Janeiro o dr .

,Nereu Ramos" Interventor Federal do Estado de'
.

Santa Catarinà. 0, lluatre homem público era con
vidado para.uma aonf....ncia com o Chefe do Go
vemo dr•.GeUíllo.Dorneles Vargas, e deveria 'estar
de regresso dentro de 10 dias. Entre o perfodo de
Fe.ve�eir07março de 19� ,e ,igual período de 1983,
eXiSte uma dilatada ,diferença. Antigamente eram
penosas as viagens via terrestre ou marítima, én
quanto que -hoje, os Jatinhos' do Palácio do Gov.r
no levam o Governador para qualquer parte' do
Brasil. em qUestão de horas. Daí a notícia.

A Emprezá de Transportes Frenzel publicavá seu balanço, encerrado em 31. 12.44, assi�
nado por Reinoldo Rau-- Dir. Presidente, Erico
Junker - Dir. Gerente, Hermann Althoff ,_ Dir.
Gerente. Fritz Vogel assinava como guarda livros
e Carlos Leopoldo Mey, oEdith C.L, Franco e Hélio,
Westphalen, assinavam como membros do Conse-
lho Fiscal. "

apa "

�:..:.;:�;,:;.._----
Alexandre Gal'Cia

, E�tá fazendo um an� e meto que' o turco Metlmet

Ali Agra' atirou três vezes contra, o P�pa, na Praça d�
São Pedro. E, como condenado à prlsão perpét�a! por

·

tanto sem qualquer Interesse em mentir, o crJ�I_!!O_so.
resolveu, enfim, revelar suas conexões dando razao aos

que supunham se trataf de uma trama, e n�o d� u�a ,

ação Isolada de um semente. AGCA contou à Justiça
italiana, agora; que recebeu 3' milhões de marcos ale-

mães _ cerca de 1 milhão e 250 mil dólares (Cr$ 500

milhões) - para matar o Papa. O negÓCio foi fec,hado
em Sófia, capital da Bulgária, por três búlgaros: Serg�i
Antonov funcionário da Ballcan Alr, hoje preso na Ita
lia; TOdQr Alvasov, tesoureiro daembalxada da'Bulgá
ria, em Roma e o Major Jélto Vassllev, .secretárto do
adido' militar da 'Embaixada em Roma. Esses dois últi
mos já estão, previamente, na Búlgaria, a salvo da jus
tiça italiana. Os três são ligados ao KDS - Comitê pa
ra a Segurança do Estado, da Bulgária, que é urna filiai
obediente' da KGB soviética.

, A ltálla já retirou seu embaixador da Bulgária, por
que aquele, país decidiu proteger seus funcionários.
Além de Antonov, já preso em Roma, a Justiça italiana
emitiu mandato de prisão contra Todor Alvasov, o Te-
soureiro da Embaixada, que está em Sófia.

. l
.'

�Ma.s o complô que quase tirou avlda do Papa deu
origem a uma grande derrubada de um castelo de càr
tas. Na medlda em que a Justiça italiana vai puxando
a, linha das investlgaç6es, via surgindo fatos surpreen
derites. Por exemplo, já se descobriu que o fato de vi
verem na Bulgária 800 mil turcos, criou um tráfico de
armas para o Oriente através da Turqula: e um tráfico,
no sentido inverso, de tõxlcos e entorpecentes da Tur
quia para a Europa Ocidental. através da Bulgária. A em-

�

presa Kintex, na Avenida Anton Ivanov, na capital da
Bulgária, é o ponto de partida das armas vindas da Po
lônia;" da'''Alémanha Orie'ltai e da Checoslováquia, que
vi nos esconderijos da OLP no Líbano; São as armas

que abastecem as Brigadas Vermelhas na Itália.
Está' ficando' muito claro também que a KGB sovié

tica utlliza-se do KOS búlgaro 'para realizar trabalhos
que atrapalhariam a política externa expansionista da
União Soviética. Já se desconbriu, por exemplo, uma
conexão entre o cônsul búlgaro Antonon Petkov e o

rapto e assassínio de Aldo MorQ, que tanto comoveu o

Papa João Paulo I. num discurso que assisti na Praça
de São Pedro, na Pásqàa de 1978. Antonov Petkov já
foi expulso da It§lIa. De$cobrlu-se também, através do
líder sindical Luigi Serlcciolo, preso por suas ligações \

com a espionagem Búlgara que foi fornecido no KDS o

inteiro te.or dos interrogatÓrios a que as Btigadas Ver-
·

melhas submeteram o, general americano a serviço da
OTAN James Lee Dozler. "

O Papa tornou-se muito Incômodo à União Soviéti
ca. Além de ler ,polonês e defensor de seu povo, João
Paulo II pronunciou-se contra a orientação marxista dos
padres; foi contra ã p'olltlzação (leia-se esquerdização)
dos bispos. E prometeu a Leonid Brejniev que renuncia
ria ao Papado para lutar na resistê.ncia polonesa, se as

tropas soviéticas Invadissem também seU país.
Com �udo isso tão claro, será que certo&- bispos e

p�dre,s ajnda têm corag_em de viv�.r a hipocrisia,. a con

tradição, de pregar o marxismo fi dizer que fazem parte
da Igreja Católica Romana? (plan�).

O no�o congresso'
Mário Antonio �. Di' Pieno

Este dia ficãrá na história: 1.° de fevereiro de 1983,
data da instalação da décima legislatura do Congresso
Nacional, aquele no qual depositamos nossas esperan
ças de ver construir um Poder Legislativo independen
te, instrumento de redemocratização brasileira.

A sessão de posse foi marcada por um cliina fes-
· tivo com a participação popular fazendo-se presente
através das vaias e aplausos distribuidos generosamen-
te à medida ,que os nomes dos parlamentares -eram cha. A má remuneração convive
mados para prestação do ju'ramento. com um baixo nlvel de qualifi-

Deixando o palco luminoso, entretanto, constatámos cação dos docentes em. multos

que os bastidores do Poder mostraram sua imagem, na pontos I do pars. No Norde'ste
relação dos .novos Hderes das bancadas partidárias'. O há 42% de professores leigos;
Senado Federal' exibe, na liderança das suas quatro ban- . e nrvel nacional, a taxa de pro_

cadas, uma relação de nomes- conhecidos: Senadores' 'fessores não habilitados é da
Aloisio Chaves (PDS/PJ\)" Humberto Lucena (PMDB/ ordem de 30%. Mas a habilita

.pB), Nelson ,Carneiro (PTB/RJ). A Câmara Federal po- ção não significa, necessaría
rém, apreseflta as maiores· novidades do nosso cenário mellte, melhor padrão de vida

político. A deputada Ivete Vargas (PTB/SP) e o deputado dos, professores habilitados,
"Baby" Bocaiúva (PDT/RJ) líderes de' suas bancadas 63% ganham, menos do que

naquela Casa Legislativa, são dois ex-cassados. Nentos dois salários.,
novos e auspiciosos ,da democracia· sobram no país do
'pau-brasil.

-

,

A Câmara �etém outra grande peculiaridade em
,relação ao Senado. Slta comPQSição não dá a nenhum
dos partidos, individualmente. o controle sobre suas

· decisões. pra, isto é sinônimo de 'negociação, de par- �
. ticipação das diversas correntes políticas nas palavras
,proferidas pelo Parlamento. Pena que no Senado o'
msemo não

-

ocorra. Sendo a Casa revisora dos proje
tos de lei originários da Câmara dos Deputados, a li
beralização desta será compensada (esperamos estar.
fazendo um juízo, erradol> J>.ela maioria do PDS, que con-

'trol'ará o SenadO,
. Todavia,' ainda há bons ventos vindos de Brasília.

HoUve uma in�yltável composição de forças na escolha
dos membros das Mesas diretoras do Congresso. Na
Câmara, muitas alas psdesslstas não ficaram lá muito
satisfeitas com o nome, de Flávio Marcrllo (PDS/CE)
para a presidência da Mesa, mas uma composição -
firmada com base na tradição de o partido majoritário
deter o posto - somada 110 "de acordo" das oposições,
levou o parlamentar cearense, dono de inegáveis qua
lidades pessoais, novamente àquele cargo. O nome do
Senador Nilo Coelho (PDS/PE), por seu turno, não de
pendeu de tan�a co�descendência cios demais partidos,
pois o PDS tem urna maioria multrssimo bem definida
na Câmara Alta.

·

. . Negociações. porém, são negociações e o "papo"
,é como aquele da cerveja: "rma leva à oUtra. Assim, de
pois que as atividades do Congresso realmente se rei
niciarém (não esqueçam que temos o "recesso" do
Carnl',tval>, talvez vejamos outras coisas nos céus da
política nacional, além ,de um acúniulo de "salamale-

· ques" diante do Executivo. (Plana)

, -.:;����;�'�:�;;�:�{;��\ij��i�:':� rj:�!I{,';, "i ,;_ ,�
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,Atentado ao

I·

-_- Embora com algum atraso a imprensa pu
blicava a noticia de um desastre de caminhão. "Na
estrada Guaramirim-.Joinville,' deu-se no dia 12 do
corrente um lamentavel desastre de automóvel.
Viajava o. sr.: Bruno Mahnke para Jotnvllle guiando
seu caminhão, quando um pouco além da vila de
Guaramirlm, lhe pediram passagem dois moços. O
condutor parou para lhes falar e, logo em sequlda
veio um caminhão da fabrica de carretels Santa
Teresinha, de Joinville, o .qual, na velocidade não
poude desviar o veículo parado, sele batendo' com
tal violên�la"que o impulsionou para a frente, indo
o

.

mesmo grata abaixo e levando em sua frente
um dos moços, que teve morte instantanea".

... HÃ 30 ANOS.

--- Até ha bem. poucos dias, voltava a se ma
nlfestar a cíclica estiagem no polígono das secas,
no nordeste do paí�: Em março/53 admitia-se ab�r
tamente que se nao chovesse nas próximas se
manas o nordeste ,poderi'a converter-se em teatro
de uma ter.rível convulsão, social e a Sessão do
Senado do dia 21 constava somente de discursos
sobre as 'trágicas conseqüências das secas no '�t
deste, descritas em' cores dramáticas, sobretudo
ao C�ará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Pa
raíba. Não sabemos se ho período choveu, debelan
do os horrores da seca que ain�a hoje castiga os
irmãos nordestinos, que umá personalidade defi
niu, dizendo, que o nordestino é, antes de tudo um
forte.

'

--- De Nova YorJ<. vinha a notícia \que o ex-sar

gento John David Prova0. do Exército dos Estados,
Unidos. foi condenado à prisão perpétua por trair
sua Pátria'quando er� prisioneiro dos jaPoneses.
--- No dia 5 de março morria Josef Stalin Che_
fe Supremo da União Soviética, em Moscou. O
desenlace do chefe soviétictJ, desde o início de sua

'enfermidade, estava sendo aguardado a qua�quer
.

momento, em virtude da extrema gravidade do seu' .

estado.
\

HÁ 20 ANOS.

do
\

Professor
J. J. Garcia

/,
,

A CapJtal do ,Rio G.-:ande do

Norte 'sedloU, há pouco tempo,
'

o XVI Congresso 'de p'rofessO'"
res de Ensino Médio do Brasil.

Foi uma reuniãp importante, à

qual �correram 3. 2�0 proftssío,
nais do magistério, dos quais
1 .800 na condição I de d!'leg'à
dos escolhidos pelas entidades

do professorado em diferentes

Estados Brasileiros. O Con

gresso. aprovou uma extensa

pauta de reinvindlcaçõ.es, en

tre elas a de 12% do orça

mento da União e 25% dos

orçamentos estaduais sejam
destinados ã Educação o Apro
vou, também, uma proposta no

sentido de que o piso salarial
dós professors seja fixado eril
três vezes o salário mlnimo re

�glonal. o'

Não chega a ser uma, reivin-

I dlcação ambiciosa, esta úitima.'
Aquela remuneração é aléança.
da, já por um numero ponde-
rável de trabalhadores qualIfi
cados em vários 'setores da
.atívldade econômica. �, porém,
uma reivindicação extrernamen
te' pertinente e que, caso aten

'dlda, ,produzirá uma autêntica

revolução no ensino brasileiro,'
dependente hOje de uma legião
de docentes extremamente mal
remunerados o

Quase ao mesmo tempo em (

que se reallzeva o Congresso.
de Natal, a Fundação IBGE da,

va a conhecer os dados do
.�

Censo 80 relativos à remune-

ração do magl�térlo, dados es",:
.

ses que, ainda agora, o Minis

tério da Educação .estã subme_

tendo aO Fundo d� Investimen

to Social (Flnsoclal). Segundo'
tais elementos, 9,3% dos pro

fessores de primeiro grau dQ
pais recebem, hOje, um oitavo

de salário mfnlmo; 5% entre

um oitavo e um quarto; 6%

.entre um quarto e metade ,de

um sa14rlo; 7% entre m�lo e.

três quartos e .13% entre tr,ê!i

quartos é um' sal4rlo . Ou seja,
em cada 1Jrupo dê 100 profes
sores, 40 recebem um salário
mfnlmo ou menos. Na· faixa

entre um e um e melo salário

mlnlmo situam-se '18% dos

docentes; naquela entre um e

meio e dois salários, 13%.

Apenas 28 professores, �m ca

da grupo de 106, conseguem

ganhar' mais do que dois salá

rios mfnlmos o

--- Mais de· cem alunas e quatro freiras mor
riam quando ruiram as paredes ,de um'colégio d-iri
gido pelas Madres Oblatas na cidade de Biblian,
capital_dO dep�rtamento de Azoques. Segundo in
formaçoes, quando se registrou a tragédia mais- de

, 300. aluna,s se encontravam na capela do colégio.

Em Jacksonville _falecia com 363 quilo.s Õ
homem mais gordo do mundo, Charles Steinmetz,
vítima de seu voraz apetite. Pouco antes de m'or
rer revelou a seus amigos: "Não tenho muito tem

po de vida. Sou Insaciável .. Sinto a invencível ten
tação de comer da mesma f.arma que os bebados
sentem de beber". Nas últimas semanas antes de /

morrer, Charles h�vla engordado 32 quilos. Màdla
2,73 metros e possuia 1',93 'de cintura.

Remunerar edequadamente o

professor não
.

é, certamente, o

único 'problema Importante da I

educação no Brasil: ,Mas é, no

mfnlmo um dos problemas male

Importantes. Está certa, pois
a ministra da Educação, Profa.

Esther de Figueiredo 'Ferraz,
quando ele'ge a 'alorlzaçAo do

magistério de primeiro grau �

Juntamente com a alimentação
escolar e 8 educação pJ'é.eseo
lar - cQmo um dos compo

nentes do grande projeto da

educação básica para este ano,

reivindicando para sua Impl�
mentação recu�sos do .Finso ,

clal. Convergem, nesse caso"

8S Intenções do -MEC e as rei

vindicações do magistério �

o que é, pelo menos um .bom
sinal. (pl!lna)

... NA 10 ANOS
.

O prof. Eugênio Strebe, prefeito de Jaraguá
do. Sul era eleito Presidente da FIDESC - Funda·
ção intermunicipal para o Desenvolvimento de
Santa Catarina, com sede em Joinville e congre-
gando 16 municípios da microrregião.
--- A polrcla francesa recuperava o corpo em

balsamado_ do Mal Henry Philippe Pétain, retirado
do Cemitério de Port Joinyille, Ji� Ilha de Yeu. Pé
tain é horói da 1.8 Guerra Mundial ,e foi conside-
rado ,colaboracionista na Segunda. O fáto gerou
crise polftlca.

.

, Reclamava-se com veemência o mau gosto
redacionaLda Lista Telefonica de Santa Catarinà,
editado pela EDINPAR" que d�ixava só em Jaraguá
do Sul um saldo de 15 asslnantes em verdadeiro
estado de assassina, tal a mutilação dos nomes n�
lista relativa ao ano de 1973. Felizmente não mais

apar�ceu por aqui.

In�ú�tria� ��u�ina�, . Jara�uá �.�,
, .
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