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Os Conselhos Curador, Dlre,
tor e Fiscal da Associação As
sistencial para Idosos •

Lar das
Flores", reuniram-se' terça
feira, para deliberação de vá
rios assuntos em pauta, onde
verificou-se 'que na campanha
de sócios, das 1.800 propos
tas expedidas, apenas 135 re

tornaram, somando Cr$ ... , ..

135.200,00 de contribuições
mensais. Diante disso decio
diu-se pela expedição de no

vas correspondênctas, entre

gando-as pessoalmente' ao

destinatário, através de pes
soa contratada para tal, que
terá também a incumbêncIa de

SEMANA DE 05 a 11 DE MARÇO DE 1983ANO XIV JARAGUÁ DO SUL
Capital Sul Americana cio

Chapéu.

,

Fato's que são Notícias .

Algumas' consldera�ões sobre tóxicos
.

A partir desta edição, o Dr. Humberto Pradi,
advogado e presidente da Associação de Advoga
dos e Jaraguá do Sul. inicia uma série de artigos
abordando tóxicos e suas implicações, problema
que vem afetãndo seriamente a sociedade, princi
palmente a juventude, inclusive no 'Vale do ltapo:
cu, onde o índice de toxicômanos pode ser consi
derado alarmante.

O "Correio do Povo" abre assim uma oportuni
dade para o debate, prestando desta forma, através
do trabalho" do Dr. Humberto, mais um serviço à

comunldade, que refutamos de elevada importân
cia, daí porque os artigos deverão ser acompanha
dos com vivo interesse pelos leitores e interessa
dos no assunto, notadamente os senhores pais, que
devem estar atentos a questão. O primeiro artigo
achase publlcedo � página 3. desta edição.

Com respelto a nota divulgada neste jornal, na edi
ção passada, sobre demissões que estariam ocorrendo
na Kohlbach, por questões políticas, a empresa repeliu
veementemente, afirmando que, este ano, apenas três
demissões aconteceram, ocasionadas por ordem técni
ca. Segundo a empresa, não tem nada a ver com política,
segundo o que fOi declarado. A Kohlbach está inclusive
admitindo funclonárlos e os dispensados tiveram rescin
didos seus contratos de trabalho, puramente porordem
técnica, nunca política, que jamais aconteceu. Fica então
esclarecida a posição da empresa. .

.

_._

• O ex-prefeito de Massaranduba, Dávio Leu, que pos
sivelmente será um dos 'convidados para integrar a equi
pe de trabalho do governador Esperidião Amin esteve
terça-feira em Florlanôpolls, tratando de assunt�s ainda
ligados a sua administração, que foi uma das melhores
que Q município já teve. Dávio, naquela oportunidade,
presenteou o govemador Henrique Córdova com um

brasão do município, assim como o secretário dos Trans
portes e Obras, Marcos Rovaris e o presidente dá Fe-'
deração das Indústrias do Estado de Santa Catarina
Fiesc, Bernardo Wolfgang werner, pelo relevante apoio
prestado a Massaranduba, durante a sua administração.

. Ionta pede I dividi distrlmlnadl e Dova ponte na Bana

Na movimentada sessão da Câmara, quinta-feira à

noite, o vereador Luiz Zonta (PDS), entrou com indica

ção sollcltando do Executivo a construção de uma pon
te ligando o Ja�aguá Esquerdo à rua Ângelo Bublnl, na

Barra do Rio Oerro, em local não especificado, "para
melhor escoamento do tráfego", bem como, pediu do

Executivo, diante dos valores que estão sendo divulga
dos pela imprensa, a dlscrlmlnação.da divida da prefeitu
ra, que segundo consta, chega a Cr$ 300 milhões. Zon
ta disse que o povo quer saber da realidade haja vista

que há informações distintas entre a administração pas-
sada e a atual; ..'

Alvaro Rosá (PMDB), achou válida à preocupação
do vereador em relvlndlcar uma nova 'ponte na Barra do
Aio Cerro, contudo, "como o município niKI tem. recur

sos, creio. que o Bªdido deva ser feito diretamente ao

Estado". E quanto a dívida, Ros.á afirmou que o divul
gado pela admjnistração atual é a correta, pOis .a divul-,

gada pelo ex-prefeito SigOlf Schünke está longe da rea

lidade, "a sua excelência está faltando com a verdade,
ele não merece o nosso crédito". Os dois pedidos de
Luiz Zonta foram rejeitados pela bancada do PMD� que,
no entanto, juntamente cóm a do PDS, aprovou indica
ção de Álvaro Hosá, para que o Executivo providencie
-aterro na Escóla Isolada Vieiras, na entrada de I�@�uti
nho.

_._

A Divisão de Repressão e Entorpecentes do Depar.
tamento de Polícia Federal, apreendeu, no ano passado
;6q.393 quilos de maconha e 362 quilos de cocaína,
além de vários tipos de drogas, cujo valor no mercado
consumidor seria de Cr$ 547 bilhões, No mesmo perío
do, foram apreendidos 117 quilos de sementes de ma

conha, 1.24§ gramas de haxixe, 246 gramas de folhas
de coca: 82 gramas de anfetamlna-sal, 530 doses de'
LSD, 881 drágeas de Algafan e 16.162 unidades de psi
cotrópicos divers". Em decorrência dessas apreensões,
forint 'instaurados ..;11544:. inquéritos policiais, sendq
3.676 por flaq_rante.t=oram lndlcladog 3.565 traficantes I
e 2 ..500 dependentes. Esses números são alarmantes e I
neste jornal, a partir desta edição, uma série de artr 1

gos sobre tóxicos mostrarão os efeitos diversos das dro: I
gas, num trabalho' do advogado Dr. Humberto Pradi, I'grande conhecedor do assunto.

. '

'

._. ---

Foi inaugurada dia 1.°, terça-feira, uma, rede de
energia elétrica construída. pela Oeleec, em Rio Cerro
II, de 800 metros, na Tifa Willy Porath, A obra era uma

antiga reivindicação. À propósito, o prefeito Durval Va
seI encaminhou projeto à Câmara, propondo a doação,
.iara a Celesc, de 21 linhas de eletrificação rural cons
truídas com. recursos do município, no valor aproxima
do de Cr$ 28 milhões. Essas linhas são mantidas pela
Oelesc, que, para contabilizar os gastos" precisa da

incorporação dessas Unhas ao seu patrimônio.
�.-

O Núcleo de Voluntárias do Pronav de Jaraguá do
Sul reuniu segunda-feira as suas integrantes, para defi

nição do seu programa de atuação, levantamento das

necessidades e marcar a data do início das atividades',
dos clubes de mães e de idosos, Na oportunidade, foi
apresentada a nova Coordenadora Municipal, Sra. Maria

Lulza Vasel, primeira Dama do Município e a Presidente
do Núcleo, Carla Schrelner, verificando as necessida
des dos Clubes de Mães, constatou que no de Nereu

Ramos, há falta de voluntárias; na Vila Lenzi, material
e confirmação do local (Salão União) para os encontros

e, na Ilha da Figuei'ra, além da falta de/voluntárias, não
existe um local específico para, funcionamento, o que
torna difícil a sua continuidade, situação que deverá ser

contornada,
Decidiu-se também pelo levantarnênto do número

de mães carentes na região da Vila Nova e Rio Molha,

objetivando possibilitar a implantação d� um novo Clu
be de Mães, na E.B. Roland. H. Dornbusch. Mas para
tanto, há necessidade do aumento do número de volun

tárias (muitas das que iniciaram desistiram ou troca
ram residência) e nessa particular; está-se fazendo urna
campanha, sendo que as interessadas em integrar o Nú

cleo de Voluntárias poderão se inscrever na Prefeitura,
com a Sra. Maria Salete Berti Montenegro. O Núcleo

deseja atrair voluntárias também das regiões onde axls:
tem Clubes de Mães.

o. Pronav, que futuramente deverá funcionar em lo

caI específico, em dependências do antigo Mercado Mu

nicipal, possivelmente, tem promessa de apolo fínancet'
1'0 da' municipalidade, para atendimento aos carentes,

segundo o qUe foi informado.
.

Pronav quer aumentar número de voluntárias
e dubes, iniciam dia 10

-----

Na próxima _guarta-feira, dia 9, na sede do Diretório
Mu.nicipal do Partido do Movimento Democrático Bra
sileiro, o Professor Raulino Rosskamp, de Joinville, de
tentor de um grande currículo na vida pública e priva
da, o vereador mais votado do Estado em novembro pas
sado, será o conferencista do Seminário de Vereadores
do PMDB do Vale do Itapocu, que acontecerá em -Jaraguá
do Sul. C objetivo deste Seminário, sequndo.o Dr. Foga
ça, Presidente, do Diretório, é prestar orientação aos

vereadores de Jaraguá do Sul, Corupá, Schroeder..,.Mas·
saranduba e Guaramirim, de como proceder no trato das
questões legislativas, conslderando que a grande maio
ria dos eleitos, pelo partido, ocupam pela primeira vez

o cargo. Daí porque a experiência de Rosskamp é con

siderada tmportante..:
.........

.

_____

o. partido, que agora é governo em .Jaraqué do Sul,
em recente encontro, fechou questão em torno do lan-

-

çamento de candidatos a deputado estadual e federal
nas próximas eleições. O partido não vai abrir mão de
indicar nomes de Jaraguá do Sul a deputado estadual e
federal, por considerar que o município sempre deu

apoio aos candidatos de outras regiões e nunca teve o

1U a deputado federal. Da mesma forma, quando da

eleição do novo Diretório Regional, o PMDB de Jaraguá
do Sul deseja, para aumentar a representatividade da

região, colocar mais um correligionário, somando-se ao

deputado Holand, que é membro nato. C PDS também só
tem o deputado Qstac_fIio no Diretório Regional.

_._
.

Começaram dia 21 as aulas para os alunos da rede'
pública estadual, matriculados no pré-escolar: 1.° e 2.0

graus. De acordo com dados fornecidos pela Unidade de

')ocumentação e lnformãtloa da Secretaria da Educação,
no ano letivo de 1982, pelas 4.585 unidades escolares
mantidas pelo Governo do "Estado, passaram 552.623 alu

nos, dos 851.719 que frequentaram escolas nas redes
estadual, municipal e particular. Na área do pré-escolar,
a secretarta da Educação manteve em 1982, 295 unida
des escolares, com atendimento a um contingente de
11.414 alunos, dos 67.067 existentes no Estado; no 1.0

grau, estudaram rio ano passado, 687.249 alunos, sendo
que 496.771 frequentaram as 4.173 unidades estaduais e

finalmente, no 2.° grau, a clientela geral atingiu a 91.403
alunos, sendo que 44.438 frequentaram os 117 es�abele-
cimentos da rede estadual de ensino.

,

CLUBE DE IDOSOS:
. As âtividades dos Clubes. de Mães iniciam-se dia

10, qulnta-felra e, na mesma data, também, o Clube de

Idosos, sob a coordenação da Sra. Isabel Mir Brandt.
Mais de 80 idosos se insoreveram e aguardam com an

siedade o início das atividades, marcado para às 14

horas, na Ação Social, local que a princípio será o mes

mo no ano passado, podendo, no futuro, ser o Salão Pa

roquial, dependendo dos contactos,
A receptividade do Clube de Idosos foi extraordiná

ria. 'Iniciado ano passado, com 7 elementos, no final do
ano mais de 70 participavam, a maioria carentes, onde
existem casos graves, principalmente a baixa remune
ração recebida, nas aposentadorias. Foi sugerido um

trabalho mais abrangente nesses casos, envolvendo tam-
bém outros segmentos da sociedade.

-

Apresentado o projeto-Idéia do futuro anclanato de. Jaraguá do Sul

buscar o retorno.

A situação financeira atual
foi exposta e, também, apre
sentado .0 projeto-tdéia para

construção do ancianato, elabo,
rado pelo Dr. Rubems Meister,'
que prevê a construção de dois

pavimentos para melhor apro
veitamento do' terreno, cons,

trução em forma de módulos,
apartamento para I ou 2 pes
soas, com posslbldade de criar

ambiente para 4 ou 5 pessoas,
lavanderia e cozinha com pre
visão para atender até 180

pessoas, salão de refeição pa
ra atender, de uma só vez, 90

[olégla Estadual Bolando I. 60ltalns terá lo. grao ainda 8St8 IDI
Técnico da Eletromotores Weg,

I pendências 'da Escola Básica para Presidente do Conselho
Giardini Luiz Lenzi, na Vila' Diretor" haja vista que com o

Lenzi, que vêm sendo preju- afastamento do Sr. ,Ewald H.
dicadas pelas constantes chu- Boss, o Sr. Gerd Edgar Bau-
vas que caem há várias sema- mer acumula as funções de
nas na região. � uma esco- Presidente do Conselho Cura-
la nova, que atualmente fun- dor e Presidente do Conselho

I A Escola Básica Holando
Marcelino Gonçalves, da Ilha
da Figueira, por ato do Conse

lho Estadual de Educação, foi
transformada em Colégio Es

tadual e teve autorizado o fun
cionamento de dois cursos de
2.o grau, já a partir deste ano,

nas habilitações de Auxiliar de
Escritói'io e Auxiliar Técnico.

de Comercialização e Merca

dologia, no período noturno. A

tnformação é do Supervisor
Local de Educação, Prof. Ar·

naldo Schulz, acrescida de que
,

'de . 03 a 09 ode JV6rço, nO ho-
rário das 8 às 20 horas, as

matrículas estão. abertas, no

próprio estabelecimento.
A data do início das aulas

não está, definida, uma vez que

primeiramente há necessidade
da publicação do ato do Con

selho Estadual, de Educação
no Diário Oficial do Estado e,

também, o estabelecimento
não dispõe de espaço flsico

suficiente, daI porque três no

vás salas de aula estão sendo
construídas, estando ,já cober
tas e em fase de acabamen-'

,
to.

, Ainda recentemente, a Es

'colas Reunidas • Julius Kars,
ten" foi transformada em Es
cola' Básica e seu funciona
mento autorizado de

.

5. a a 6. a

série. Aguarda-se também a

transformação da Escolas Reu
nidas •

João Romário Moreira",
. de Rio Oerro II em Escola Bá

sica, bem como, a, criação do
2. o grau e transformação em

Colégio Estadual a atual .Es--
cola Básica Roland Harold
Dornbusch.

OBRAS EM ESCOLAS
Afora' as três novas salas do

Colégio Estadual Holanda M .

Gonçalves, em construção, sob a

supervisão do Departamento
Autônomo de Edificações, es

tão em andamento as obras'

das
.

seis salas de aula e de-

ciona (5.a a 8.a série) .em

dependências alugadas' do Co

légio São Luís. As paredes
estão sendo levantadas e não
se tem previsão do término, em
razão do mau tempo.

Da mesma forma as salas
ambiente do Colégio Estadual
Abdon ,Batista; Alllil'a as habili

tações em enfermagem El cons

trução' civil deverão. estar con

cluídas ainda este mês. Para
as obras no CIP, segundo o

GRefe da Divisão de Apoio
Administrativo da 19.a UCRE,
Prof. José Alberto Klltzke, os

recursos já .estão definidos,
todavia, aguarda-se a liberação
dos recursos, o que será. a

'gilitado após a posse do novo

governo, dia 15 de março.
Outros melhoramentos ne

cessários no CIP estão sendo
solicitados.

.

Também serão
desenvolvidos esforços, disse
o Chefe da DIVAD, para a li"

beração dos recursos implíci
tos no convênio assinado no

final do ano passado, no valor
de Cr$ 2 milhões 300 mil, pa
ra construção de uma sala de
aula, dependência e área de

lazer, melhoria da cozinha' e

sanitários junto a Escola Bá·
sica Euclides da Cunha, em

Nereu Ramos.,
No municlpio de Massarar1-

duba, em convênio Secretaria

da Educação/Prefeitura Muni.

cipal, estão em obras as

Escolas Isoladas de-Massaran
duba Baixo, Estrada Itapocu,
Alto Braço Direito, Braço Seco

e II Braço do Norte
,
(uma

sala cada qual), além de duas

salas na Esbolas Reunidas
"Pe. Aldolino Guesser".

Préfeltura de (orupá auxilia o 'trllnsporte
de alunos do' interior

Já está em funcionamento a linha especial' de ôni- '

bus para o interior do município de Corupá, determinado
pelo prefeito Albano Melchert, para o transporte de alu
nos, principalmente das regiões de Rio Paulo, Rio Novo
e ízabel. Melchert ressalta da mais alta Importância o

custeio de parte da
..p_assagem pela rnunlclpalldade, ca

bendo ao áluno-usuárro uma pequena contribuição, isto
se levado em constderação o gasto diário de cada alu-
no para vir ao centro frequentar aulas.

'

Cerca de 50 alunos, segundo Informou o Prefeito,
'estão, sendo beneficiados'pelo transporte, affávés da

Viação Hansa, contratada pela Municipalid'ade,
Melchert esteve terça-feira na Capital do 'Estado,

onde, manteve contactos�nto à Secretaria. da Agricul
tura, 'Erusc e celesc, nestas tratando das linhas de ele

trificação rural ainda faitantes no município. C municí

pio de Corupá, como ós demais da' região, está sendo
duramente castigado pelas chuvas que caem em grande
intensidade, causando estragos nas estradas, bl!i"0s e

pontes, além. de quedas de bilrreiras, que são uniã cons

tante. A região de Pedra de Amolar é a mais castigada.

pessoas, salão de festa e au

ditório para 250 pessoas sen

tadas, dentre outros. Até � 5
de abril será feita uma análise
críttca do projeto.

No encontro foi relatado os

trabalhos já desenvolvidos e

aprovados também os serviços
que deverão ser executados
com urgência, tais como o.

remanejamento dos tijolos �e
cebidos para dentro de um gal
pão, limpeza total do terreno

.com o corte de todos os arbus
tos e árvores existentes.

A Associação
• Lar das Flo

res", deverá convidar o Engo.
Moacyr Rogério Sens, Diretor

Diretor.

Prazo para
pagamento dos

.

impostos foi

prorrogadO até
15 demar�o,

,Num balanço do seu prlmel,
ro mês de governo, o Prefeito
de Jaraguá do Sul destacou a

reconstrução de treze pontes,'
-destruídas ou avariadas pelas
chuvas, obrigando um desem
bolso de Cr$ 975 mil, havendo
ainda oito a recuperar, o que
está difícil, pois não há ma

deiras nas serrarias. As regi
ões mais atlnqldas foram Gari

baldi, Rio da Luz, Santa Luzia

e Ribeirão Grande. E para a

conservação das ruas, foi au

torizado o pstrolamento aos

sabádos, para permitir melhor

trafeqabllldade .

i
Como medida de economía,

estão sendo mantidos contac

tos com proprietários de sai-
,

breiras em vários pontos do

rnunlclplo, para contratar a

extração do macadame, evítan,

do que os caminhões percor
ram longas distâncias trans-'

.

portando de um extremo ao

outro do município. O prefeito
anunciou também que a muni

cipalidade vai acompanhar de

perto as declarações do movi

mento 'econômico, paralela
mente a Am\iall, pois é através

das declarações que são deter
minados os índices de retorno'

do ICM ao munlclplc.

Outra informação refere-se
a prorrogação .do prazo ,para
pagamento do Imposto Predial
e Territorial Urbano, até 15 de

março (a primeira parcela),
sem acréscimos, considerando
a entrega tardia dos carnês e

mesmo dando condições para
os contribuintes saldarem os

impostos, de uma só vez, se

preferirem, o que é interessan

te para o reforço de caixa da
Prefeitura. Segundo Vasel,
no tocante as repetidoras de

televisão, houve problema com

a energia elétrica e uma equipe
percorreu a linha tentando sa

nar o defeito, defeito também

existente no Morro do Brilhan

te, que Joga para Jaraguá do

Sul as imagens do \Canal 7,
TV Cultura, que agora retrans
mite a programação da Rede

Bandeirantes. Aqui está tudo

em ordem.



�I!: !4"!(�i$:,s :,d,;; (Ijvig��ost. ,,,,'.',',. ,;l'úm.u.rto::;�er.ri' 'Corupá. Na ,útt.ima segt(ilda"
feira, dia 7, a Liga Oorupaenae de Oe.sportos reaU
zou assembléia para escolha da nova diretoria da
entidade, Onde" duas chapas foram apresentadas, .

uma encábeçf'idà
.

'pelo atual présldente, Amo Glatz
(que em irrformacjfió anterior a 'este jornal afirmara
que, a eleição acontecerla em abril) e outra, da, opo
stção,: 'pelo vice-prefeit� �to. Ernesto We.ber. �
chapa oposicionista havia venOld� no primeiro es. '

crutfnlo (que foi amríado e com tres votos por pro
curação, ábsolutame.(lte irregulares) e no segun�o,acontec�u 'empate, .

onde :o candidato da. sttuação,
alegandb s�� o m�is. idoso, 'aut?-pro�lamo�-se elet•.
to, pelo que a maiona dos clubes �a.o- conCQ�dou e

prOteStOD, gerando em tumulto. Diante do Impa�'
�e uma nova assembléia flcoumarcada para o dia
22'de março. Consta também que Glatz, no dia se

guinte, foi a Federação pedir "proteção". �utro�
ge�d�p.r�rrento;s ainda haverão na controvesttda SI.

tÜaç.ã!)' ijb 'futebo1 corupaense.
I

• Os vénclmentos mensais de cada vereá

dor,' em Jaraguá do Sul, passaram a se�, desd�
fevereiro, o-s 124.374,00, contra os Cr$ .98 mil
anteriores, em função do reajuste dos vencimen
tos dos deputados estaduais catarinenses. Para o

mês de abril acontecerá um novo aumento, deven-
do chegar próximo ou superior a Cr$ 150 mil. .

f
•

.

Ontem, dia 11,
.

às 5 horas da manhã, um

grupo de motoqueiros de Jara9�á do Sul e reqlão
seguiu ao 'Rio' de Janeiro, aA fl� de �.resencl��,
neste domingo, o Grande Premio Br�s" de Fo�'
mula 1, no Autódromo de Jacarepagua. A orgam:
zação é do Departamento Moto Schroeder Oornpe

,

tições e um piloto especializado H,onda esta acom�
panhando Os 1J10toqueiros, para. uma eventual· ne"
cessidade. O retorno está previsto para segunda
feira à noite.

\
j

• A Secretaria de Educação, Cultura e Espor.,
tes; da Prefeitura Municipal de Jarag�á d? Sul, co�
o intuito de preservar a cultura, no amblto da mu

sica, está procedendo um levantamento de �o��s
a

. bandas e bandinhas existentes no mumclplo
e� para tanto, está solicitando que os seus respon
sáveis compareçam à Prefeitura, para a coleta de
dados no decorrer do mês de março. Por outro

I'ado, �egundo o secretário Bald�ino Raul�no, foi
contratado o professor Ivo Testom, que sera ores"

pqnsável pela formação do Coral Infantil do Grup<?
Escolar Municipal Albano Kanzler. Esse Coral sera
integrado por alunos do 1.° e 2.° ano e o trabalho
começa nos próximos dias.

,
.

!
• O Vice-Prefeito Décio Raul Piazera, 'presi

dente da Comissãõ Municipal de TV, esteve no úl
timo sábado visitando as instalações das repeti
doras, nO álto do Morro da Boa Vista. Em sua con
clusão preliminar, considera necessária a urgente
melhoria do aceso, bem como, das próprias apare'
Ihagens das repetidoras das TVs Santa Catarina e

,Culturl:!l, que, na sua opinião, deixam .a desejar.
. Pretende também, o vice-prefeito, abrir à comu
nidade o IDeal, em dias pré-determinados,. para que
possa usufruir da excelente vista panorâmica.

I
I

• ,A arrecadação do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias"ICM, do município. de Jaraguá
do Sul, no mês de fevereiro, foi de Cr$ .

442.507.378,14, contra Cr$ 242.597.157,9á em fe
vereiro do ano passado. O "superávit" atingiu a

. Cr$ 1 �9;91 0.220,16. .'

I
,

• O vereador Ernesto Felipe Blunk, presidente do legislativo corupaense, apresentou projetode-lei que denomina de Rua Francisco HenriqueHoch, a transversal da Rua João Tozini. Do mesmo'

veread?r, o pedido para a Celesc, no sentido de
que seja estendida a energia elétrica para uma la-.teral da SC-301, proximidades do Bar Panorama,
o�de r?s!dem sete famílias que não dispõe de ener�
gla eletrlca, apesar de residirem no perímetro ur
ban.? Do edil Haroldo 'Kühl, líder do Governo, indi.
c��ao ' �o :sentido .de que seja construído um mictOrlO publico, na Praça Artur Müller, no centro dacidade.

• O �entro de Atividades do Sesi de Jaraguá,�o S�I esta_ recebendo estagiárias de Mafra, Rioegrlnho, Sao Bento do Sul e Joinville que acomp�nham os trabalhos desenvoividos na 'área do J'ardlm de .

r .

O P .

.

; II) ÇlnCI8. rograma de DesenvolvimentoInfantil do Sesi local é considerádo model<Yno Es"tado.
. ,

Id ·d· O mercado externo está fechado e as difi"cu a as de export '-. _ .

d' EI
__ açao sao crescentes. Apesar!S�O, a_ .etromotores, Weg, de Jaraguá do Sul a:�or fabrica Ide motores elétricos da América La

ex � esp�ra a cançar este ano mais 40% em suas·rh_!1açoes• passando pl:jra uma receita de US$ 7mi; oes. A retomada da Weg fundamenta-se no��rcado norte-ameri,cano, canadense e australia�

,

• Está na hora de dar Um "b '"
;

�everamente os" ", _' ., r�,ue e punir,
sorrateiramente na e�Plrltos de-porco qUe agem
prédros e até mes�ldadé.' �m�orcalhando muros,
cenas e impublicáve� reslde�clas com frases .ob
do este.Jornal denunc�' Com tinta spry. AlJo passa
ser praticado. Falta u bU �f�to" que agora volta a
tos e, princlpalmenter, andJ . � e par� esses elemen-

.

.

,', ca ela.
.

• q preSidente José l -

se, vem de COmunicar' eao Dutra, da eOHABI
Naelonaf 'âi! Habttaç-' "que somente agora o Banco

.

timo paJ'81i1' eX8elJlQfi:°J;f'OVGu ,pedi�o de empr:és,

e melhd�ent9 dâs aa
t�:tó, de mfra-estruturaI naf de rr..,ês Rias do,SUI;,�: ,,�junto habitacio

\,�."a liGltação' Im::u:também que está'
Imcio mais breve possivel. A

a d�s obras, p�ra

;:-_� rné=ln=l�,:.,. " ""

���,�oalaçél, i., "_,,

"

,

,J' "". _'� :', ,: :,:<�,rú ����'���fJ�����·��;:C:ÕE�1.

',.. ,., :",�e"r' impla.'nta( ass'essoria Jundlca I Em vlrtúde de "e�tóuro"'1
na diagramação, de�x?mos

A Associação Comerci�1 de publicar, nesta edlçao, a

e Industrial de ,Guaraml- segunda parte do artigo a-

. rim, reúne-se sempre n� cima, iniciado na edição an-

última sexta-feira de cada terior, do advogad� .. Dr

d 25 Humberto Pradl, artlgó este
mês, na Energe. No, ia

que está encontrando' ampla,
próximo, deverá se. !azer repercussão na comun�dade,
presente o secretário exe. inclusive em es�beleclm�,:
cutivo da Associação Co- tos de ensino. A receptlvl:
merclal e Industrial de Js- dade do primeiro artigo fOI

F muito boa e a segunda par;-
raguá do Sul, Capitão er

te ?ublic�remos' em nosso

Idinando Piske, para ex�or próximo numero. .

O procedimento e funclo: ,(A Redação), .

namento de uma assessO-
ria jurídica, haja vist� que
é pensamento da entldad�
lrnplantála, para atendi
mento aos: associados. Na

oportunidade, também, ?
diretor Luiz Durieux Sobrl.
nho e o agente de forma
ção profissional, Celso ve.
sei, do Centro de Treina
mento do Senai de Jara
guá do Sul, que serão con

vidados, deverão colocar
ao empresariado gli'arami
rense o trabalho do Senai
"! o que; o Centro de Trei
ne.•nento pode realizar em
termos de Guaramirim.

O =ncontro está sendo
aquardcco ;":0111 vivo inte
resse, peio ,]U', de Impor:

. tante pode r6� 'tar em �.e"
nefício das é

-

'�828� as

socladas à ACIG.

No ir,ício da nova legislatu
ra, a, Câmara de Vereadores de
Guaramirim elegeu os membros
das Comissões (Técnicas In

ternas, à saber: Justiça e Re
dação de Leis - AdemIr Izido-
ro, Valdir Vick e Valeriano De

vegilli; FinalJças e Orçamento
- Mário Sérgio Peixer, Ademir
Izidoro e Anélio Nicocelli; O
bras, Serviços Públicos e Ati
vidades Privadas' - Vàldir
Vick, Romeu Butschardt e João
Vick: Educação, Saúde, Cultura
e Assistência Social - Romeu
Butschardt, Mário Sérgio Pei-
xer e Armln Bylaardt.

----------------------------------��
PROBLEMAS ECONôMICOS IMPEDEM PATRO CINIO DA COPA DO MUNDO PELO-- -.- '

,

Dentro de uma, política
que objetlva unir o ernpre:
sariado, o presidente Fran
císco Hé�bertp Scho�k, da
Assoclação Comerciai.. e

Industrial de Guaramirim,
está cumprindo um. pro
graml:j de. visitas a todas
as quarenta e duas empr�
sas associadas, das quais

. mais da metade foram visi
tadas, de onde sugestões
e reivindicações foram a"·

presentadas, dando assim
.subsídios valtosos à dire
toria da .enttdade, que tem

mandato até novembro de
.1984.

,

O Presidente da ACIG i
manteve terça-feira, a prr' rmeira audiência com o

Iprefeito José Prereí to de

���iar, para uma troca d,e IIdeias e apresentar a so..:
dariedade da Associação,
buscando desta forma u:n

bom entrosamento entre "

classe produtora e o po
der público. Schork constr
dera vital esse entrelaça
mento, "pois possibilita
aproximar idéias, dlscutf
Ias e dentro do possível
pô-Ias em prática, vlsarr

.

do o bemcornurn da comu.

nldade guaramirense". I

, .'iAs rápidas mudanças nos �;verso�-s�tores de nossa ,e�ono�ia, _obriga. a )lós,J!fJlP'r�ários, a serm?s mais'
criativos' pSra e.t.frentar as' adversidades do mercado, '

adotando. PtQCédfrnentos administrativos, como porexemplo; cortando, despesas supéi1lüas� para que pos-
,

sàmos 'manter a 'sâllde de' nossas empresas e sobreviver à neb�lo�a situação". A declaração 'é do presidenteda Assoclaçao Comercial e Industrial de; Jaraguá doSul,
. Sr: B�uno Brelthaupt, durante entrevista exclusivaconcedIda a9. repórter Flávio José do "Correio do Povo", es�a semana'; em qUe analiSQ�. ��d�çJ9'�t lig�d,os a

ec�,flomla de um modo geral, assunto este s-que :vem PO"lanzando as atenções do Pars. .

_

Com relação a atual crise econômica e suas lrnpllcaç?es no desempenho do nosso parque industrial,Br�lthauPt reconhece que sao' visíveis as dificuldadesexistentes em alguns setores industriais do município,send.o que o alto custo financeiro que debilita o caplta!de giro das eTP�esas; aliada a restrição. de compras domercado, estao Influindo' negativamente nesse desem"
,penho, na sua opinião. Ele acreditá; porém, na criatividade e na capacidade geren�ial dos empresários de Ja
raguá do Sul, "pontos estes positivos que a comunidade pode comprovar através da condução de seus negócios".

Para o Presidente da ACIJS, sobre uma possível
ameaça de desemprego em escala mats sensível, re
conhece que estamos atravessando um período de mu
danças bastante aceleradas, que exigem das empresas
constantes ajustes, '''ajustes estes que se fazem neces
sários mais rapidamente, mas não cremos na ameaçade desemprego num nível mais sensível, pois as empre
sas estão se esforçando para evitar tal fato".

Também o comércio está sendo abalado pela re
cessão econômica do País, afirmou nosso entrevistado,
que foi mais além, citando igualmente que as empre"

,
sas prestadoras de' serviços se ressentem quanto ao' vo
lum1e de, vendas. A perda do poder aquisitivo do povobrasileiro --:- acrescentou - vem afetar diretamente
este setor de nossa economia, fato este comprovadopelos dados fornecidos pelo SPC (Serviço de' Proteçãoào Crédito), que informam que nos últimos meses o'número de consultas por parte das empresas comer
ciai� àquele ó_rgão, ficaram aquém do previsto.,FMI E'MAXIDESVALORIZAÇAO

A controvertida ida do Brasil ao Fundo MonetárioInternacional (FMI), recentemente consumada pelos mi.
nistros da área econômica, é encarada pelo empresá
rio como necessária, "o governo tinha que renegociar a
dívida que' chegou a limites in�uportáveis. Na minha
opinião, não havia outra saída".

,Como conseqüênciã das exigências de austeridade
econômica-ádministrativa, alinhavadas pelo FM� Sr.
Bruno Breithaupt acre�ita em mudanças na ques1 i'ir:- sa
larial, caso não se resolva o equilíbrio de empre'':;tjs no
País. Inclusive em fevereiro último, houveram altera
ções no aspecto salarial o que vem comprovar que ou-
tras mudan'ças poderão acontecer, asseverou. .

Acerca da recém-decretada maxid�svaJorização do
cruzeiro em 30%, há dias, pelo Governo Federal, os re
flexos já se fazem sentir, disse. "O governo incentivou
qUe as empresas tomâssem, a título de emprés,timo, dó.
lares. Com a maxidesvalorização do cruzeiro em 20%,
as empresas viram crescer nesta percentagem �eus em"
pl'éstimos contraídos com base nó dólar. E 5e as' em·

-

presas já enfréntavam dificuldades para pagar Os en-

cargos referentes a estes empréstimo�, após a "máx!"
a situação realmente' tornou-se muito complicada. Nã,;
há economia qUe suporte juros tão ,altos, €' a ameaça ds
falências constitUi-se num df>s fantasmas do ano que
se inicia".

, No tocante as vantagens e desvantagens' da, maxi
desvalorização, o Presidente da Associaçc.o Comercia:

. e Industrial de Jaraguâ do Sul argument� que serão be
neficiadas com a "máxi" as empresas exportadoras, ele.
vando suas receitas, pois a mesma quantidade de pro
dutos vendidos no exterior em dólarés, se traduz aqui
em cruzeiros, havendo assim maior competividade
junto ao mercado internacional, onde nossos produtos
poderão ser of.erecidos a preços mais baixos que os dos
concorrentes. Da mesma forma - continuou _.;... foram
diretamente prejudicadas l:!Is empresas' que tomaram
empréstimos em dólares ou em outras moedas estran
geiras. Em cruzeiros, suas dívidas tornaram-se 30%
maiores"•.

Como recomendação final aos empresários jara
guaenses, diante do quadro que atualmente se apresen
ta, o Sr. Bruno Breithaupt disse textualmente: "Eu di"
ria que face as rápidas mu�anças nos diversos setores
de. nossa economia, nós empresários, teremos que ser
mais criativos para podermos enfrentar as :adversida·
des ;do mercado. Mudar certos procedimentos adminis
trativos, entre outros, cortar desp�sa.s supérfluas, para
que mantenhámos a saúde de nossas empresas: E por
último o trabalho, muito trabalho, para que engrandeçcr
mos sel:l1pre mais o nosso parque fabril, o terceiro di'
versificado do Estado de Santa Catarina".

. .

P-;-ef<eitura�de
passagens

Guaramirim subsidia
alunos 'carentes

. Dávio Leu pode

permanecer na

mlcroregllo
o ex-prefeito' de Massaran"

duba, Dávio Leu, foi convidado
_ e aceitou � ocupar. o cargo

de Assessor Especial do Ga"

binete do governador Esperi"
dlão Amim Helou Filho, que

toma posse terça-feira, dia 15,.
No entanto, existe na mlcrorre

'gião um 'movimentd que dese-
ja que Dávio permaneça por
aqui, trabalhando possivelmen
te como secretário-executJvQ
da Àssoclação dos Municípios
do Vale do ltapocu-Amvalt, ;�n
tidade microrregional que aju
dou a fundar e da qual foi ,o
seu pr:>sidente, conhecendo co

mo pOUC0S os seus .problemas
e o funcionamento.aos

do interior Ainda na qUinta-feira, o ex;

prefeito de Massar�ndul,a; com
9 prefeito r!tual Zefer:no Kuk
linski e o prefeito de Schro�
der, Aldo' Romeu Passold,
também p! ,sidente da Amvali,
estiveram em Florlanópülis" pa

ra definir a � ituação. O desejo
,,"alar de Dávio seria ficar, ,na
microrregião, pois não esco[_lde
de ningu.:ô,n que tem preten
sões políticas futuras. •

Comunidade de

Hereu Ramos· faz
festa para recuperar

Igreja
Começou ontem à noite,

com um cozido de peixe, .- a

festa em louvor a Nossa' Se"
nhora do Caravagio, em Nereu

Ramos, que terá continuidade
neste sábado e domingo. HOje
haverá missa às 19 horas e no'

domingo às 8h30, seguindo, a

pós, o funcionamento de todas
as dependências do bar, CO?:
nha e .churrasco.

A educação foi eleita como

uma das priorli-:ades da atu81
administração municipa! de .

Guaramirim. Dentro desta
. prescrição, a Prefeitura Munici

pal assinou convênio com a

Viação Canarinho, subsidiando,
a partir de 1. o de março, 40%
do valor das passagens dos
alunos carentes do interior do

MATERIAL ESCOLAR
A ml!nicipalidade guaramirense

providenciou a entrega a mais
de mil alunos carente_s de 1. o

grau, de toda \a rede municipal

A renda da festa será ;,_

vertida para a recuperação da
cobertura da Igreja, ic�alizada
ao lado do Centro Shalon, cCJue
carece de melhorias, eis que
construída há várias décadas e

que o�rigará o desembolso de
milhares de cruzeiros, prinCi
palmente devido a sua arquite
tura.

e estadual de ensino, de ma"

terial escolar básico, centre

cadernos. lápis, réguas e bor
rachas. Essa distribuíção é
realizada anualmente pela Pre
feitura e objetiva suprir os
alunos carentes de meios ne

cessários ao acompanhamento
dos trabalhos nas salas de au

'Ia.

�--------__'_'_'--------

município, q,u� estudam
educandários da cidade.
'De acordo com o prefeito

José Prefeito de Aguiar, essa

medida atinge a 180 alunos, de
1 .

o e 2. o graus, das localida
'des de Guamlran9a, Ribeirão
do Salto, Bananal do Sul, Brü"

�erthal,. Caixa D'Água. R\o
Branco e' Barro Branco, além
de Santa Luzia (Sarra Velhà) e

.

São Miguel (Araquari). O sub
sIdio mínimo nas pasagens, pa_
ra cada aluno, é de Cr$ ...� ..

1,600,00 e o máximo, de Cr$ ..

2p400,00, isto de acordo com a

distância 'percorrida, valor es"

te mensal.

nos
Por outro ledó, o Jardim de

Infân::la Municipal • St:>nhor Bom
J?3US", iniciou ativi c,: 'S dia 21'
com duas classes de >.' ':'11 de
infância, para crianças ClE\;;. fi

5 anos e, também duas clas
ses de pré"escolar (5 e 6 a-

. nos), que dispõe ainda de
15 vagas e cujas matrículas
poderão ser feitas, no próprio
estabelecimento. -

Cautelas

Extraviadas

>CR�DITO ESPECIAL

(Três projetos-de-'Iei dq
Executivo tramitam na Câmara
de Vereadores. .0 primeiro de
les., abre crédito especial, no

valor de Cr$ 6.342.421,10, pa,:
ra pagamento de despesas de
exercrcios anteriores, não· em

penhadas, constantes no' saldo
em caixa em 31 de dezembro
do ano passado. Outro, abre
crédito especial, d� Cr$ , ...

8.204.987,41, para atendimen
t. de despesas de exerCICIOS

anteriores e reforço da dotação
orçamentária e, outro, autoriza
o Executivo a realização opera
ção de crédito - Cr$ de 460
mil, para pagamento do prêmio
do. SElguro contra incêndio do

patrimônio municipal.

Nélson Bruch, brasileiro;
casado, balconista, residen"
te na rua Joinvillei 2.222,

.

,em Jaraguá do Sul, CPF

352.438.139-15, declara que
foram extraviadas as caute'
las 'de ações do Banco Na"

cional S.A., com as segui!)
tes características: cautela
n.o 000.338.69'6; 1.900 ações'
(PN), emitidas' em 1á.12.79,'
do n.o 21.058.843 a .. c.:

21.060.742.

,PONTES
Foi conclurdo pela municipa"

lidade guaramirense, o pran
cheamento e reforma total da
Ponte sobre o Rio Putanga
)Novo, em Bananal do Sul: de
42 metros de extensão, ónde
foram aplicados cerca de Cr$
1 milhão 200 mil. A informa
.ção é do Chefe do Executivo
Municipal, que anunciou para

.

breve o início de uma nova

ponte, sobre o Rio Putanga, di"
visa com Massaranduba, que
será construída entre as duas
municipalidades.

Outro trabalho de vulto da
Prefeitura Municipal ,de Guara
mirim é o aterro da cabeceira
da ponte, construlda em coO"

creto armado pelo Governo do
Estado, 'Iocalizada em Ribeirão
c;lo Salto, divisa com Barra
Velha. Este' aterro está sen
do providenciado' e a previsão
é de que haja necessidade de
seis mil caminhÕes de barro,
o que éorresponde a cerca de
24 mil m3�

COMISSÕES TéCNICAS

BRASIL
. 'Brasília - O Presidente Figueiredo, após

examinar o parecer da Secretaria de Planejamento' da Presidência da República (Seplan),decidiu que a Copa do Mundo de 1986 não
poderá ser realizada no Brasil, diante dá atual
C:onjuntura econômica.

. A decisão foi tomada em ,despacho assi"
nadá 5 . .8 feira durante' a reunião das .15 horas;
do"", os Ministros .-Delfim Netto (Plânejamento),
L�itão de Abreu .(Gabi(:l.ete Civil), Rubem Lud"
wig (Gabnete Miiitar) Octavlo'Medeiros '. (SNI)
e Da"i1o Venturlnl (Assuntos Fllndiários),

a; a seguInte a. rntegra do' delipacho pre-
sidenc;�I: ' .

-Tendo em vista o parecer da Secretaria
de PI-anejamento, ,considero que, ,ná conjuntu

, ra atual, O· govemo não deve assumir. ares'
I ponsabitidade' ,decor.relite.· da, eventual .escolha '

. do Brasil para sede da Copa do Mundo de 1986.-

-, ,

Entre as circunstâncias que concorrem para
esta decisão destaco:

.

A) O ônus financeiro implicaria deslocar,
Jilara atender �o empreendimento, verbas que
se destinam a programas Sociais do Governo.

B) O alto custo dos ingressos é incompa
tível com o poder aquisitivo das classes mais

, carentes;
C) A atual situação econômica do País' re'

comenda .estrita' austeridade nos gastos públi
cos;

D). A incerteza quanto ao volume da entra
da· de diVisas Jjrovenientes do movimento tu
�tloo; -

E) A conveniência de nã9 criar Ônus evi7
.

tãveis para o fúturo' governo; 'sobre o
.

qual
recairia a responsabilidade de garantir a reali�
zação da Copa.

•

ÁUREA MÜLLER GRUBBA TABELIÃ DESIGNADA E
OFICIAL DO REGISTRO DE PROTES{l"OS - E O I T A L

Pelo presente editai de citação pedimos aos senho�
res abaixo relacionados que compareçam 'em nosso Cimo
rio para tratarem de assuntos de seus interesses: COM.
�EPRES. PIAZZA LTDA - Rua' Reinaldo Rau, 86' - Nesta
- COM. REPRES. PEREIRA E BUZZI LTDA - Av. Mal.
Deodoro, 11 - Nesta - GEN�SIO MARCELINO - ROa 39
Barra .dO' Rio Cerro ..:..... Nesta - JOSt ARTrJR. CORREA _.

Estr ..Bananal do Sul - GUARAMIRIM - JíJVENAL CLAu
OINO DE LIMA - Rua dos Esçoteiros, 223 _;__ Nesta _

.

LUIZ DOS SANTOS :- Loteamento Milker, 289 "'- Nesta
- MARTINHO JOÃO 'PE AZEVEDO - Rua Bananal"do Sulsln Fazenda, 'Emmenderfer � GUARAMIRIM - NASCIMEN�TO !MENDONCA :- Av. Mal. Deodoro; 84. - Nesta �.
NALDI ,KNESTSCKI .- Rua Ottb Elbert, sln - Nesta _

RAIMUND()' SCHWARTZ - Rua Pres .. Epitácio Pessoa, 699
. ,-;- Nesta -. ROSANI KWITSCHAL - Rua Gtri,lheime K�p"mann, 180 - Nesta - ROGtRIO OLIVEIRA DE LUCA "Rua 'Joinville, 594 - Nesta - URSULA ERDMANN - ROaOtto Hilbrecht, 220 - CORUPÂ - VIMA SIA IND. COM., E ,AGROP. - Rua Pedro P. Streit, 220 - GUARAMIRIM _

.

.' Wigando Otto Richter ...!. liua 25 ',de Julho Rua Lateral
",Vila Nova - Nesta _ _ _

".

I-
Aurea Müller Grubba _.:. TAS'ELlÃ DEálGNÀDÁ

, '.' • ..�,. . I.



o maior sucesso de vendas do Estado, s6 em

Jaraguá e Joinville. Mais de 500 lotes vendidos.

Terrends com 300 m2 Por apenas Cr$ 7�603;OO
mensais. Compre hoje mesmo o seu. Solicite-nos

uma visita pelo Fone 72-1796 ou visite-nos na rua
�

"

Walter Marquardt 131, sala 7.

Proclamas
'

de Casamento
Áurea Müller Grubba, Oficiai do Registro Çl·

vil do 1.° Distrito da Comarca de Jaraguá do SLiI,
Estado de Santa Catarina, �rasll. Faz saber que
compareceram em .cartõrlo, exibindo os documen
tos exigidos pela lei, a fim de se habilitarem para
"asar:

Edital n.? 13.034 de 23-02-1983.
GINO JOÃO BISCHOF e MARLENE DA SILVA...
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural dê Jolrr
-Joinvllle, neste Estado, domiciliado e residente em

Joinville, neste Estado, filho de Edie Bischof e de

IEmilia Tomasini Bischof. - Ela, brasileira, soltei- ,

ra, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
,

e residente na Rua Antonio Carlos Ferreira nesta

cidade, filha de Genesio da Silva e de Irmgard
Koch da Silva.

Edital n.? 13.035 de 23-02-1983.
DAVID, SIQUEIRA E CECILIA FISCHER Ele,
brasileiro, soltelro, servente, natural de ltalóltaõ
polis, heste Estado, domiciliado e residente na Rua
Walter Marquardt, nesta cidade, filho de 'João Si
queira e de Frida Cidral. - �Ia, brasileira, soltei
ra, do lar, natural de Guaramirim, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Walter Marquardt,
nesta cidade, filha de Walter Fischer e de Laura
Fischer.

"-

Editai n.o 13.036 de 23-02-1983.
IVO OLC�YK 'E ROSANI HOLLER - Ele, brasfléi
ro, solteiro, operáno, natural de Massaranduba,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua Ma-'

rajó, nesta cidade, filho de Hugo Olczyk e de El
vira B'e!t0!li Olczyk. - Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritório, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada- e residente 'na Rua Amazonas nesta

cidade, filha de Antonio Holler e de Laurita Brie
se Holler.

Edital n.O 13.037 de 24-02-1983.
ANTONIO FERRAZ E CASSIA L:EI.THOLDT - Ele,
brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaragu'á 'do
Sul, domiciliado e residente em Jaraguá-Esquerdo,
neste distrito, filho de Luiz Ferraz e de Cecilia da
Silya 'Ferraz. - Ela, brasileira, solteira, operária,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e 'residente
em Garibaldi neste distrito, filha de Justino Do
nato Leltholdt e de Tereza RO'sniach Leitholdt.

Edital n.o 13.038 de 25-02-1983.
JOSé ROBERTO PONTICELLI E MARlA TEREZI
NHA KLUG - Ele, brasileiro, solteiro, bancário,
natural de Rio do Sul, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua 25 de julho, nesta cidade, filho
e Pedro PonticeLli e de Miriam Bertoldi Pontlcellt.
- Ela, brastlelra, solteira, comerciante, natural de
Florianópolis, neste Estado, domlclllada e residen
te na Rua Quintino Bocaluvà, nesta cidade, filha,
de Igná Emanda Klug.

'

Edital n.? 13.039 de 28-02-1983.
ANTONIO CARLOS PEDRI E CLI:.YDE TERESA
CHIODINI - Ele, brasileiro, solteiro, comercian

te, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e resi
dente na Rua Rio Branco, nesta cidade, filho de
Paulino Pedrl e de Julieta Ambrosi -Pedrl, ,....... Ela,
brasileira, .soltelra, professora, natural de Jàragl,iá'
do Sul, domiciliada e residente na Rua Jolnvllle,
nesta cidade, filha de Carlos Chiodini e de Tere
sa Inês Freiberger Ohlodtnl.

Edital n.o 13.040 de 01-03-1983.
OSCAR LUIZ MABA 'E ROSEU ROSÁ - Ele, bra
sileiro, solteiro, comerciário, natural' de Jaraguá
do Sul, domlclllado e residente na Rua José
Emmendoerfer, nesta cidade, filho de Waldemar
Maba e de Ketha Viebrantz' Maba. - Ela, brasilei
ra, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e resldente na Rua Procópio Gomes,
nesta cidade, filha de Faustino Rosá e de Elfrida
Gehring Rosá.

,

Edital n.o 13.041 de 02-03-1983. '

DALMO 'MACHAQO E DENISIA COSTA ....... Ele, bra
sileiro, operário, natural de Rio Negro, Paraná, âo
miciliado e residente na Rua Venanclo da Silva
Porto, nesta cldade, filho de Nelson Machado e de
Maria Sofia Machado. :-' Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua João Planinscheck, nesta cidade,
filha de Veneranda Costa.

-�?;,
Edital n.o 13.042 de 02-03-1983.
ALlRIO ULLER E HILTRUD STEINERT - Ele, bra
sileiro, solteiro, operário, natural de Massarandu··

ba, neste Estado, domiciliado e resjdente em Bar-
'

ra do Rio' Cêrro, neste distrito, filho de Lino Uller
e de, Maria da Si,lva Uller. - Ela, brasileira salte'i-'
"ra, J

do lar{ natural' de Itoupava, neste Estado, do
miciliada e resid.ente em Barra do Ria Cêrro, ries

"

te distrito, filha deJNilly Steinert e de Hil�aSte!-
nert. )

,

/

'
" , '

,
"

'E para que chegue ao conhecimento d.e tod'os,
manaei passar d 'presente Editai, que será,publica
do pela imprensa 8' enfcartóFijOj, onde será, afixado
durante 15 dias. .

--"',

sobre' . tóxicos
(I. aParte)

r
,

;aut(,.�âfi'rmaçã()" nó' campo esportivo, e'. social

Fundada em 03 de março de 1943 com o nome de
SOCiedade de Desportos América, a hoje SOCiedade de
Desportos Acaraf', que ostenta essa denominação desde
1.° de dezembro de 1950, completou qulnta'felra, 40

, apos de atividades. Nesse período, a Sociedade passou
por diversas fases, chegando mesmo à beira da lnsolvên.

ci� não fosse ao arrojo de alguns abnegados membros
da diretoria, que com suor e sacrifício soergueram-na e

deram uma nova dimensão, que é o estágio atual.
À princípio as suas ativiâades estavam restritas ao

quadro associativo, a prática do, futebol profissional, on
de destacou-se 110 contexto futebolístico catarinense e

no esporte amador, onde conseguiu memoráveis corr

quistas., Hoje, a Sociedade está estabelecida na rua
,

. João Manoel Braga, no Jaraguá Esquerdo, em local prl:
vlleqladovonde está sendoedlflcado o seu parqué poli
esportivo e social, numa área de ,36 mil metros quadra-
�s.

'

Diariamente nos deparamos com, problemas oriundos
do uso de substânclas entorpecentes. Em nossa comu

nidade, com o crescimento vertiginoso por que passa a

Pérola do Itapocú, a intromissão de drogas, através de
elementos provindos de centros maiores, Já atingiu um

nível tal, que pode ser' considerado alarmante.

Nos contatos mantidos, profissionalmente, com

jovens viciados em drogas, procuramos respostas para os

motivos que os levaram a prática de tal ato. Notamos,
sempre; que há üma. certa relutância no jovem toxicômano
a relatar os seus segredos de como houve a "iniciação".
Mesmo que haja necessidade de elementos' que só o vici
ado pOSSá nos proporcionar; para uma 'perfeita defesa( se

estiver "'sendo processado), ainda assim procura esquivar
se, não trazehdo ao conhecimento qualquer lndlclo que,
eventualmente, venha delatar o seu fornecedor e o por
quê da busca, da substância entorpecente ó

Por que alguém se vicia?
Esta pergunta que, certamente, muitos pais, como

nós, já a formulamos, vamos tentar respondê-Ia. Res

pondida, teremos meios para, de alguma forma, prevenir
mos ,a propagação do mal.

JORGE MEDEIROS DA SILVA, advogado criminal,
professor de direito penal, Procurador da República em

São Paulo, em sua festejada obra "TóXICOS: Os que,
os pais devem saber", relata-nos que a difusão dos en

torpecentes obedece à seguinte escala causal: a) Curio
sidade: grande número de jovens são levados pelo de
sejo de conhecer o entorpecente, saber o que produz, que

'

sensações. desperta. Às estatísticas revelam ser esta

uma das causas mais relevantes. 'Certo dia, num bate
papo 'descontraído com um jovem que veio ao escritório
em busca de oriél1taç1to, contou-me de, como tinha pela
primeira vez experimentado maconha: estava ele acam

pado, com mais três, colegas num camping de uma das
praias de nosso litoral, quando, em dado momento, seus

- companheiros começaram à fumar uma erva meio esver

deada envolta em papel de fina espessura. Como lhe fosse
oferecido um destes "cigarros", 'movido pela curiosida
de, pitou-o, e'viu-se. logo em seguida, envolto em estra
nhas 'sensações. Assim foi o começo. A partir daí, por
diversas vezes voltou novamente a fazer uso da maconha.
Mas, quando começou a vislumbrar os dias negros que
viriam, inclusive com a detenção pela polrcia, o jovem Foi
,'em busca de auxílio. 'Felizmente, o encontrou. Primeiro,
com a segura orientação de seus pais. Depois, com peso
soas que lhe abriram os olhos para a dura realidade • e,
com sábios conselhos, o jovem viciado de, outrora é hoje

'

um exemplar chefe de família. b) OciOsidade: Já disse
o Bispo Fulton Sheen: "Mente vazia 'é oficina do diabo",
corroborando o dito popular:

\

"Corpo vadio pede folia".
-Não havendo interferência no estudo (para o qual todos
os jovens devem ser gUiados), é, recomendável que os'
pais encaminhem seus filhos para o�alho, não como um

castigo "para não ficar zanzando por aí", mas em bases
de motivação: ,�Voçê, agora vai trabalhar, vai ter dinheiro
para comprar suas roupas incrementadas, sua motoca, pa
gar o cinema das garotas", e coisas do gênero. c) Busca
de novas sensações: É próprio da juventude a busca de
sensações novas de experiências arriscadas. Há necessi
dade de que nós, pais, incutamos na mente de nossos fi
lhos o interesse por atividades' gratificantes, sejam "\êlas
esportívas,' seja um

.

estudo, um �rabalho, uma pesquisa,
um serviço à comunrdade. Assim procedendo, os nossos'

filhos não terão 'reservas emocionais a consumir' buscando,
sensações diferentes. d) Contestação: A juventude sem

pre procura ir contra às atitudes tomadas, pelos mais ve
lhos. Acham que são. "quadrados", ultrapassados, que
não vivem a época presente. Quando isso ocorrer conos
co, lançar um desafio a nossos filhos; consertem o mun
do. Não o façamos de modo irônico, de deboche, mas
com o indispensável realismo de um fenômeno corriqueiro:
a renovação de valores do tempo. e) Tóxico e submundo:
É fato conhecido de todos os. que têm alguma vivência po-

, llctal ou no judiciário, que jogo, lenocínio; quadrilhas de
assaltantes e tóxicos. andam de mãos .dadas, entrelaçando
se nesta espécie de SOCiedade de marginais, que congrega
.ou aproxima de_linqüentes, vadios, viciados, ébrios hab'tu
ais, contraventores. Portanto, os que são arrastados de
alguma forma à marginalidade, mais cedo ou mais, tarde
entrarão em contato com drogas. Lemos no jornal

'"
A

NQ11fCIA" de dolnvllle, do dia �'. ° de março deste ano, de
que o primeiro encontro entre os marqlnals que viriam pos
teriormente a assassinar um motorista de táxi, foi iniciado
com uma pergunta: "Você é chegado a uma "coisinha"?,
"Coisinha", 'no linguajar dos viciados, significa maconha.
Este é só um exemplo, recentísãlmo, de como a marginali
dade 'e o tóxico andam unidos.

Há' outros fatores que, eventualmente, podem leva;
à toxicomania. São eles, entre outros: Misticismo, doen
ças mentais, dependência iatrogênica (são aqueles casos
de vícios contraídos em decorrência de tratamentos médi
cos), guerras e deslqulllbrlos sócio-econômicos. (Dr. Hum.
berto Pradi, advogado).

Comercial Floriani
Revenda e assistência técnica' SHARP """":'.

DISMAC - OLIVETTI e relógios ROD BEL. Com
pra e venda de máquinas usadas. Oficina de rná-.
quinas de escritório e acessórios em geral.
Rua Venâncio da Silva Porto� 331 - Fone 72-1492

Jaraguá cio Sul-SC.
'

A moda certa em roupas e� cal.çádos é com a

CINDER�LA, onde estão as melhores opções para
cada, estação. '

, "

..
C I N I? E R E L A'

Veste bem. A 'moda certa, na Gumercindo e na

Getúlio Vargas.

,

ReI6�ios. cristais, violÕes e artigos finos para pre-
sentes, elll todas as ocasiões é com o '

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO

'411e tudo lhe faz para servir bem.
.-

, .

Fica na Mat. Deodoro, 364.

./

Aspecto do complexo esportivó-social da AC8I'aí
1.1 :::w

Dentro do seu novo dimensionamento, a Acaraí já
oferece a seus associados um pavllhâo de bocha com

,duas canchas oficiais, a cancha polivalente, bar e lan
chonete além do que, está edificada a casa do ecônomo
e em construção o mini-salão de festas; para atender
antiga reivindicação dos assoclados.' Em �se de aca

bamento o plantio de g�ama, onde será construído o

campo' de futebol" oflcal.
Estas obras foram e estão sendo construídas com o

auxíllo financeiro dos órgãos govername!1tais e, Princi
palmente, com os valores recebidos com a venda dos
títulos patrlmonlala lançados pela' Sociedade e que são
'muito 'bem aceitos pelos acaratanos e desportistas do
munlçlplo.

A diretoria da Acaraí, através dõ "Correio do Povo",
,

'deseja, na oportunldads; da comemoração dos seus 4p
anos de' fundação; agradecer a todos que com o seu a

poio e esforços, não deixaram que a Sociedade encer

rasse as suas atividades. Agradecimentos também às
autoridades constltuídas e _aos órgãos governamentais,
que emprestaram o apoio e aos sócios de umamaneira
g'8ral, que acreditaram no projeto que foi elaborado e

que hoje, em parte, Já. é uma realidade.

'- ... _ �. � ... r" ...... / ,

GUMZ IRMAOS S.A. IND. COM. E AGRICULTURA
_

'

- JARAGUA DO SUL - se .....

CGC/MF N.O 84.430.636/0001-63
AVISO AOS AélONISlfAS

• '"

Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas, na

sede social da empresa, os documentos, a que se refere
o A,�igo J33 da Lei n', ° 6.404 de 15-12�197t?, relativos ao

exercício social encerrado em' 31 de dezembro de 41982,
A DIRETORIA

'ED"AL DE CONVOCAÇAO "

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA' E EXII'RAORDINÁRIA
São convidados os Senhores Acionistas, desta So

cledade Anônima, para reunirem-se em Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 29 de abril
de 1983, às 9,00 horas, na sede social, situada na Rua Gus-

,

tavo Gumz, 488 no Bairro Rio. Cerro II neste Município de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, afim de tomarem

conhecimento, discutirem e deliberarem sobre li seguinte: ,

ORDEM DO DIA
1 .

°
- Apreciação, discussão e aprovação do RelatÓrio

da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, relativas ao

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1982;
2.° - Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do

exercíclo e a distribuição dos dividendos;
,

3. ° - Eleição da Direto'ria e fixação das respectivas re-

munerações; /

, 4 .. °. - Aumento do Oapltal Social de Cr$ 116.640.000,00 '

para Cr$ 349.920.000,00 mediante a capltalízaçâo d� Cor-
'

reção Monetária do Capital realizado e de outras reservas

legalmente existentes;
5. ° - Alteração do Artigo 5. ° do Estatuto Social;
6. o - Outros assuntos de interesse da Sociedade.

.

Jaraguá do Sul (SC), 62 de março de 1983
ARTHUR G. G. GUMZ - Diretor Presidente

,

CPF n.o 004. $4.579-34

. Estado de Santa Catarina
PODER JUDICIÁRIO -' COMARCA DE JARAGUA DO SUL
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DÉ JARAGUA DO SUL

I
EDIlfAL DI;! PRAÇA

O DOUTOR SÉRGIO LUIZ ROSA DE BEM, JUIZ DE DIREI';rb
,

DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL,
E�1\A.DO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC .. ,

, FA?: SABER (em resumo, art. 687 d. CPC) o.sequln,
, te.: Venda em 1.a Praça: - Dia 18/03/83, às 17:20 horas.
- Venda em 2. a Praça: - Dia 04/04/83, às 17:30 horas,

, por quem mais der e maior lance oferecer. - LOCAL: -

Edifício"oo Forum desta Comarca. - EXECUÇÃO N. ° 478.
- ExequeDte DORVALlNO NEGHERBON. - Executado
CLAüDIONOR JOSÉ DE BORBA ....... BEM À SER PRACEA
DO. '

,- 1) Um terreno urbano" situado no lado par da
Rua Onélia Horst, com a área total de 513,00 ms2 de forma
retangular, fazendo frente cOm 14:'00 'ms, com 'a Rua Oné
lia Horst, travessão dos fundos com 14:00 ms, com terras
de ,Giardini Luiz Lenzi, estremando pelo lado direito em

36,70 ms., pom t�rras de Giardini Luiz Lenzl, e pelo lado
esquerdo: em 36,70 ms., com terras, digo, com a casa n. o

416" distante 125 ms, da esquina com a Exp. Antonio
Carlos Ferreira e, está ,registrado nesta Comarca sob n. °

43.506, às fls. 50 do livro n.o.3-W. avaliado em CrS .....
500.000,00 - Nos �utos não consta qualquer ônus ou re

curso pendente.'- Dado e passado nesta cidade, de 'Jara
guâ do Sul, aos 07 dias do mês de fevereiro do ano de '

mil novecentos e oitenta e três. - Eu, ADOLPI;IO MAHFUD,
Escrivão, o subscrevi. - - -

.

'

,

,

SÉRGIO LUIZ ROSA DE BEM
Juiz de Direito da 2. a yára

I

•

�O CINE' JARÂGUA .: 'Dê'!,
hoje à terça-feira estará
em cartaz, o filme pomo".
gráfico "As seis mulheres.
de Adão" e dias 9 e 10,
'Chamavam-no o Demoll"

, dor". ( !

COMUNIDADE EVANG@LI-
.

CA - 1). Haverá cultos
'

neste sábado, às' 20 ho
ras, em Santa Luzia e Ilha
da Figueira. Amanhã, às 8h
no centro e em Nereu Ra
mos, além de TrêS Rios
do Norte e, às 9h30, na

,Estrada Nova. Às 19h, no

centro. 2). Na próxima
qulnta'felra, dia 10, have
rá a reunião geral ordiná
ria do Conselho Comunal,
com prestação de contas
da diretoria e elelção de
cargos vagos. 3). Ama
nhã, com início às 8 horas,
na Igreja do centro, acon

tecerão as assembléias ge
rais ordinárias das Paro'
quias Apóstolo Paulo, Pe
dro e Tiago, quando em

pauta estará a leitura e

discussão do relatório de
trabalho do Pastor, da di
retorla e tesouraria, bem
como, eleição para os car''.

gos em vacâncla., Tem di
reito a voto todo o mem",
bro maior de 18 anos .e

pode ser eleito o maior de
21 anos,

I
POUPANÇA: 2t8% NO
TRIMESTRE - Caso o go
verno determine uma cor":

reção de 7% para o mês ,

-de abril, o rendimento, in
cluindo os juros, dos depó
sitos das cadernetas de
poupança, do primeiro. tri
mestre de 1983, será de
22,8%, enquanto que a ta

xa de inflação dos três
primeiros meses do ano

d e ver á ultrapassar os-
25% � Isto representa uma

perda real significativa pa
ra os depositantes em

caderneta.

CUSTOS: INSCRIÇOES A-,
BERTAS - A Associação
Comercial, SiRdicatos Pa

tronais, em convênio, com
o ,CEAG/SC, e colabora

"

ção da Associação, dos
IAdministradores de Pes
soal de Jaraguá do Sul,
promoverão a realização,
no período de 16 a 18 de
março, do CUrSO "CUS
TOS", que tem caráter de
aperfeiçoamento. Será de
senvolvido no auditório do
Centro Empresarial e o

preço da inscrição, por
participante, é Cr$ 17 mil.
Terá ao horas de duração.

, \
\

N.UMERADAS - 1). O
C o n s e I h o Nacional de
Trânsito (Contran) expe:
diu esta semana .nota ofi
ciai de esclarecimento
aos proprietários de veí-'
culôs, avisando que é proi
bida a cobrança de qual
quer taxa para que consi

gam o carimbo que subs
titui a plaqueta, extinta
em dezembro. 2).. A par
tir de 1.°'de abril, as tari
fas postais internacionais
serão reajustadas em 49%
e, também, as tarifas in

ternas sofrerão reajustes,
como todos os anos, nos

meses de março e setem
bro. 3). A correção 'mo
netária aplicada às ORTNs,
em março, é de 6,7%, sen
do o valor' de cada qual.
c-s 3.292,32. A correção
monetária acumulada nos

últimos 12 meses, de mar
ço de 1982 a março' de
1983,___.Qassa assim para
105,38%. E' a acumulada
do, ano, de janeiro a mar

ço" para 20,45%. 4). O
lAPAS, atfavés do seu Nú
cleo de Treinamento Ex
terno, estará realizando
cursos de interpretação
da I,egislação preYi.depciá
riat para empresas, nos

períodos de 14.038-,g.oo
e de 21.03 a 25.03.83, em
jOinville e alul"llenau, res-
pectivamente.'

'

Koblla[b .

O' luperlotor



Fazem anoa hoje: 06 ,',
Sra. Ellaabeth Vieira'
,sra. Iria Lange Engelmann
Sra. Lúcia Lulza Albrecht··
Rogério Raduenz
,João Alves Pereira
Inês Foch
Maria" Sueli Radtke
Margarida Schwartz
Marclele Plccoll

Fazêm anos domingo
Sra� Juliana' K. V.

nho
Ana Cláudia, filha de Libera.

to (H lida) Ronchl. em Jolnvll..
le
Sr:ta. Aracl Plepel'
Sra. Ellzete Magrl

.

Dia 07 de lII8I'ÇO
Sra. Vara, esposa do Dr.

'Fernando Sprlgmann, em Fpo-'
IIs.
Sra. Edeltraud Rolin Her_

mann, em Corupá
Nélson· Morbls
José Renato de Carvalho
Iracema Behllng
Ana Laura Zielonka Vieira

Rodrigues
Almir Llpplnskl

Dia 08 de maflÇo
Sr. Wilson Germano Albrecht.

em Schroeder
Sr. Aldo Piazera

Sibelly Gramkow, filha da
Edgar e Janete Gramkow
Elcida Gramkow
Schirley Adriana Bartel
Sr. Remaclo Fischer. em

Fpolis.
Fernando Bittencourt tucía,

no

Dia 09 de lII8I'ÇO
Sra. Edeltrudes Llpinskl
Marcos AntOnló Rosa
Ivone Volkmann
Francisco França
Anastácia Olska
Waltraud Simon

Dia 10 de março
Sr. Roberto Funke
Sra. Paullna Morbls.

Rio Molha
Sra. Romualda Erike,

Curitiba
Sr. Roberto Renato Funke
Sra. Alzira, esposa do Sr.

Oscar Nagel
Sr. Nélson Pereira
José Nunes
Maria Luzllda

wltzsch
Gregole-

Dia 11 de ma�
Sr. E'ldélls Baratto, em Crl

clúma

Dalsy dà Costa, em S. Fran.
ci$cO do Sul
Sra. Ivete Stulzer da, SII�a
Sr. Marcelino Blsonl
Sr Renato Tomaselll

I
"A I

os aniversariantes, nossos
cumprimentos" .

OS BAUER

.
Quem está mudando resL

dêncla para o Ediflcio Jaraguáé o casal Victor (ElVira Hens�
chel) Bauer, ele o ex-prefeito'de Jaraguá do Sul, que está
também muito contente Com o
cargo de diretor-administratlvoda Prodasc, do filho Paulo

.

Roberto Bauer, convidado' que. foi pelo governador Amim.

•

EGGON NO PROCAPE

O i�dustrlal Eggon ,João d�'Silva, dlretor-presldente do
:
Grupo Weg, foi convidado e a-ceitou o carg d '

,

d ' Co
o e presidenteo nselho do Procape-pro..

, ,Q,rama de Apolo'à Capitalização de Empresas" cargo est�que �rmltlrá que Continue de_sempenhando normalmente
.

,8uas fullÇ6ea na Weg.
as

WAGNER c:ormoADo
O emprea6r1o Udo W .

rol conVfdad
'

I
agner

d .

o peo Seu amigoep� federal Artenir W·
'

,nar; e8Óretárlo de Cul
ar-

POrte e TUrlamo do �. &
Esperldflo Amln, para 8ov�rno
aBU 'Secret6r1O-AdJunto.

er

,Uc.:',Inclusive .partlclpou 5 I.

I
.a Ielra,

.' em B umenau, de um. encontro
'.
de secretários de turismo.

Coutl-

.....:.;.

o.
: NOVA .I)ÉàORAD,ORA,;;kt.:,.

Cumprimentos. Idirigidos
à Osmama.Helle ' Lombar
di a' Janette L. Pett. ,pela

.

prendada '. Rosemery que
acaba de se. formar em de-

'

,corações para festas infan
tís. Inclusive. a coluna (fá
a

.

dica, seu trabalho pode
rá ser requisitado pelo te
lefone 72-0363.
CUMPRIMENTOS
CIRCULANDO
Nossos cumpr-imentos

ao Sr. Altair Luciano fun
cionário da Caixa E�onO
mica Federal de Jaraguá
do Sul, pelo seu natalício
dia 24 passado. Amanhã,
a Srta. Aracl Pleper rece

be cumprimentos pelo ani
,

versário e na segunda-fei
ra, troca idade, a Sra. Va
ra, esposa do médico Dr.
Fernando' A. Springmann,
em Fpolis. Dia 8, Aldo Pia-
'zera, um dos diretores da
Frll e também o ex-gover
nador de Rotary Interna
tional, Remaclo Fischer,
na Capital do Estado.

Dia ·10 .. fevereiro
Alexandre, filho de Pedro (Te_

.

reslnha) Richa.
.. Solange,·· filha de . Reinaldo

(Terezlnha) Furlani
Dia .17 de fevereiro
.Marcelo, filho de Adelino

(Maria) Foster
.

Dia 18 de fevereiro
Thiago, filho de Braz (§llvial

Sanson

Luciane, filha de Ivo (Marle-
ne) Correa
Ivallno, filho de Ingo (Anélia)

Rassweller
Daniel, filho de Arnaldo (Ma

ria) di' Campos
Dia 20 de fevel\8lro
Renata, filha de Iramir (Jo

cllene) Dias

Anderson, fílho de SlIvino
.

(Bernadete) Aben

Diogo, filho de Hélio (Marle
ne) Leutprecht, .

Dia 21 de fevereiro

Jeferson, filho dê Mário (De
nise) Stlnghen
Dia 22 de fevereiro
Danlele, filha de Adernar (0- IRMAO ALCIDIO EM

dete) Prlebe
.

• ROMA
Adelina, filha de t.eonlr (Di- Pelo nosso confrade "In-

va) Plovesan' formação", de São Bento
Adriano, filho de João (VII- do Sul, tornamos conheci-

ma) de carvelho mento que o Irmão Alcldlo
Jackson, filho de Sérgio (Mar_ João Schrnldt, que por mui-

II) Prawutzki '

tos anos dirigiu o Co'légio
São Luís, de Jaraguá do
Sul, seguiu para Roma, e

em seu lugar assumiu, em
S. Bento, o Irmão Balduf
no José Frantz, que tarrr

. bém já trabalhou em nos

sa cidade.

em

Dia 23 de fevereiro

Raquel, filha de Américo (1-
vanete) Florenclo

.Juceli, filha de Mário (Alona)
Dumke
Jeferson, fil�o· de Ademir

(Teresinha) Heck

Dia 25 de fevereiro

Ricardo, filho de Waldemar

(Natalina) Rodrigues ,

Cleider, filho de Pedro (Lot
ti) Pellense
Dhiancarlo, filho de Orlando

(p,na) Marangoni
Dal]Úbla, filha de Anselmo

(Helga) Brugnago

Dia 26 de fevereiro
, Edílson, filho de Mário (Lo

rita) Soares

Kátla, filha de Leonardo (Ro_
sina) Müller
Daiane, filha de Francisco (A

,i'lita) Maisen
Dia 28 de fevereiro
Maycon, filho de Almir (Eva

nir) Stenger
Dia 1.° de março
Maicon, filho de Antenor

(Dalva) Luçolli
Háliton, filho de Décio (Va

nilda) de Oliveira
Vanessa, filha de Elemar

(Norma) Bankhardt
Josiane, filha de Irinei (Do

lores) Zabel

COM LANCHe;
A Sra. Cecília Konell,

es'posa do Secretário de
Adrrtinistiração, Finanças,
Saúde e Bem-Estar Social.
do Município, Ivo Koilell,
recebeu na quinta-feira as

amigas do seu grupo de
lanche, no Kaffee Haus,
no reinício dos lanches
semanais.

DE CORUPA
. Sob a competente dire

ção da Sra. 'Edeltraud We
ber Oechsler, esposa do
saudoso ex-prefeito Engel
bert Oechsler, a Ação So
cial de Corupá realizou dia

.

3, .quinta-feira, no Restau
rante "Gruta Verde", a

eleição da nova diretoria
para o período 83/84.

em

COMEM'ORANDO NIVER
Emplacando seus oito

lustros de vida, o Sr. Rolf
Marquardt, dia 1.°, terça
feira, quando em sua resi
dência recebeu amigos em

comemoração a idade' no
va. Foi bastante cumpri
mentado pOr sinal.

PINTURA EM
PORCELANA
Um grupo de senhoras

e moças alinhadas da nos

sa sociedade, começa se

gunda-feira a participar do
curso de pintura em por
celana, que será ministra
do através da Profa. Go
retti, no Centro de Infor
mações Turísticas. As au"
Ias serão' sempre às se:
gundas e terças-feiras.

FALECIMENTOS

Dia 22 de fevereiro
Erna Alvina Martha Koerner

Lindemann, 67 anos, nesta

Dia 23 de fevereiro
Armando Murara,

Nereu Ramos
36 anos,

Dia 25 de feve.iro
Ernesto Haerchen, 83 anos,

Rio CerrQ I

Dia 27 de fevereiro
Mário Krause, 25 anos,
ta

nes-

Osimar Pinter, 21 anos, nes
ta INVERNO RIGOROSO
AntOnio Rosa, 79 anos, nes- Segundo o professort� Rubens Fernandes, da Es-

Dia 28 de fevereiro cola Técnica Tupy (Join-
Charlene Schumann, 11 ho- vi"e), O calor deve abran-

ras, nesta dar durante o mês de abril.

Dia 10 d
Ele diz também que o in-

L .. e março verno de 1983 começará
, ourrval Hlntz, 34 anos, nes- . mais' cedo - no final deta

abri-l -, devendo esten

der"�e até o mês de julho.
As previsões são de. que
será rigoroso e seco. A

RETORNO DA eOLlVIA temperatura poderá . cair
O casal amigo Dr. Jor- até 0.0 centígrados nos

ge Luiz (Tereza) Inchaus- , mes�s de maio e junho. O
te, .da SOCiedade guarami-. í n .d.i c e de precipitação
í�nse, juntamente com os ,também será baixo e exis

bl�os, retornaram no, sá-
'

te inclusive a possibilida-a o passado da Bollvia, de de nevar no planalto
�nde passaram férias e re- do Estado e no Paraná. No
� eram. parentes. Tereza, egtanto� qu�m desejar IrJá refeita da 10flga viagem, 'às praias poderá fazê-lo

�:tá afivelando novamen- at� o próximo dia ,20, pois
ondmalas para São Paulo, a partir dar a temperaturae buscará novidades deverá cair sensivelmente,
::4J' La'Casita, sua 'Ioja -nãp.:possibilitando condt

"
. araguã do Sul. ções para têl.

AABB:. CpMUNICA ,*:1;�:\ '/MÁÀ:Lo'PeVE'
.

De
"

nossos
, amigos da CONTINUAR'·

�sociaçlo Atlética Banco A SOCiedade de fC�ltura
do IBrasil, a comunlçaçAo Art(stloa de Jaraguá do
da 81elçl..o e posse' da 'no- Sul marcou para o dia 21
va diretoria,' para o blênJo de março, assembléia para
83/84, em Janeiro, sendo escolha da nova diretoria
presidente Sérgio Faustino da· .entldade para o próxl
Glro"a, vice - presidente m�blênio. Pelo que a co·

Luiz': Scheuer, secretário luna foi Informada, existe
Eraldo Doerlng, vlce-presl- uma chapa pronta e nela
dente esportivo Mau r o consta o' nome do Dr. Mar
Adalberto Müller, financel- lo Sousa para a presidên
ro 'Edelmar Doerlng e' SO- ela, que assim deverá ser

clal Norberto Schewlnski. eleito, ou melhor, reelel-
Uma boa. gestão é o que to, já que vem dirigindo
desejamos e estamos à com rara dedicação a nos-

disposição. S3 querida SCAR.

.

Gente & Informações
CÃSSINO DE SEVILHA
EM ABRIL
Confirmado o furo da

coluna. No. mês de abril,
dia 15, a Orquestra Espa
nhola de E s p e t á c U"

los "CaSSino de Sevilha",
de fama Internacional, a

nimará um baile-show no

Clube Atlético Baependi.
A dica é do presidente
Haroldo Ristow, que avisa:
a partir de 15 de março as

mesas poderão ser reser

vadas, na tesouraria, ao

preço de Cr$ 10 mil; de
vendo os associados esta.
rem quites com a tesoura
ria do clube. O preço da.
vinda da excelente "Cas
sino de Sevilha", que in-:
cluslve, fazem anos, este
Ve em Jaraguá do Sul, é
Cr$ 1 milhão, dar porque
O' valor alto da mesa. O
azurra, que escolhe nova
diretoria no dia. 31, -tem,
atualmente, 1.259 associa
dos, que terão o privilégio
de assistir o show e partl
clpar do baile com a Or
questra, que já Se �esentou nos principais países
das Américas e da Europa.

\

DÁVIO . DE IDADE NOVA
'

Sendo ainda muito cum,

primentado pelos seus 35
anos, completados dia 25
passado, o ex-prefeito de .

Massaranduba e 'um dos'
prováveiS integrantes do
noIVo .governo que sé ins
tala dia 15" Dávio Leú, que
retornou, juntamente com
a família, da temporada
de praia em Barra Velha.
Em comemoração ao seu
níver, Dávio ofereceu re

cepção aos seus amigos e
ex-subordinados da Prefei
tura. Juntamos as nossas

feliCitações pelo natalício
do amigo Dávio.

CONVENÇAO DO
CO'MIRCIO
A exemplo de anos ante

riores, Jaraguá do Sul de·
verá marcar presença, de
17 a 21 de junho, na Cida
de de Brusque, da 17.1l
Convenção Estadual. do
Comércio Lojista, 2.a Con.
venç.ão Técnica e 15.° Se
minário do S'erviço de Pro
teção ao Crédito. Sempre

. é importante a participa
çãO' em eventos desta na
tureza pois os tempos bi
cudos qUe aí estão, exi
gem cada vez maior apri
moramento e conhecimen
to dÇ) setor.

PASTOR EM CORUPA
Proveniente de Cruz At

ta, Rio Grande do Sul, já
está pérfeitamente integra'
.do em s,eu novo campo de
trabalho, o pastor Bruno
Theo François, que assu
miu a I§reja Evangélica
Luterana de Corupá e con
duz o rebanho do Senhor ..
na vizinha cidade.

PRtDIQ DA CAIXA
Está em pleno andamen_

to· o novo prédTô. àa Caixa
Econômica Federal, que
está sendo construído na

rua .Expediclonário Gumer_
cindo da... Silva, em área
.de 1.800 metros qUfidta-·.
dos e qUe, deverá °ger en�
'., .

• I, ,'.' '�I "

., •.• ..

tregue ao público, no. finá,l
deste anô: .

',.
'

,

OS GUENTHER
O casal amigo Alfredo' e

Zilda Guenther está muito
feliz com a confirmação,

"A ignorância _ diz um terça'fetra, do médico-ra
professor aos seus alunos

I
diologista Dr. Vanildo Jo

.- não é quando você não' sé Oselame para a Secre
sabe alguma coisa. 1:- quan, taria da Saúde do Gover
do você não sabe alguma no Esperidião Amin, car'

coisa e os outros perce- go esse que já vem ocu

bem", De leve.,
. pando interinamente com

muita dedicação. Explica
se: o Dr. Vanildo é irmão
de Dona Zilda e conse

quentemente . cunhado do
conhecido odontólogo ja
raguaense dr. A I f r ed o

Guenther.

QODIGO DE POSTURAS
O prefeito Durval Vasel

está seriamente preocupa
do com a falta de um có
digo de posturas para Ja
raguá do Sul. A adminis
tração' anterior, em de
zembro, enviou à Câmara,
um código de posturas ela
borado pela assessoria ju..

I ídica da Associação Co
merciai e Industrial, pro
jeto que retornou ao Exe
cutivo, pOis que o novo al.

cai�e pretende formar uma
comissio para estudá-lo
em todos os seus deta
lhes, pois é a partir des
se código que é ditado to
da a coisa pública.

LEIA E RECORTE

ACARAI COMEMORA
A Sociedade de Despor

tos Acarat, que 'completou
esta semana, quinta-feira,
seus 40 anos de fundação,
programou uma churrasca,

,

da na tarde deste sábado,
junto ao complexo espor
tivo-social, no Jaraguá Es
querd0, enquanto os mem

bros da diretoria ofertarão
uma chopada aos associa'
dos e simpatizantes. A co

luna ·agradece a gentileza
. do convite dos amigos da
Acaraí.

'

JEANETE ÇU""PRE
MÃNDATO

A Srta. Jeanete Míriam
Piske é a nova presidente

, do Jaraguá Motor Clube,
que finalmente encontrou
uni substituto para José
Roberto Fructuoso, o Nê
go, que afastou-se por
questões particulares. Je
anete cumpre. assim o.

mandato conferido a Fruc
tuoso, até 84. A propósito,
o JMC organiza dia 1.0 de
maio a primeira etapa do
Campeonato Catarinense
de Motociclismo-Velocida
de, que será desenvolvida
no Centro Esportivo Social
e Turístico "Getúlio Bar
reto da Silva", em Nereu
Ramos. Também está em

fase de organização o

Campeonato MuníCipal de
Bicicross, que deverá co·

meçar no mês de abril pró
ximo.

NA AGENDA BRANCA

Sobem o altar da Matriz
São Sebastião, às 18 ho-·
ras de hoje, os jovens Val_
dir Luiz Kl,ein e Maria Ede
na ScheWlnsky e, às 20
horas, Evanildo José Zipf
e Sandra Regina Kemer;
na Barra do Rio Cerro, às
18h, Wilmar Marthendal e
Nádia ,Suely Demarchi e,
às 18h30, Wilmar Raboch
e �Adelina Franzner. Na
19reja 'Evangélica do cen

, tro, reGe-bem a bênção ma

trimonia!, à$ 17 horas, lido
Lau�e � Alzira Zils e, às
1ªh, ,�frem Celestino da
Sllv�ie' .Ety�ny �or.nburg.
Aps n.ubentes, votos de fe

licldad�s�.,�.��ta foiha.

�.
_-

� .. �;;,��; ,
"
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FI;O��=�t�����é ��'.' 1
A coluna enVia ��us

ca e divertida e de um�
cumprimentos ao amigo

forma ou de outra é dívuf
Alfredo Reec�, pela .sua

gada, principalmente no�ascensão à presidência do
pára-c h o que s de caml

Grêmio Esportivo .Juve� nhÕes. Vejam esta: "Anti
tus e ao não menos amr

gamente eu dava um' bo!
go Valdir Stricker, que

para não en.trar na briga_,
tem agora a esplnh�s�, bl
missão de dirigir os des agora, eu brigo por um

'

tinos da Liga Jaraguaense fe".·-
de Futebol. Ambos preme-
tem dinamizar e inovar

CASóRIO ELEGANTE
muita coisa à testa do

Juventus e da Liga. O que
é

'

muito bom.
'

i
A coluna congratula-se

com a bonita e siml.?!tica
Maria Elisabeth Manfud e

com o jovem Wilson José

WatzkO, pelo enlace.matri
monial ocorrido dia 25,

sexta-feira ú I t i m a, em

g r a n d e aconteciment?
Eles são filhos dos cas�ls
Amadeo (Alayde S I I v a)
Mahfud e de José (Asta Is

berner) Watzko. Felicida-
des!

TROCANDO IDADE
Completou em -data de

ontem o seu quinto ani
versário, o garotão Ivo
Ristau Júnior, filho do ca

sai, leitor da coluna em
Schroeder, Ivo e Guisela
Ristau, que oferecem na

tarde deste sábado uma

festinha para as suas ami
zades.

ALMIR E MARIA ALClNA
Quem poderá vir em

breve a Jaraguá do Sul.
para a realização de dois
shows, é o cantor Almir
Rogério,' o m e s m o do
"Fuscão Preto" e "O Mo
toqueiro" e, também, a

cantora Maria Alcina. Ano,
te, pois em breve a coluna
dará maiores detalhes da
vinda desses artistas à ci
dade.

BARTEI,. CONFIRMADO

Durante a assembléia
que elegeu a nova direto
ria da Sociedade Vtetren
se, Walter Bartel foi COR."

firmado na presidê.ncia,
reeleito para o biênio 83/
85. O mestre Emílio da Sil
va é o presidente de hon·
ra e os demais cargos es·

tão assim distribufdos: 1.°
vice-p�.�idente Helnz Bu
blitz, 2.° vice Oscar Eg
gert, 1.° secretário Jaime
Blank, 2.° secretário Este
phano Mayer, 1.° tesourei
ro Bertoldo Bartel e 2.° te
sourelro Alfonso ,Gartz. 1.°
vice-presidente do deper'
tamento social Aldo Bar
tel, 2,°. vice social William
Ramthum, 1.° vice do tiro
Geraldo Sasse, 2.° vice
do tiro Ivanor Hinz, 1.° vi
ce do bolão Lauro Wendorf
e 2.° vice do bolão Rudi
bert Gartz. Oradores ofi
ciais Renato Trapp e Viro

,

Val,z. À nova diretoria da
Vieirense, desejamos su

cesso:

No bem realizado baile
de cafnaval do Beirâ Rio,
a i n d a hoje comentado,
três jovens paulistanas di
vertiram-se à valer, com

fantasias muito originais
para a ocasião. São elas
as bonitas Sidinéia e Már
cia, filhas do Comendador
Roque- (Erica Splitter) Mas
trocique e a Tutu, prima
da Sidinéia e da Márcia e

sobrinha do Comendador.
Elas ,curtiram devidamente
nossa cidade e foram hós
pedes do casal Wigando
(Asta Bauer) Splitter.

.

LlONS CENTRO
Na quinta'feira última,

os Leões do Lions Clube _

Jaraguá do Sul-Centro, fo"
riam recepcionados com

um jantar na residência do
CL Osmar 'Vailatti e, na
mesma data, o Grêmio das
Domadoras do Lions Cen
tro esteve reunido na resi
dência da DM Maristela
Gascho. O Lions Centro,
assim como os demais
Lions do Distrito L-10, par
ticipam neste sábado, em
Pomerode, junto ao CooJé
gio Dr. Blumenau, da III
Reunião do'Conselho Dis
trital.

PAULISTAS NO

CARNAVAL

·RETIFICANDO NO:"f'A
Traído pela memória, o

redator da colun·a, erronea
mente, mencionou na edi'
ção anterior que Jaraguá
do Sul nunca fez um Go
vernador de Rotary Club.
Está errado. Oswaldo Heu
si, hoje aposentado e r�
sidente em Curitiba, foi
Governador, à época ert:'l
que pertencia ao Rotary
Club de Jaraguá do Sul.
Fica o registro e a retifi
cação.

Aulas .de Plano
Icléla F. Dellaglustlna

Professora

Rua Walter Janssen, 96

FO{les para recado: 72-1282

- Jaraguá do Sul _ SC. -

Sociédade de Cultura Artistica de Jaragu6 do Sul

,

Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação

A SOCIEDADE DE CULTUM ARTfSjTIICA DE JARAGUA
DO SUL (SCAR), convoca os .seus associados para a As
sembléia Geral Ordinária, que fará realizar no dia 21 de

março de 1983, na sala d� reuniões do Centro de Informa

ções' {l'urlstlcas de Jaraguá' do Sul, sita na rua Getúlio Var- ...

gas, às 20 horas, em primeira convocação e, .se necessário,
às 20h30min, em segunda convocação, com qualquer núme
to de associados presentes, para dell�erarem sobre a se

guinte ordem do dl�:

1 . Prestação de çontas da atual Diretoria.;
2. Eleição da nova Diretoria com mandato até novem

brb de 1984;
3. Eleição do Oonselho Fiscal, com mandato até novem-

,

bro de1984;'
.

4. Assuntos gerais de Interesse da sociedade.

Jaraguá do Sul, 02 de março, de 1983
I DR:· MARLO SOU$A - PRESIDENTE



':

Os cicUstas Cláudio 'KéJbert e Henri Pasóld, da
Weg, que integram a nova safra -de- pedallstas da equipe,

.. na prlrnelra intervenção de ambQs em competição, obtí
r veram a expressiva quinta e $étlrTla colocação na Pro

vá Hermes Macedo/Federação Parênaense de Ciclismo,
disputada dia 20 de fevereiro,' em .

Curitiba, dentre mais

ele 100 concorrentes. Eles são' 48 categoria novatos e se

classificaram entre os 80 cicrlstas (15 da prova do dia
20 onde tomaram parte é 15 da prova do dia 27, domin-

.

g-opassado) que no dia 27 de março buscarão as 10pri
mslras colocações que 'corresponde a fase final da pro
vá, também ná capital paranaense.

_ Os demais integrantes d� equipe Weg de ciclismo
treinam visando o campeonato catarinense, que não
se sabe quando começa. Em termos naclonats, 'já está
decidido, a,Weg participará da Prova da .Inconfidência

.

{Belo Horizonte) e da Prova 9 de Julho (S. Paulo), onde '

Sílvio Roberto 'Ewald foi o 15.0 colocado em ambas, no
ano passado, Sílvio, 'às terças e qulntas-tejras, vem fa-

zendo treinamentos, especiais,
.

para aprimorar-se, num

trecho de '60 quilômetros.

_
FUTEBOL SUIÇO

O Tomelo Interno de Futebol Suíço da Ar.weg,terá
seqüência na tarde-deste sábado, com as partidas entre

Usinagem "C': x Bobinagem Fábrica U, Projetos Elétri
cos x Montagem "A", Finanças x Weg Máquinas "B",
Vendas "A".x Ferramentaria "B", Engenharia x Bobina
gem "8", Metalúrgi.co I x Manutenção, e Usinagem "A"
x Processamento de GJ;iapas, ,partiçlas estas válidas pela
segunda fase el,iininatórià.- Os resuítados da última ro

dada, dia 26, _foram: Bobinagem "B" .2x1
.
Vendas "B".

Metalúrgico 12x1 Weg Acionamentos, "A", Manutenção
2xO Weg Máquinas "A", Usinagem "A" 3x2-Custos, Pro:
oessamento Chapas 1xO Montagem "B" e Obras 3x4 Me

talúrgico II.

,

Cruz de Malta' tnfrenta o Rio' do S.ol,
,

'J .,' -,

, domingo �.' tarde, em Rio da Luz,
Como clube que mais tem se movimentado nos úl_

timos tempos, Inclusive com promoções arrojadas em se

tratando de agremiação interiorana, o Grêmio Esportivo
Cruz de Malta acertou um amistoso para a tarde deste do-

, mingo, nó Estádio Eurico Duwe, com 'o Rio do Sul Esporte
Clube, que virá com todos os seus titulares que participa
rão das disputas da Taça "Esperídião Amin" e do Campeo
.nato Estadual de Profissionais.

É uma promoção de vulto, encarada como um novo

desafio pela diretoria do Cruz de Malta, presidida pelo,
empresário-desportista Adernar Frederico Duwe e que an

terlormente já trouxe o Carlos R(lnaux e o Paysandu, ambos
de Brusque, para Rio da Luz.

A, partida entre 'Ri I:> do Sui e Cruz de Malta, prece-:
dida de preliminar, começa às '15h30 e se constitui' em

excelente atrativo, notadamente neste período em que são,

eecassas as promoções de caráter esportlyo e social no

.. município. O quadro riosulense virá por uma cota de
Cr$ 140 mil, mais um jantar, o que elevará as despesas do
p.romotor para cerca de Cr$ 180 mil.

Essa 'promoção não' é Isolada. Outras deverão a-

cohtecér ainda, contra equipes da'Divisão Especial do
futebol catarinense, premiando desta forma o torcedor com
bons espetáculos. Os desportistas, todos, estão convi
,dados a presenciarem o encontro de amanhã à tarde, em

Rio da luz, apoiando a excelente inicitiva da diretoria cruz
rrialtina.

Sesi,mantêm abert,s Inscrl<6es para Torneio
de Pesca e' Futebol de Campo

, O Centro de Atividades do Sesi tem inscrições aber
tas para o TQrneio de Futebol de Campo, que culmina
com a decisão dia 1.0 de maio, até terça-feira, dia 8,
quando também, às 15 horas, acontecerá um enêontro
cÇ)m todas as empresas ,inscritas para deliberação das
datas e local do Torneio. As inscrições poderão ser fei
taS das 9 às 11 horas e das 15 às 17 horas, no próprio
Centro, nos mesmos horários das do Torneio de Pesca
ao Caniço, que vai até o dia 9 de março as inscrições.

.

,

•

O Torneio de Pesca que será em Guamiranga, po
dera ter a participação de uma equipe por empresa,
composta de quatro pessoas. Dia 9, às 16 horas, uma

reunião definirá detalhes do Tornéio, inclusive regula
mento. A data da co�petição é 13 de março.

Prossegue em Guaramlrlm o Municipal de

Futebol de Sallo
Nove partidas darão ,andamento na próxima sema

na, ao III Campeonato MuniCipal de Futebol de Salão
"Salim José D�quêch'�, _em sua segunda fase, reunin
do as doz:e eq�ipes >

das chave� dos ganhadores e as

pito equipes das'chaves dos perdedores. Segunda-feira,
dia 7; no Gi(lásio, de Esportes "Prefeito Rodolfo Jahn",

. medirão forças 'Esto,fado.s Mannes x Energe, Lojas Klein
x �edreira RB e A Barraqulnha x Telas Decker; dia 08,
ARG x Avaí, �mizade x Água'Verde e'Menegotti x Fried

, mann; dia 09, quarta-feltal Móveis Weber x Besc, Trans
, :lortes H5 x Mineirinho e LK-2 x Supermercado Bom
Preço.

.

� .'

Essa fase será compl\eineritadã dia 14, com as p;r·
: tidas entre lojas ;Kféfn x Hospltaf, Pedreira RB x Cons
trutora ,Lemke- e Supermeroad.,...,SolTt Preço- x Men�gotti. '

.'��J�::�o�!����:�'·�7��d!�m�n!�< . �····';·b'I��t()rii··<·-e ê .t;�:��á:a·.if···
..
·llj::··, 'JaraBuaerrSei.

'participantes, troféus 'pela .par, Fute'bo'I to''m'
'

.. PO'''s''se' 'd'la'
'.'

11'
tlclpaçÀo no iorneío, . cabendo

u' .

.
. \

"também uma medalha 80 arti- Desde sexta�felra, dia. 25, a Liga Jal"aguaense de
Ihelro, medalha para o goleiro .Futebol tem nova diretoria, elelté na ocasião para o trlê
menos vazado e à equipe má- nio 83/86 e que tomará posse oficialmente no dia 11
_lhor comportada, o if'rOféu 018-' do corrente, sexta-feira. Dos 14 clubes filiados; partlcl
clpllna. param presidentes e representantes do Juventus, Bae-

pendi. Estrella, Arweg, Jarita, Jaraguá Fabril, Kohlbach e

João Pessoa, que' aprovaram as contas da diretoria an

terior, verificando que a entidade não tem nenhuma des
pesa, pois inclusive o aluguel dos meses' de janeiro e
fevereiro está pago.· -

O calendário de Jogos do

I:lrimélro turno é o seguinte: 06
cI6 março ,- xv de Novembro
'x Botafogo, .Água Verde x D.

Pedro II e Ouro Verde x Baeum

le; dia 13 de .março - Vetera
nos X D. Pedro II, xv de No

vembre x Baeumle e Ouro Ver

de x Água Verde; dia 20 de
---

março - D. Pedro II x Ouro

Verde, Botafogo x Água Verde
e. Veteranos.x xv de Novem

bro; dlá 27 de março - Água
Verde x XV de Novembro, Ou
ro Verde x Veteranos e Baeum
le x Botafogo; dia 03 de abril
- Baeumle x 'Água Verde, O.'
Pedro II x XV de Novembro e'

Botafogo x . Veteranos; dia 10
de abl,!il - Ouro Verde x XV

ide Novembro, Báeumle x Vete
ranos e Botafogo x D. Pedro
II; dia 17 de abril - Veteranos
x Água Verde, Ouro Verde, x
Botafogo e Baeumle x D. Pe
dro II.

08 JOGOS
Torneio de Verao di' LlSI Corupaense

• , � + •

come�a. Imanha, com' três partidas
ficou acertado que o Torneio
terá turno e returno, cla�s'lfi
cando-se à fase final a equipe
campeã e vice de càda qual, e,

.

caso a mesma equipe vença os

dois turnos, será, automatica
mente )campeã.

Com. a participação de sete

clubes - Grêmio Veteranos, XV
de Novembro, Ágiíà Verde, Ouro
Verde, Botafogo, Grêmio aeeum,
,Ie e D. Pedro II - a liga Ooru,

paense de Desportos inicia na

tarde deste domlnqo, dia 6, o

II ,"ornelo de Verão, entre os

filiados daquele' municfplo.
Segunda-feira, dia 28,' uma as

sembléia definiu o regulamento
e a tabela de disputa, quando

Segundo o presidente Arno

Glatz, da liga Oorupaense, o

troféu de campeão levará o

.norne de um desportista, ainda

finido quais as equipes que
irão tomar parte dos campeo
natos desta temporada, que a

,recém-eleita diretoria espera
uma partiCipação maciça dos
filiados, para que haja maior

motivação e participação.
Os cargos de diretoria, fo

ram, agora, preenchidos, cg__m o

aceite de Sérgio Luiz da �ilva
em ser o diretor do departa
mento de árbitros. Anterior-

A
.

melo da tristeza Juventus escolhe novl

diretoria. Vasel. pro�ete ·apoio
O Grêmio, esportivo Juventas elegeu e empossou

segunda-feira, dia 28, a sua nova diretoria para o biênio
83/85, em assembléla rnarcâda de muita tristeza, não
porque houve mudança de diretoria, mas em razão de,
coincidentemente naquela' data, ter sido sepultado o

atleta Osimar Pinter, vinculado ao clube há vários anos,
inolusive campeãs d�Primeil'ona pelo Juventus, em 82,
desaparecido prematuramente aos 21 anos. Em sua me
mória foi dedicado um minuto de silêncio.

Rápida e 'Objetiva, primekamente houve, na assem

bléia, a aprovação das contas do biênio 81/83, onde,
rpesar de -todos os perscalços, constatou-se que, em

bora pequena! a saúde financeira do Juventus foi pelo
grande esforço de seus dirigentes, notadamente no de
partamento social, que tem saldo em caixa 'para 'iniciar
a ampliação da sede, além de tijolos, laje, cobertura e
bebidas em estoque, ao' passo' que o departamento de
futebol também não fechou o biênio no "vermelho",'
apresentando um pequeno saldo, material esportivo em

'perfeitas 'condições de uso e-dois mil tijolos que foram

doados, ao departamento soeíal, para as obras.

DIRETORfA
_

/
. .Aconteceu, à priori, a elelção do novo Conselho De�

liberativo, agora presidido PQr J.�chmitz e formado
ainda pelos conselheiros Lorenõ Antônio Marcatto,
Amandus Emmendõrfer, Raul Valdir Rodrigues, Almíro
Spézia, Constantino Pradl, Aguinaldo Spézia, Victor
Emmendõerfer Filho, 'Elizaldo Leutprecht, João Eissler,
Irineu Krutzsch, João ZocatelU e Antenor Galvan. Pos
teriormente' foi apresentada. a chapa oficial e como não
houve chapa opositora, por aclamação,' elegeu-se o Con
selho Admtntetrattvo (diretoria) do Gr_êmio Esportivo Ju
ventus pára os próximos dois anos, um pouco diferente
da divulgada pelo CP, na edlção passada: Presidente de
Honra-Durval Vasel, Presidente-Alfredo Reeck, 1.0 Vice
.Presidente-Cláudio Olinger Vieira, 2.0 Vice - José Gil
berto Menel, 3.0 Vice - Renato Pradi, 1.0 Secretário
Luiz F. Pícolli, 2.0 Secretário�Osmar Kanzler, 1.0 Tesou
reiro-Renato Pradi, 2.0 Tesoure.iro-José Decker, Orador
Raul Rodrigues. Conselho Fiscal: Rufino Schulz, Cláudlo
José Vieira e Mário Vitório Rassweiler. Departamento
Social: Antônio José·Gonçalves, Cláudio Germano Her
bster, Waldemiro MüI'ler, Adernar Vasel, Silvestre Pans
tein e Waldemar Rocha. Departamento de Patrimônio:
Aldo de Souza, Vergílio Chiodini, João Carlos Marcatto
e Florisval Enke. Departamento de Futebol: Ivanir Lom
bardi, Adolar Moretti, João Vasel, Sérgio Silva, Rolf
Dams, MáriO Marangoni, Ovídio Nunes, jt�nato Weiler,
Waldir Moretti e Aide Felipe. Relações Públicas: Riva
dávia Rassele, Flávio José Brugnago, Aírton Narloch e

Celso Luiz Nagel. Departamento' JiJriaico: Drs. Altevir
Antônio Fogaça Júnior e Álvaro, Henrique do Amaral
Maia. ,

METAS DA DIRETORIA
O preSidente eleito Alfredo Reeck, acha que o car

go é merecido, pois desde 1972 colabora com .o clube'.
.

Como uma das metas da nova diretoria, está a amplia
ção da sede social, em mais 181,5 metros quadrados,
na parte fr.ontal da atual, o que possibilitará aumento
de 60 novas' mesas, aumentando consequentemente a

pista de. dança, já .que' o clube ressente-se de maior es
paço, principah;nel1te quando de 'promoções de vultõ.Na
área social, está prevista a ,realização de uma churras
cada mensal, o que vem sendo reclamada pelos asso
ciados e simpatizantes Jtlventinos.

E quanto ao futebol, o objetiva, segundo Reeck, é
reestruturá-lo, dando tQdas as condições ao deparfiiiTíen
to e aos atletas, para que o clube seja. bem representa�
do. As instalações físicas do Estádio João Marcatto cer

tamente receberão melhorias n-a-gestão da diretoria en

trante, haja vlsta que é pens_amento lêvantar o campo
em pé,lo menos meio metro e mUdar a arqUibancada em

concreto pr�-mQld,aporP�ra onde estava a antiga, de ,ma
deira, já demolida. Além destes melhoramentos, outros
estão previstos também.

' "

Na ass,e,mbléia o desaparecimento prematuro do, Iatleta do clube, Osimar Pinter, aos 21 anos, trouxe um .'
ambiente de triste;za ,.e em sua' homen.agem· prestou-se
um minuto de silêncio.

.
'

També�·. o ei:-presidente Antônio José Gonçalves
<

'manifestou-se,.agradec8ndo a colaboração recebida.nos .

dois últimos ,anos .de mandato. à testa dá diretoria; afir
mandá que o que foUaitO, fQI pom ,boa vontade. �,disse
acreditar que _

o ,Juyentus, çom -Reec� na presidência,
será bem, conduzido•. ,

-
.

'

.
.

. Ourvar Vasal,', pref�lto m�nlélpal .� 'também pre$l·
dente de honra, do cliJbe� confessóú:-,se éravaide,cido .pela
deferêliêia. e 'é�tern<õu seu apoiO e'confiança 1i1&i dire�o;
ria, I?rometenda' col�borar dentro �p ,possível, do con
séns_o e da �16g1ça, pqls quer alíyl�Í" Q' tr.balhq d$. dlre:
toria, qu� ter�'o "apoiq normál e legal do' Poder Público,
de Jaraguá dO,'Sul"�

.

'. . '" '<.
. .... -

Parque
I

" ,Residencial Ac'�ApULCO

Para o returno haverá so-

mente a inversão do mando de,·

Jogo.

1 FUlfEBOL DÉ SALAO: LIGA

.
MARCA ASSEMBL11A PARA O
DIA 10, QUINTA-FEIRA

Liga Jaraguaense de Futebol
de Salão marcou para quinta
feira prõxíma, dia 10, uma as

sembléia com os clubes filia
dos, a partir, das 20 horas,
na Associação Recreativa Weg,
para elaboração do planejamen,
to do campeonato e do orça
mento de receitas e despesas,
além de outros assuntos de in-

- teresse da entidade e de seus

filiados.
De acordo com, o presiden-'

te luís Carlos Nicoluzzi, o

lnlclo do campeonato está

definido para o dla 8 de abril,
i uma sexta-feira. No encon-

tro do dia 10, deverá ser de-

mente o nome cotado era o de
Victor Emmendoerfer Filho, '

posteriormente de Eduardo

Schmidt, que declinaram em

razão de problemas de natureza

profissional e particular .

.....

I

.

O ex-presldente Mário Vltórlo Rassweller, que vem
colaborando com a WF desde 1971, como secretário e

diretor de expediente e por dez anos na qualidade de
presidente, trazido que foi pelo seu vice, Osmar Kanz
ler, que está na Liga desde 1967 disse na oportunidade
que, como presidente, fez o que era possível, sempre
bem intencionado e .@firmou que os campeonatos, na sua

gestão, nunca deixaram de ser encerrados. E ao dese
jar que a nova diretoria "faça o dobro do que fiz em be
neflclo do nosso futebol", Mário mencionou que quando
assumiu a entidade, esta não dispunha de praticamente
nada, nem ao menos uma mãqulna de escrever própria,
para o expediente. Acrescentou também o ex-presidente
que deixa a Liga em situação financeira estável e toda a .

documentação" desde 1952, ano da sua fundação, acha
se encadernada, inclusive os jogos realizados no perto
do, as respectivas autoridades que os dirigiram e os gols
anotados estão 'registrados, na eventualidade de uma

dúvida e mesmo para pesquisas.

Coube a Raul Rodrigues, do Juventus, representan- .

do os demais clubes filiados, dirigir parte da assembléia,
apresentando a chapa oficial da LJF, tendo na presidên
cia Valdjr strtcker, vice-presidente José Oscar Milbratz,
tesoureiro Waldemar Vieira e secretário João Bizatto,
além de Guido Fernando Fischer, Mário' Vitório Ras
sweiler e Osmar Kanzler, como Integrantes do Conse
lho Fiscal. Não houve chapa opositora e os componen
tes . da' chapa oficial foram declarados eleitos para o

triênio 83/86; A posse ficou marcada para 11 de março .

Raul Rodrigues, ressaltou o trabalho do ex-prest
dente Mário, que durante 10 anos oonduâlu a Liga Ja

raguaense de Desportos, hoje de Futebol, com raro bri
lhantismo, período em que, muitas vezes, s�undo Raul,
foi criticado pelos "desportistas de cafezlnho", que
quando chamados a colaborar, sempre se esquivaram.
PediU também o representante juventino, que o retrato
de Mário figure na galeria dos ex-presidentes pelo que
fez à 'entidade, e colocou-se a disposição dos clubes na
Divisão Municipal de Esportes, cargo que assumiu esta

semana,
, .

O presidente eleito Valdir Stricker, ensejou a 90-
laboração dos filiados e disse da sua intenção em filiar
novos clubes, muitos deles que promovem campeona·
tos ilegais, para qus disputem os campeonatos da Liga.
Stricker defendeu a necessidade do aumento da mensa

lidade, o que foi concordado pelos clubes presentes,
sendo Cr$ 1.200,00 pára os clubes da 1.a dtvlsãee Cr$
.1.000,00 para às da 2.8 dlvlsão. 'Esse valor será por seis
meses e após posslvelments será corrigido.

Esta semana a nova diretoria esteve reunida para
traçar metas e determinar ações com vistas aos cam

peonatos desta temporada. Na sexta-feira próxima será
a posse e no dia 18, os clubes terão uma nova assem

bléia, quando o assunto em pauta será sobre a realiza
ção dos campeonatos e taxas a serem cobradas este
ano.

E para o departamento de árbitros, Alberto Taraoto
foi convidado e volta a comandar, devendo inclusive dar
curso aos principiantes não apeilas.aulas teóricas, mas,
principalmente, práticas. Arbitragem é o departamenlo
que traduz maiór preocupação seja da diretoria, seja.dos
próprios clubes, uma vez que há carência de bons árbi·
tros e auxiliares no quadro da Liga Jaraguaense de Fu
tebol.

o NOVO, CHEVETTE.
A grande atração desta temporada

EII I n d oe rll'r COlérci'o de· Veículos lida,.
O F E R E-C I M E N T O:

Fories: 72-0060, 72--0969, .72-0855

A EMPREENDIMENTOS IMOBILlARIOS MARCATTO LTDA, possue vários
'.

planos' de financiamento 'pala você adquirir o seu lote do Parque aéslderr
cial Acà�ulco' na 'bela Piçérras, ,e. a.' tOO metros da praia•.

I '

Emplee,n diin"n to s
.

',., .', �,:'"Ma;fC.at:t.o,,"
'lmob-ili á rlos
Ltda� .

.,
t.

..,

,; ri...
, Mal.:DeocIorotr1.179 -'Fone 72-113&..;;..i Járagu6 'do SUl

.,' .. ' -, .

'� ,



c
-

"VnnE;IU,�
lIU ...",y�':"" ,,,�rágua CIO �un:,�t� t:' ?T', � ,�;� ,

r�" .

-

�'�:� ;"'1':;"

\i":""":� I,. ,'" .� ,.� '" �

CONFIR.L\ ,\ HISTÓRIA ...

• I

, .'
BarIo de It.apcIC.q

_
, •••.HÃ 38' ANOS '

I
.
-

.

I� 'Pele Deer-eto Municipal n.o 66, o então, Pre- .

.

f-no Ten. leónidas ,C., Herbster, tendo em vista
88 Cbndições do Decreto-Lel n.o 121, de 4 de
mala'de 1944. C'r�a nesta cidade de Jaraguá doSul um CUf,So noturno de, alfabetização,'que entra
ria em Vigor 3() dias após a sua' publicação.

.

A 'Se�8çãO brasileira abatla.a equipe equa-toriana pela elevada contagem de 9 tentos a 2,
com' os seguintes marcadores da equipe verde
amarela: Eleno-3; Ademlr-4; Ijamir-1 el Zizinho, 1.
A Seleção como tributo aos seus esforços rece
biam o belíssimo troféu "Marechal Sucre".'
""'_'--, O Presidente �a República baixava impor�
.tants decreta-lei' sobre o serviço militar, extin-
gUindo o sorteio devendo cada brasileiro dentro
do ano em que completar 21 anos, apres�ntar-se
para prestar o Serviço Militar, nas. respectivas
Juntas, onde seria informado do destino, indepen
dente de qualquer aviso ou editai.

. A ponte baixa sobre o rio Itapocuzínho, na
altura onde se sltüa a Indústria Textil Jarita S.A.,)
servia para uma quase' tragédia. Abel Miranda teve
necessldadede afrontar a passagem imersa, pro
curando atravessá-Ia montado em um animal e con- ,

duzi.ndo mais três, num dos quais ia montado seu

filho de 7 anos. Na passagem o animal desgarrou
se e foi arrastado as água abaixo, levando consigo
a criança. Miranda corajosamente jogou-se à água
e nadou em direÇão ao animal, chegando em tem

po de ainda pegar o menino que, já caído do animal
afundava, trazendo-o à ,terra. '

,

Fundado em 10 de maio �,1919'
C�CMF N;O- 84 .436. 591loo01..34

,

. . ._10 VICTOR 8QHUOCKEL'
.

, Jornaitata prof. DRT-SC n.o 729 e Diretor de Empresa'
JomaUstl� DRToSC -noo 20. Membro- efetlVé, do kisCittrto HftI.

tórJcé) e tteogr4t1co de Santa Catarina.. '
.

. " .

CoIaboradoree "

NVId JoItt', Brugnago, Yvonne Alice SchmOckel Gonçalves,
Jakne 8IdIUc. Prof. Paulo Morettl, SIlveira J6nlor,. Rudolf

HJrachfeld, Joaá Ca8tlIho Pinto, Dr. José AI,berto. attboss .

Reda9io. AcImI� •�:
Rua CeI. Proc6pIo Gomes de Oliveira ......

c.rxa PoetaI 19 - Fane 72.GOI1 '

89.250 - oferagu6 do Sul .. SC.
(

,

.

COmpc)s19lo, ImpredÀo e CIrcuIaçIo:
SacIedade Gráfica AvenIda Ltda: • Jaraguá do Sul - SC.

AssInatura. anual: Jaraguá do Sul e reglAo .' Cr$ 3.000,00
Outras cidades Cr$ 3.500,00
Hdm8l'0 atrasado •••••••••••••••.•••• ,. Cr$ 70,00

Exemplar awlso •••••••••••••••••••• � •• Cr$ 80,00

hIe .lo.... nIo .. re,ponaablllza Por artigos ...Inados e nem

devolve originei.. .

O -correio' dô Povo" 6 assocIado a AD.JORI/SC e ABRAJORI.

-Viaçao . Canarmho
TÁANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOE8.
.

. A "Canarln,ho" pteocup... com a sua lo

comoçAo, colocando à dlspos�çlo modemfs81mos
Ônibus, com pessoal' especlal�zado, possibilitando
uma viagem tranqüila, rápida e segura. ,

Prógrame beml Programe CANARINHO �
o transporte carinhoso.'

.

JARAGUA DO SUL
,

SANTA CATARJNA

ETERNIZE OS BONS MOMINTOS

'funilaria
"

'aragaã Ltda.
Calhas para totIea .. flnallclaclàa. F898"'IIo.

uma visita. Estamos' em condl.s de atendl-Ios
eficientemente. '

.

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

Jaraguá do Sul-SC.

Belina li LDO - Álc601
Co�cel II LDO - Álcool _:." B�����

.

:
. BeIJna fi L - Amarelo •...........
Corcel II L _. Branco
Belina 'II LDO - Marro�···

. " .

Cotcel " ST _ Branco
.

: Corcel II ST _ Amarel�·
.

Corcel II L _ Bege ••.. ::::::::::
Corcel II LDO _ Branco

'

.Belina II ST - Bege
Corcel LDO _ Bege

..•..•.....•••

Corcel GT -. Verde
..•......•....

Brasilia ..._ Branca,
-; .

:
.

Varlant II LS - 'Beg�'
.'

, .

. vV' WW., 11�00\- Bege ::::::::::::::. ;, 300 L _ Azul
V. IW. 1300 - Be

•.
, .

P ge ..•....... .

assat TS �. Cinza .

. .

Pass,at LS SURF - ·A�·a·r�i�
'
..

Flat GL - Álcool - Marrom
.

Opala Luxo - Verde
..•...

. Chevette SL _ Marro�
.

M�t·
.

Chevette L - Branco
. .

.

Chevette SL - Bege
.

Chevette St - Azul
....•....... ;.

Pick-Up F-75 - Verd'
.

F-100 -::- Ále.ooi· - L:ra�j�" .

F-1,000 _ Bege
• .

O 400 OOdge, - 'yermelh�' :::: ::: :

1981
1981
1980
1979
1980
1979
1979
1978
1978
1978
1977
1977
1979
1978
1980
1979
1977 '

1981
1979
1981
1982
1979
1979
1977
1976
1977
1981
1982
1976

CAJlROS USADOS REVISADOSCOM .GARA,*IA DE 3.000 KM

.

Venha tomar um cafezinho conosco,

.

sem Compromisso
.

Fone: 72-1m_ 72-1995Av. Marechal D od
,

e oro da FOIJseca, 158
,

,Tubos de· conereto"
,

. PIra suas obras
� RUa ..IoInvlO"'1»11 _ -,

,

""". F_ 12.1101.

... HÃ 30 ANO�,
,..._-- Mediam forças' neste oomeço de 1953' na
Praça de. Desportos do D. Pedro II, em Corupá, O'

anfitrião e o América F.C. de Joinville, pela se

gunda rodada do Campeonato Estadual, vencido
pelo América por 6 tentos a 5.
--- No' flnalzlnho de fevereiro. reunia-se o Tri
bunal do Júri da Comarca de Joinville, afim de
julgar dais processos crimes a que estavam sen

do submetidos Walter Roeder, acusado, de rixa
qualificada e homicídio e Antonio Gaspar Raimun
do, acusado de homicídio. Ambos os acusados
eram absolvidos por unanimidade, implicando na

imediata soltura dos mesmos. Funcionou como \

advogado da defesa o dr. Murillo Barreto de Aze
vedo, que Qtoferiu brilhantes peças jurídicas��
por tal forma impressionaram Os srs. jurados que,
em ambos os casos, opinaram pela absolvição unâ.
nime.
--- A Câmara aprovava por unanimidade de
votos projeto de lei que dava O' nome de "Ministro
João Cleophas" ao Posto '!Agro-Pecuário, atual
Parqtie,Agropecuário; Na ocaslão o legislativo apro
vava por unanlr:nldade voto de gratidão ao dr. An
tonio Carlos Konder Reis pelos relevantes servi-
çO's_prestados à agro-pecuária.

-

' ... M 20 ANOS

I

--- Zenaide Espezim, Diretora do.Grupo Esco
lar Abdon Batista, comunicava que já estava aber
ta a matrícula, assegurande que nenhuma criança
em idade escolar poderia ficar sem escola.
_-- O sr. Gerhard Arthur Marquardf (já faleci
do), Presidente da Associação Oomerclal e lndus
trial de Jaraguá do Sul, convidava a imprensa es

crita e falada para participar: de uma reunião que
a entidade de classe realizaria com o representan
te do Plameg da região, sr. dr. Curt Meinert. Nà
oportunidade, usando-se de uma linguagem clara
e por vezes

\

positiva, foram abordados vár�os as

suntos, entre eles os mais importantes ligados à
constn I�O da ponte sobre o rio Itapocu (Abdon Ba
tista), a Usina Termo 'Elétrica e a abertura da Es�
trada SãO' Bento-Corupá•.

.1

.•. NA 10 ANOS
- -

,...--- Pedro Colin tinha audiência com-o Gov. Co
lombo Salles, debatendO' aspectos político-adminis
trativos. AVistava-se, também, com o novo Secre
tário dos Transportes, Paulo Müller Aguiar dele
sabendo que a Jaraguá-Guaramirim-BR 101, estava
no quadro de�rioridade.
--- O prefeito Eugênio Strebe, pelo Decreto
n.o 260, aprovava o Regulamento interno da Biblio-

. técá Municipal de Jaraguá do Sul. '

Fritz ,do Itapocu esc.revia extenso 'artigo,
com o título "Água Benta, Governador", que cri
ticava o meio milhão da verba para a-hoje Rodo
via Waldemar Grubba, que havia sido transferida
muito de leve para construir o'acesso pros. Ingle
zes, na Ilha-Capital. Palavras duras foram ditas e

a solução ao prpblema, também, dando o nome

da pessoa certa. E; concluia. "Dê carta :a êle. E o
senhor vai' ver como êlà vai. acabar em três tem

pos com tantas sacanagens que ainda se cometem
em seu Govêrno. Água benta na macacada, Govet-·
nador". Tempos depois, alguns meses, o Delegado
de P.Qlícia aparecia .na redação para saber ,quem
tinha escrito o "insultuoso" artigo. Quando soube
que era da ,'área do próprio governo, houve um si
lêncio sepulcral. E nada mais Se perguntou, nem

se respondeu... "

In�ú�tria� ��unina� 'Jara�uá' �. �,
e

(ONPAl- �on(entrados para· Alimentos

arADO DE 8,lNTA CATARINA

! Prefeitura Municipal de Jaràguá d� Sul

DEPARTAMENTO DA FAZENDA

"BALANCÉTE REFERENTE O M�S DE "DEZEMBRO" DE 1982"

RECEITAS At6 o mia Airacecfiilçio
_&. Total

_r-IT-U-L-O-S----------------------------------------------------------'--�---rl-------=no�nn-�------------------

RECEITAS DE C,biPITAL

Operações de CrédIto '; .. ', .•...•..•.. -,- 8.561.000,qo 8.561.000,00
Alienação de Béns Móveis e' Imóveis 1.160_:997,�7 , 1.1.60.997,57
Amortização de empréstimos concedidos 1.387,60 -,- 1.387,60

Transferências de CapItal •••....•••.. 224.866.689,69 15.51:6.623,52 240.383.313,21
Outras ReceItas de Capital •••••••• : •• 276.151,20 77.488,45 353.639,65

\
SOMAS ........................ Clt '882.009.716,19 102.061.349,96 984.071.066, í 5

.rECEiTA EXTRAORÇAMENTARIA
132.Ó91'.712,00

I

Despesa empenhada e pagar ••••••••• 129.168.518,10 261.260.230,10
Despesa OrçamentárIa Revertida ..... 62.302,00 -,- 62.302,00
Depósitos. ,de dlver'88s orIgens ••••••••1 228.054.538,84 2.444.881,21 230.499.420,05
Despesa Paga Estornada ;.••• ;........ . 800,00 , 800,00

RECEITA ORÇAMENTARIA
RECEITAS CORRENTES
Receita Trlbut6r1a •.•••••_ e- _ .'.
Receita PatrImonial _

TransferêncIas Correm. .,••••': :.. .

Receitas Dlver88s ••••• ,••.•• '. •• _

166.014.488,56
, 5.753.870,02
469.453.197,15
14.482.934,40

94.749.289,03
158.631.028,41
409.705.412,63
35.029.853,69

36.384,00

/

Os Desp'achos do· D�.

-

'17.582.833,76 '183.597.322,32'
271.687,34 6.025.557,36

57.493.969,56 526.947.16�,71
2.557.747,33 17.040.681,73

SALDO DO MIS ANTERIOR

. SOM AS ••••••••••••••••••••••• _ CrI 360;209.352,84 131.613.399,31 491.822.752,15

,CaIxa ••••••••••••••••••••.•••.• �. __ •• 8.370.429,14
Banoos - dlsponfvel ••••••• 167.823.982,91
Bancos - vinculado •••••••••••••••••• 302.724.9;38,04

797.714,42 9.168.143,56
8.851.901,55 176.675.884.46

47.682.681,69 350.407.619,73

SOM AS'••••••••••• ! .....";' ••••• .; Crt 47�.919.350,09 57.332.297,66 5::SS.251.647,75

TO T A L :..•..... Cr$1.721.138.419,12 291.007.046,932.012.145.466,C5,
. .

DESPESAS
TITULOS Total

DESPESA ORÇAMENTARIA
0100 Câmara de Vereadores ... , •••••• , ••..: 11.551.818,12
0200 GabInete do PrefeIto � •• ,� k'�' __ .�. 17.178.355,57
0300 Depto., de Admlnlstraçlo •••••.•••••. 76.977.726.�4
0400 Oepto. Educaçlio, Cultura e As�lstên-

cla Social •••••••••••••••••• � ••.••
0500' Depto. da J=szenda _

0600 Depto. de Obras e VlaçAo .

0700 Depto. Agropecuário ••••••••••.• "._

0800 Depto. de TurIsmo ••••••••••• , ••••'.

At6 o mh Despe.. ,

,
Anterlor no m'"

5.064.555,75 16.616.373,87
4.545.828,90 21.724.184,47
27.352.015,74 '104.329.742,28

15.996.807,64
15.607.770,86

148.Ó'0.316,39
4.133.490,01

10.825,00

110.746.096,67
174.238.799,27
557.715.729l02
39.163.343,70

47.209,00

1.765.981,95 121.386.050,25
-,- 72.077.627,07

37.089.056,29 229.646.724,15

,

...........................

561.695,73 9.680.483,45
2.063.272,45 117.879.446,54
28.805.430,22 376.?93.655,71
31.430.398,40

'

564.453.58�,70

Presenteie com J6las'e 8S mais finas su

gestões da REL<;>JOARIA AVENIDA. Ma�ech81 e

I Ge�1I0 Vargae.
.,
�=======::;:::::;

.

SOM AS; •.•••••••••••••••••••••• Clt 803.859.867,99 220.721.610,291.024.581.478,28

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA
De�pesas de meses �1I1terlores 119.620.068,30

Restos a pagar ••••••••••••••••••••• 72.077.627,67
Depósitos de diversas orIgens ••••••••• 192.557.667,�6

crt 384.255.363,83' 38.855.038,24 423.110.402,07
----��---------------------------------

SALDo PARA O M!S, SEGUINTE
Caixa •••••• :............... •••• ••••••• 9.118.787,72
Bancos - dlsponlvel • .'.................. 175.816.174,Q9

.

Bancos - ,vfnculado •••••••••••••••••••• 348.088.225,49,
S ,O MAS Cit-S33:023.187,30

.

SOMAS

, T-6-,. 'A L ................•.......... Cr$1.721.138.419,12 291.007.0�6,93 2.012.145.466,05 •

rJb/Contadorla da Prefel�ra MunIcipal de J.aguá do Sul
em ,30 de "DEZEMBRO' de'1982.

TIRSO GREGORIO ITAHELlN
CAC se n. 7 527 - T_loo em ContabllldMe

JOS� ALBERTO KLlTZKE
PrefeIto "'unlclpal, em exercrcio

te fizerem servir";
_.- Isaias 14.3 -

E é evidénte que o descanso será no
Seu lado, onde só existe flores, paz
tranqüilidade e amor para todo o sem.:'
pre. Enquanto o seu dia' não chega, -
suporta esta ·vida com fé e resignação�
vendo o filho aleijado rodand.o num tri
ciclo_ e ouvindo o pipocar do milho, a um

cruzeiro o canudo, na sua carrocinha.
Não '�ei qual a religião do pipoqueiro.
Nem sei mesmo se a tE4m. Não será fá
cil fazer um pai compreender os secre

tos desígniO's do Senhor. Nem todos a- ,

ceitam o princípio de que,
"O corpo é material grosseiro, re
sultado da interação dos modos da
natureza material e está condenado
à destruição".
- Bharata, 2.14'� tl

RENATO JOS� BORfT'OLlNI
Diretor da Fazenda

Prefeito
Despachos aos átos @dministrativo�

todos os prefeitos dão, mas de modo a

usá-los, como. peças literáriãs, aí são
pOl,lcos os que podem se dar 1:10 luxo

�e orná-los' com a ,pena da cultura e
,

sensibilidade.
Assim, pois, procuramos nos 'Imui

tos despachos dados pelo dr., Carlos
MoacYr de Faria Souto, quando prefeito
de Itaocara, em 1976:

,

"O .Alberto pede ajuda para com

prar pneu para seu triciclo de paraplé
gico. É o filho do pipoqueiro, homem
pobre em vias de se tornar milionário":
SuaAortuna será tanta dentro de algum
tempo, que nenhum ganhador da loteca

.' a ultrápassará. É que: .

"Virá () dia em que Deus te dará
descanso do teu trabalho e do' teu
temor,·e da dura, servidão com que


