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ANO LXIV - 'JARÂGUA DO SUL SANTA CATARINA SEMANA DE 12 a 18 DE MARÇO DE 1983
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Chap6uEdlçlo NO 1.227

,Médicos. de Jaraguá do Sul fazem protesto
pacífico contra a má polmca de saúde

O dia 8 de março, terça
feira, ficou marcadõ como
o "Dia Nacional do Protes
to Médico", encampado
pela Associação Médica
Brasileira e pela Associa
ção Catarinense de Medi
cina e com a adesão, tam
bém.. da Associação Mé-

.

dica Regionãl de Jaraguá
do Sul, entidade que reú
ne cerca de 42 profissio
nais de Jaraguá do Sul,
Guaramirim e Co.rupá. Tal
protesto, no entanto, como
em todo o Estado, foi pa
cífico, sem paralização
que pudesse causar pre
juízos ao segurado duran
te as manifestações que
a categoria realizou, con

tra a má política de saú�
de atualmente em vigor no
Brasil. '.

Segundo declarou o Dr.
Ricardo Cardoso Marinho,
presidente da Associação
Médica Regional de Jar�
guá do Sul, que inclusive
emitiu Nota Oficial, o pro
testo esteve centrado em

alguns pontos. considera'
dos fundamentaís ....no, es
clareclmento público, co-·
mo por exemplo, a porta
ria (re�lução) do INPS,
que restringiu as interna
ções hospitalares, que tem
criado inúmeros probl.e_:
mas perante

-

as entradas
'dos hospitais, além do pa
gamento insuficiente das
diárias hospitalares, paga
mento insuficiente das diá
rias dos médicos e falta
de melhores condições' de
trabalho, bem como, as

restrições a exames com

plementares também por
parte da previdência so

cial e o não credenciamen
to de novos médicos, ·co
mo é o caso de Jaraguá
do Sul, que deveria ter
mais credenciados' pelo
INAMPS, conforme o' pre
s.idente da Regional Médi
ca.

A Nota Oficial emitida
na oportunidade, esclare
ce' que o "Dia Nacional do

. Protesto Médico" marcou

o início de um moVrmento
reivindicatório de caráter
nacional, junto a toda a po
pulação brasileira, frente
ao programa político do
lNAMPS, na tentativa de
corrigir erros e distorções
desta política de Saúde,
tendo ·Gomo objetivo prin-

. cipal demonstrar a todos
os segmentos da comuni-,
dade, que as dificuldades
encontradas por aqueles
que procuram os serviços'
niédicos do IINAMPS, na

busca de' realização de I

exames laboratoriais, de
aten(Jimento ..

através da
consulta, ou da internação
hospitalar, seja para frata
mento clinico ou cirúrgi
co, decorrem de uma má.
política econômico-funcio
naI do sfstemà de saúde
vigente' naquele orgão,
prejudícando o paciente e

fazendo com que este es

pelhe na imagem do médi
co� o responsável por toda
a penúria em todos os as

pectos.
Diz aindá a Nota Oficiai

da Associação Médica Re

gional de. Jaraguá do Sul
que "tendo como uma

constant� a penosa' espe
ra em filas de dimensões
astronômicas, a não reali-

::i:
•.. _<:r,_.'...... .r

zação de certos exames e

a impossibilidade de inter
nação de determinadas
patologias qUe sendo ro

tuladas. dê "eletivas"tor
narrrse si.nônlinos, erra

damente, de não necessl
dade de tratamento, leva
mos assim à comunidade
o nosso apelo de luta e a

nossa denúncia, na espe
rança de melhores condi
ções de saúde para toda
a população". E conclui a

�ota afirmando que os

problemas enfrentados pe
la população para os seus

anseios de saúde, "não'
são de responsabilidade
da classe médica, que
também, como toda a po:
pulação, é vítima do sis
tema".

plantação do Posto de As
sistência M é d i c a do
INAMPS em Jaraguá do
Sul - cujo ImÓvel, ao que
consta, está na eminência

. de ser alugado, se já não
o foi - além do creden
ciamento de' maior nume
I:f' de médlcos'para aten
dimento aos següráÕos do
sistema previdenciário, á'"
liada a uma descente polí
tica de saúde. De acordo

.

com, o Presidente da Asso
ciação Regiona�. Mlidica,
em Jaraguá do Sul são ar

recadados, mensalmente,
cerca de Cr$ 140 milhões
à previdência social, corr

.

tudo, somente Cr$ 80 mi
lhões. por ano retornam
ao município, para aterr ,

dimento a todos os seus

programas, fato que é
. considerado " inadmissí
vel" pelo médico, argu
mentando que Os segura
dos recolhem, mas não re

cebem a devida oontrapar
tida.

,

POSTO DE ASSIST,!NCIA
MitifiCA

,
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O Dr. Ricardo Cardoso
Marinho defendeu a ne

cessidade urgente da Im-

Preço do leite à nivel de produtor

,tem novos preços .. ,Isorantes
.-�"':;"" . - ....._-

Apae de Jaraguá do Sul renova
convênio para. dimensionar

trabalho em prol.do excepcional
A instalação de oficinas es

pecializadas, estebeleclmento
de· um modelo fixo de área fi

�ica para atendimento tanto no
·

Estado como no Brasil, cur

sos especiais para formação de

efll:lgentes e a criação de APAEs

'nos municípios catarinenses

onde ainda ela no está pre
sente, constituem as principais
prioridades que a Fundação Ca

tarinense de Educação Especial
impl'ementará este ano, no a

tendimento l!. excepcionalida
de.

Estas prioridades foram a

profundadas em termos obJe
tivos e de propostas, durante
o encontro das APAEs, realiza
'do na última semana, na Capi
tal do Estado, do qual partici
param a presidente da. APAE

de Jaraguá do Sul, Sra.' Ca
cllda Menegotti Schünke e a

secretária-executiva da entída"
de, Rosaura Maria Vota.

.

O

encontro - de onde saiu um

programa de ação para as A

PAEs do Estado neste ano -

inlci�a manhã do dia 4 e

dele' constou uma sessão sole-
·

ne em homenagem ao gover
nador Henrique Córdova e sua

esPosa Marita, Córdove� como

recônheoíménto dQS técnicos e
•

excepcionais envolvidos nesta
área pelas' medidas de prote
ção tomadas 'em relação' às

pessoas excepcionais do Es

tado, através de lei que Insti
tui uma pensão vitalícia aos

excepcionais incapaCitados pa
ra' o trabalho e a instituição da

carreira do magistério especial
dentro dos quadros da Secre
taria da . Educação. Dona Ma
rita Córdova recebeu uma ho

menagem pelo Incentivo e a

poio financeiro dado pela Liga .

de Apoio ao' Desenvolvimento
Social Catarinense (Ladesc) du
rante sua gestão.

A política agrícola, no Brasil, é bastante dls:
cutível. O preço dos produtos são muito variáveis

e
.

raras vezes satisfazem plenamente o pr.odutot
Isso acontece também com o leite, que é vendido,
desde março, a .Cr$ 105,00, no comércio, enquan
to o produtor recebeu também a contrapartida.

Desde o dia 1.°, o litro do leite à nível de
produtor, entregue para as .indústrias passou para
Cr$ 59,52L._isto para quem vende até 900 litros
mensais ei acima de 900 litros, o valor é acresci
do de Cr$ 2,00 à título de estímulo de produção,
passando, então, a Cr$ 61,52. Esse é o preço pago
atualmente pela Gumz Irmãos S.A., segundo ínfor
mou o diretor _lírio Utech ao extensionista da

Acaresc, Dejair Pereira, responsável pelo projeto
Gado leiteiro no município, e que vem prestando
asSlstênci.a técnica e orientação aos produtores.

Consubstanciado nas declarações do diretor J

da empresa jaraguaense, Ô,ejair 'Peréira revelou
também os novos preços que vigorarão de 1.° de
abril a 31 de julho, durante os meses de formação
da cota. 'J: õ seguinte: O produtor que entregar,
mensalmente, até 50!!) lltros, receberá Cr$ 59,52 e,

acima de 600 litros, Cr$ 59,52, mais Cr$ 3,60 de
incentivo de produção e, além disso, mais Cr$

. 2,00, se o leite for resfriado, puro e de boa quali
dade, totalizando Cr$ 5,60 de incentivo; ou Cr$
65,12 o litro.

'

� para os meses de junho e outubro estão pre_
vistos novos aumentos do'.preço básico de�se pro-.
duto de origem animai,.

Diante desse quadro, o extensionista da Aca-,
resc, refuta como'muito importante a formação das

pastagens de inverno com aveia e azevém, e nesse

particular chama a atew;:ão dos produtores de leite

para o preparo da área, pois melhores forragens
possibilitarão maior produção e, consequentemen-,
te, maior lucro.

Vereador quer um semáforo na

No decorrer do encontro, o�
dirigentes das. 61 instituições
de educação especial do Esta
do (49 das quais são APAEs),
assinaram convênios que per
mitem a estas entidades te

rem à sua .disposição 1 . 200

professores para atendimento
especializado em suas unida
des. Este contingente irá

permitir, agóra, Q atendimento
de aproximadamente 10.200

pessoas entre os excepcionais
e os com risco de excepciona
lidade. �

Para a APAE de Jaraguá do

Sul, a assinatura do convênio

possibilitou a continuidade dos
trabalhos dos 15 professores;
que atendem a 86 excep_9lo
nais da microrregião. !al
convênio é renovado anualmen

te, segundo a diretora do cen-:

tro. -de Desenvolvimento Hitti:ta·
n0-18, Prâm. . Josl8ne jlbledo
Soares, que lnfnrrnou tainbém

que no mês de outubro, possi
velmente,' dentro da preocupa
ção de integrar o excepcional,
sob diferentes formas, será

realizada em Blumenau, no

complexo esportivo do Sesi,
uma mlnl-ollmplada.

entrada do Hospital' São José

A indicação mais centro.
vertida das sessões leQ.is
latlvas desta semana, foi
apresentada pelo verea-

dor-presidente José Gil
berto Menel, Ele solicitou'
a colocação de um semá
foro na Av. Mal. Deodoro,
esquina com a Dr. Walde
mlro Mazurechen, que dá
acesso ao Hospital e Ma
ternldade São José, sob o

argumento de que tanto a

entrada como a saída do
nosocômio é dificultada
pelo trânsito constante e

'um sinaleiro, na sua opi
nião, abrandaria o proble
ma, no que discordou o·

. vereador. Err.ol Kretzer, a

legando que a implantação
de um semáforo, além de
ser uma medida meramen

te paliativa, pioraria a si-

tuação e congestionaria
ainda maIs o tráTego na

Marechal, que é crucial.

Mesmo assim, foi apro
vada pela bancada do
PMDB, como também, do
mesmo vereador, a insta
lação de novos sanitários
no Cemitério Municipal,
tanto no "católico" como

no "evangélico". lauro
Siebert teve aprovada in:
dlcaçâo para extensão do
lixo domiciliar na Barra do

.

Rio Cerro (coleta) e, Luí,
Alberto Oechsler -pãdiu o

'recolhimento do lixo na

.
rua Marajó, lateral da rua

José Theodoro. Ribeiro.
A Câmara aprovou tam

bém dois projetos do Exe·
cutivo, doando 21 linhas
de eletrificação rural à
Celesc, construídas na ad
ministração passada. E
Heinz Bartel, registrou a

inauguração de I uma linha
construída' pela Celesc, de
800 metros, na Tifa WUly
Porath, em Rio Cerro I.

..

Em planejamento a abertura da

Sec.retário�adiuRtl diz que a meta' é ,inovar e reDovar clm· seriedade
O novo Secretário-Adjunto de Cultura, Esporte e .Turismo,

empresário Udo Wagner, de Jaraguá do Sul, que assume terça�
feira, juntamente com o titular da Pasta, deputado Artenir Wer

ner, adiantou à imprensa local algumas das metas que a Secre

taria pretende colocar em prática, dentro do propósito de Inovar

e ren'ovar, através de um trabalho sério e honesto, para o desen

volvimento destes setores, em Santa Catarina.

Wagner disse que a decisão em integrar a equipe do novo

Governo, que se instala terça-feira, foi difícil, em razão da situa

ção familiar e empresarial, todavia, Incentivado, aceitou o convi

te, por considerar, que em assim agindo, abriria um novo canal
às reivindicações do munlclpio e região. Aos 34 anos; que
completa hoje, Udo adiantou que o secretário Arte,rilr está pre
ocupado com a composição dos departamento.s .e cOqlls,Sões, que
·são cargos de confiança, ele 9ue, ,durante �st� semana, efteva
em Brasma buscando recursos para o Estado e' tratando da mu-

dança �e residência O< '( ,

São vinculados a SCET, a Cltur, Fundação Catarlnense de
Cultura, Coordenação" de' Desportos e Hldroeste. A chefia do
Desenvolvimento do Turfsmo de Santa Catarina, Ji 8$tA definido,

ficará com a Sra. Noemi Fontana, esposa do vit::e-góvernador
Vict,pr Fontana, que fará um trabalho conjunto a Artenir e Wag
ner. Esse fato, por sí só, da presença da esposa do vice-go
vernador nessa Se&ret_!iria, é destacado como relevante, pois
permitirá à demonstração de forma olara, da capacidade de Santa
Catarina, segundo o Secretário-Adjunto, que também deseja, à
nrvel municipal, integrar Jaraguá do Sul aos planos futuros do
turismo, seI'(! esquecer, como disse, também as outras àr.eas.

·

Para a concretização dos planos, Udo Wagner manterá
contactos com o prefeito Durval Vàsel, objetivando um trabal�o,

. Integrado, dentro de,.. uma linha de açãp apoUtlca, "pois a nossa

preocupação maior será com a Cidade e o seu povo,".
Udo adiantou também que !lO dia ?1 de Junho, no Hotel

Hilton, em São Paufo, a Secretaria de Cultura, Esporte -e TuriS
mo programará um evento, com a finalidade de divulgar npsso
Estado e, 'prlnçlpalmente, para trazer a $anta Catarina aJguns

. �ongressos à nrvel nacional, para evitar, desta. fOl'l1la, a ocioslda�
de hoteleira dural)ta a .balxa temporada. ..� !lpeQI;lS ,um!'- �a$
multas· programações que desenvolveremos, pois entendemos Im
portante esse trabalho, que futuramente Será reconhecido pelos

.

bons frutos que trará", concluiu.
.

rua Heínoldo Rau com a P. Gomes
. .

. Durante o encontro se- sentem de um local dessa
manai com a imprensa, o 'natureza. Engenheiros e

prefeítrrDurval Vasel mos- topógrafos da Pre.feitura
trou-se profundamente de- . foram colocados à dispo--·
cepcionado com a respos- sição, para o levantamerr'
ta recebida de Brasília, da: to técnico da área .

da pelo ex-deputado João E quanto a não preserr
linhares, que dá assistên- &a de Jaraquá do Sul no ,

cia aos municípios da opo: primeiro escalão do gover..

sição, acerca dos projetos no foi lamentada pelo al-
encaminhados no ano pas, caide jaraguaense, que ob
sado aos Ministérios do serva neste fato a faita de
Interior, Educação e Cul- . liderança política e a de
tura, Transportese Saúde, monstraçâo de que o "PDS ,

� adrnlnlstraçâo an!e- não' conseguiu formar um
rlor, De acordo com o pre. bloco pclítíco de' peso, a

feito, nada existe errcarnl: pesar do município ser te
nhado de Jaraguá do Sul conhecidamente poderoso
naqueles Ministérios, tam- economicamente. "Isso. é

pouco os projetos foram profundamente lastimável
protocolados, à exceção a preterição do município
do MEC, que inclusive já mais uma vez, não esta
lhe

.

solicitou alguns doeu- mos sendo devidamente
mentos. Diant� disso, os reconhecidos pelo governo
mesmos serão reencami- do Estado, pois a partlcl"
nhados e poucas esperarr' pação de Jaraguá, pelo que

· ças existem de _!:Iue ve- é, deveria ser mais
..

abrarr'
nham a ser atendidos. gente", acrescentou.

O Prefeito informou Na área política e ad-
também que já está em mtntstratíva, aíilQa, na tar.
planejamento a, abertura de de quarta'felra, acom
da. ligação das ruas Rei- panhado 'de alguns secre:

noldo Rau com a Procópio tários, esteve em Jaraguá
Gomes, cuja pasagem de do Sul o prefeito de B1u

nível foi autorizado 'pela' menau, Dafto dos
-

Reis.

· jede Ferro�ria Federal, ! para uma visita de cOrte..

no ano passãêo. Para tarr .,.
sia. "FOi o nOSSo primeiro

to ,a Comissão Municipal contacto direto, após ter
de Trânsito intervirá e se-' mos assumido, o poder,
rá constituída por repre- quando houve troca de

sentantes de dlversos seg- idéias e tr.atamento de as

mentos da comunidade, suntos administrativos. Fu

para deflnit o modo de turamente retribuiremos a

proceder,
-

haja vista que visita", disse Vasel.
há necessidade de indeni- Outro assunto informa

zaçõeg, colocação de can: do, refere-se ao acerto re

ceia, dentreolitros. Erri"bo- escalonamento da' divida
ra sem preolsar data, Va-

-

do Município pára com' á
seI frisou que os trabalhos Cesbe, no' valor de çr:$
começam assim que os a- 101.500 mil, que será paga
certos estiverem concluí- em dez meses; com osju
dos. ros de mora. A primeira
O Chefe do Executivo parcela foi quitada é�ta

disse que dias atrás, man, semana, o qUe pósslblll
teve contacto com a dire- tou o cancelamento de
torla da Sociedade de Oul: seis procurações passadas
tura Artística, que no final pela administração ãnte
do ano recebeu uma área rior, no Besc, dando poder
superior a 26 mil m2, na a Cesbe de retlrat das co

rua Jorge' Cz,.nerniewicz, tas do retorno de ICM, o

para construção da Casa pagamento do asfalto im

da Cultura e Teátro, como plantado na cidade. Tais
doação da Prefeitura. Su- procurações foram consi

geriu Durval Vasel que a deradas como uma .afron:
construção fosse aos fun- ta aos interesses do mu

dos do imóvel, possibili- nicípio, segundo o p'refei
tando, na parte frontal, a to, que revelouíámbém
implantação de um par- que foram reajustadas as

que municipaÇ inclusive tarifas taximétricas, que
aproveitando o lago natu- estavàm defasadas" em

ral ali existente, servindo torno de 50%, uma vez

como área de lazer aos' 'que oôltimo reajuste tinha
jaraguaenses, que se res- ocorridc em julho/82.

Autorizado f�ncionamento '

de 5a• à 88• 'série na
-----

Escola Jaraguá
O Diário Oficial do Estado de Santa Catarina pu

blicou ·no dia 1'.0 de marÇo, a Portaria E-037-SE-de

02.Q2.1983, do Secretário de Estado da Educação, auto
rizando o funcionamento gradativo de 5.a à. a.,a série do
ensino de 1.0 gr..au, a partir. de 1983, na Escola Particu- .

lar "Jaraguá", mantida pela Comunidade ,Evangélicâ Lu
terana, da Rede Patticular de Ensino de Jaraguá do
Sul.

O processo já havia sido autorizado em 29 de de
zembro de 1982, contudo, como o período de matrícula

·

tinha se exaurido, para este ano letivo, e diante, tam'
bém, da falta de salas de' áula, decidiu-se 'pelo funcio
namento SGmente a partir �e 1984, çom a 5.a e 6.8 S&

ries. .

'

Atualmente existem oito classes de 1.8 � 4.8 série.
com 250 alunos 'e"140 crianças frequentam o Jardim de
Infância "PestalozZi". ranto,.a Escol� Jaraguá como o

Jardim de Infância �m sofrendo ampliaçãQ em seu.

espaço físfco, Q que possibilitará maior comodidade pa

r� o aluno e professores:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A� AO '!.' Já dissemos "n" vezes que, Ual'aguá do Sul passou

.

'
,,, !�,

""
...:" �.11.,ildr.agl1é1en.�es dl.a' . "

'

"

':

�;lt ;g d�ni�6:� 1o�'::�i�(p;��a�:J:'::' �� ::::r::�:::. terra <108"blsos'e 'lleà'Ms rãros. é vtil� '. Nesta época �a ::..� d;��"�� criatividade d� :o��n��veí�1;i�'6�ré:>;·t�;r�"
,

a Z El' I O'"
"

agras...
·

com ','todo morr empresário brasileiro està d gerênCia em suas em
,

Sul e Corupá, integrantes da 1r� ona eítora ,
::.1_

� que tem opinião, form,a4a" ne"Ia ,natu�almen� ln- t posta e
ora duramente,

serão incineradas no próximo dia 24 de março', na Corpora' a, opção poUtica e, é claro e lógico. devem de" do �riamente apreensivo sendo duram,en e
,presas, ag

Ias medidas
, fornalha da Jaraguá Fabril na rua Jorge Czerni,e fender-se de possiveis advereãrlos. que venham Ihes,lnr. qduanto ao dia de amanhã. proO·vap·lor é' que a coofusã� ating�da� peDe outro Ia-

, wicz. Elas serão retiradas das urnas e imediata" portUnar:,
" ,

esemprego .róndando mi-
I d m economlcas: "ecooo-

,
" rnente mctneradae; em ato' público, 'na pr.esença, do.

"

'II!;
"

,
,

'
, .' J lhares d� lares brastletros, é . geral. De um a o, e

do economistaS e
d f·

.
, : .... o 'jogô da \lida e da sobrevlvêncía. '

I· t s pre- ,
'

rr t tal e e 101-
,

Juiz Eleitoral e do Promotor de Justiça. Segundo o ,Mas' o que não é ,óglco é certas pessoas terem que
I poder aquisitivo do' 'povo ptesários pau IS � bTd _ mistaS" em o

quanto às
• Código 'Eleitoral, não, será permitido a �ualquer., ,:se! precaver e 'ut-ªr, também, contra correlegionários, baixando continuamente, a gam a falta, de cre i I I ativo, desacerto, de"
�pesSoa exámlná-las, nem mesmo '0 pr9prlO' Juiz.'

,

espe�ialmente d i d d d d -N b /82 mesmas medidas, uns d "

d di O H jlt '

' ' epo s a erroca a e..:· ovem ro •

f'e'nden'do-as, outroS con e,
Lei é lei e' e,la será cumpri a, z o r. am t OQ' tofundamente lamentável.
PUnlo Alves..

'

..
, " � v8!'dade que em Jaraguá do Sul existem pessoas AUÂEA MULLER GRUSSA. ' � nando-as. em' meio a
boas, muttas, a m.alorla. Elas ,gostam cje sua terra, aplau: TABELIA DESIGNADA E OFICIAL DO REGiSTRO Parece qfue� em meio
d�m os q�e progridem, trabalham por merecer reconhe.

DE PROTESrTOs. toda a con usao,
d dt

.ctmento, mformam"se das coisas e sofrem com os en- EDITAL ao mar encapelado as /
. ganos·e desenganos de seus semelhantes, '

Pelo :pre"Sent� editai de citação pedimos aos 'senho- ficuldades, dos re��Çe;e�Existem' pessoas com temor";" que não são poucas, res abaixo, relacionados, que compareçam em nosso Car- mentos e as contra I ,

,premidas pelo desemprego, pela falta de amparo, sob tório -para tratarem de assuntos de seus interesses: ARNO razão assiste àqueleslqhue,a ame�y� do espectro de urna.vlndlta por ter procedido BENE'JTTA - Rua Domingos da Nova, 564 - Nesta - .DOR:- mais serenoS, acon.se a�'
em polítlca, de uma forma ou outra, qUe se dizta ser aVAL 'TAFNER ........ Rua Marina Frutuoso, ',,419 - Nesta -

a 'calma o raciocínIO, pOIS"FERDINANDO MARCOS FERREIRA - Estr, Bananal do Sul,
arma da libertação e da democracia. Candidatos hoje,' km 7,5 _ Guaràmirim _ r=ITEMA S/A IND. TEXTIL - Rua que su�tentam, '.'0 pior e

acusam pedessistas de terem votado, no PMDB e pe- 11 de, 'Novembro, 405 - Massaranduba - FRANZ WUS não' querer ver o prob�e,:
.emeQebistas sofrem acusações de terem dado o voto CHITZA '-' Rua Benjamin constant, a/n.? - Massaranduba ma". E apontam a soluça0:
para o PDS. '

- HILARIO FOSSILE - Nesta ...:. IND. COM. DE MAD. RE-
O trabalho redobrado. Au- TORCIDA LTOA - Rua Antonio Machado, 126 - Nesta -

Vivem em desespero Os coitadinhos. JOsE ARTUR CORREA .,..... Estr. Bananal do Sul ........ Guara- mentar a produção para
Pessoas desditosas também existem, que são aque- mirim - MORElTI SANTOS LTDA;_ Rua Relnoldo Ráu -:- absorver mão-de-obra 0-

Ias que julgam não ter inimigo e por lsso tem trânslto Nesta - ORLANDO ARTHUR STAROSKI - Rua Benjamin ciosa. Abrir novos merce
Constant, s/n, o -, MassaranduJJa - REDE DE COMUN.

livre em todas as áreas,' mas que, por vezes são víti- PEROLA DO VALE LTDA - Av, Mal. Deodoro, 739 � dos.
'

mas de solertes artimanhas; de pressões à ponto de Nesta, - - -

'

Pensando nisso, a Asse"
urna irresistível coação, fazendo o que, na verdade, [a: Áurea Müller Grubba - TABELIÃ DESiGNADA. cíação Comercial e os

mais fariam sob emoção normal, sendo por isso ferido Sindicatos Patronais de
e ferindo com isso amizades e benquerenças, por. ati- Jaraguá do Sul, programa-
tudes e gestos assim tomados. ram para o próximo dia,2�,

.

. Kennedy disse bem ao afirmar que não conseguira Aluga-se a realização do VI Encon"
descobrir a .chavs do sucesso mas chegara a desvendar, I 'tro de Empresários que,
com toda a segurança, os mistérios do insucesso. A este Edifício "Ana Ricobom Barbi", 3 excelentes

corno de praxe, constará
sempre se chega, inevitavelmente, quando se procura eptos., ótima visão panorâmica, com garagem em de. palestra e jantar de
agradar a todos. I

recinto fechado: Parte térrea, ideal para loja, de

I confraternização. JA pales"24Dma., situado ao lado do ltalara Hotel, 'de proprle. tra abordará o tema "Mar-
,Merecem 'comiseração!

�

dade de EABARBI Adm., Bens Ltda. Fone 72-0825.
, keting", da maior atu8llida-Mas existem igualmente os maus, em razoávei de e, diga-se de passa-quantidade, infiltrados em todos os segmentos da so-

gem, necessidade do mo-
ciedade.

mento. Marketing é uma

doutrina, se assim pode
mos dizer, bastante abran"
gente. ,Não é apenas uma

política de vendas dos pro
dutos que uma indústria
produz. Pode, abranger
desde o planejamento de
uma indústria, a partir de
prévia pesql!isa de �er-'
cado, de mão-de-obra, do
estabelecimento de uma

política de recrutamento e

treinamento de pessoal.,
de uma política salarial,
financeira; do desenvolvi-,
mento tecnológico, de uma

agre�siva política de ven

das. !Tudo isso pode ser
arroládo como Markéting.
A palestra será proferi- .

da pelo Diretor Superin-
,

tendente da Eletromotores
Weg, Vicente Donini, o

que, por sí só, vem des·
pertando o interesse da
classe empresarial da re

Qião, pois o orador não é
um teórico, ele exporá to

,dos os ensinamentos acu�

mulados ao longo de uma

longa 'experiência pessoal
no setor de Marketing, ho·
je fundamental e� qual
quer empresa de certo

porte, .ou das que lá ,quei�
ram chegar. A palestra do
eia 23 abordará espeCifi
camente: conceituação de
Marketing, ambiente, for"

mulação de estratégia
I 'mercadológica, análise de
oportunidades, c o m p .e

tição, produto, a estrutura

organizacional, ,metas e

objetivos, auditoria de
,Marketing. ( F_P...}_,. _

.I '

.' O ex"governador Her.r!que Córdova, num

dos últimos atos de sua administração, homoloçou
[termo de ajusta entre a Secretaria da Educação e

a Fundação Educacional_Regional, Jaraguaense, vi-.
sando 'a contribuir. para a expansão da educação
não formal, mediante a execução .de cursos pro- .

,ftssionalizantes. Os .recursos consignados são de
. «r$ 525.750,00 para material de consumo e" Cr$
194.250,00, para remuneração de servlços pes"
soais.

. �.
• O Centro de Atividades do Sesi de Jaraguã '

do Sul programou para a prôxlrna semana, o Curso
"Confecção Caseira de Ovos de Páscoa", ,CJ,ljas,
inscrições ancerrarrrae dia 17, no entanto, até o

diã-21 há condições de serem efetuadas, ao preço
,

de Cr$ 3 mil, Incluído ai todo o material básico do',
curso. A primeira turma terá curso 'nos dias 21 e

22 das 14h30 às 16h30;.a segunda turma, dias 23 e

24' no mesmo horário e, a terceira turma, também
nos diàs 23'e' 24, das 19h30 às 21 h�O. O �ncerr�
mento e entrega de certificados acontecera no dia

.

25 às 20 horas.� ,,

!.

• Não existe nenhum júri popular em vista

na Comarca de Jaraguá do Sul para os próximos
meses/ segUAdo o qU,e informaram o� Promotores '

de Justiça da 1.a e 2.a Vara, Ors. Jose Alberto' Bar

bosa e P�dro S,érgio Steihl, esta �seman�. froces
sos pendentes existem, porém, nao sera �ao cedo

que o Tribunal do Júri ;;erá i�aUgurado, pOIS des�e
a inauguração--. do Forum .DesembargadQr Joao.
Thomaz Marcondes de Mattos", em meados de

1981, nenhum ju Igamento aconteceu em Jaraguá
do Sul, o 'que não deixa de ser um fato extraordi
'nário, muito embora a criminalidade tenha aumen

tado na cidade, ,causada pelo seu próprio cresci

'mento, de acordo com as autoridades policiais.
" ,

1
f ,

, I
• Ainda existem abertas vagas para o Progra

ma de Alfabetização e de Educação Integrada do

Mobra!, cujas aulas estão sendo ministradas no

GrUpo .Escolar Municipal .Albano Kanzler, de 2.a à
5.a feira, onde as matrículas poderão ser feitas, ou
no própriO Postó Cultural do Mobral, com a SUPEW
visora· Tere:?:inha Ignácio. O Mobral abre em abril
o -curso çle ."Pintura em Tecido" e as interessadas
em frequentá-lo poderão inscrever-se na Avenida
Getúlio Vargas, dependências do à,ntigo Mercado
Munici�al.

• Confirmado. O ex·prefeito de Massararidu_
ba, Dávio Leu, será mesmo o novo secretário-exe
cutivo da t-ssociação dos Municípios do Vale do
Itap�c[rAmvali, cujo cargo está í:lssumindo� Ante
riormente, Dávio tinha aceito convite formulàdo
pelo governaclor, Esperidião Amin, para ocupar im
pC)�tante assessoria de seu Gabinete, cOnvite esse'
que declinou, preferindo pe'rmanecer na microrre
gião. Como tem p�etensões políticas se não for
"�tropelado" pelo ç_aminho, o ex-pref�ito sai can
didato a deputado estadual pelo Vale do Itapocu,
pelo PDS, nas próximas eleições.

j'
• As empresas' comerciais e industriais d�

Jara�uá do Sul e região, sujeitas, a Declaração do
��vlmento Econômico; já podem receber o formu
la�lo no setor de tributação e arrecadação das pre,feltu�as. 9 pr�zo para preenchimento da declaraçãotermma no �Ia �5 de abril, depois, a fiscalizaçãoestadua! aplicara multa e outras punições aos faltosos. � decla�ação deverá ser feita com base nas
op�raçoes �eallzadas' no ª-._no de 1982 e é ela quemvai determmar quanto cada município terá direitoao retorno do leM. '

de C:rr�o�i�e�r:� Refgional da �mpresa Brasileir�
-

C .

e egra os, em despacho a Associa-
fçao ornerclal· e Industrial d� Jaraguá' do Sul in-, ,arma que a ECT não p

A

'h -',

'ampliação na agê .

I
reve nen uma reforma ou

,a�nas reparos d:c1a �ca� no an� em curso e s·im,
município arrec�da uryencla. É a velha história: o

be a devida contra
vu t�sas somas, m�s n,ão rece

l)1ada' há anos
partida, que está sendo recla�

�o própri'o traba���'de paste!gada, em detrimento
to aos usuários A

os �ervldores no atendimen"
tio pOssui e a' ag�Cla local nem telefone pró"
ssível atraves �ó��n:caçao por este, meio só é
O?. '

e egl:ama fanado". Até quan'
. I .

- ,

São os que. usam os pés, ao invés da cabeça.
A esses ficam p�ésos todos os �efeitos, o inconfor

mismo, a ciumeira, a volúpia de ver o pirco pegar fogo
ante a. máxima da sabedoria popúlar, ele que só quem
tem competência é que se estabelece. Falta-lhes dis
cernimento, humildade, mai� alon'gada experiência da
vida e que por qualqu�r coisa põe a perder tudo o que
se consfruiU pacientemente ao longo de tantos e tantos
ànos. '

"
,

Quando Deus criou -o MUAdQ, não esqueceu o' Reino
'da Macacada.

.

Isso nos lem�ra Silveira Júnior, que certa 1Ri2 es

creveu alentado artigo que falava da grande árvore da.
passarada, onde todos os alados tinham o seu lugar. O
regulamento mandava sentar no galho mais alto os mais
importantés, tais como Os condores, águias, falcões,
urubús, pombos, pintassilgos, canários, tico-ticos bei
jidlores, os vira-bosta e assim por diante. Assi� ani
nhados nos ,galhos, em ordem hierárquica, aconteciam
coisas engraçadas, como, por exemplo, das necessárias
"descarg;as", cobrindo as aves menores com os exces
sos das maiores.

E haja sabão prá taAta limpez.a.
\ Dizem que e a lei do mais forte.
.Aos segmentos bons da sociedade, aos aflitos e aos

infelizes, a nossa admiração e respeito pelo qUe de só
brio e equilibrado, e porque pão dizer, de sensato re

presenta!1l na comunidade em que vivem.
Aos últimos temos o prazer de-informar que muita

ginástica fizemos para desvtar das cargas e descargas
da, árvore dà passaradá, que estamos ainda em rítmo

. de verdadeh".o...bambolê mas que, apesar de tudo, AINDA
, NÃO MORREMOS. (conclusão na última coluna). '

JurZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CITAÇAO
,

I
o DOUTOR HAMILtTON PUNIO ALVES, JUIZ DE DIREITO
DA 1,8 VARA DÁ C�OMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTA
DO DE SANTA CA;r'ARINA, NA FORMA DA LEI, ETC .. ,

FAZ SABER a todos quantos o pr,!'lsente edital de
citação, com o prazo de trinta (30) dias virem ou dele co

nhecimento tiverem e Interessar possa, que 'por parte de'
ITUSNELDA INGEBORG HELLMANN, brasileira, solteira
residente e domiciliada à Rua ,Ano Bom, s/n.o, na cídade
de Corupá, nesta Comarca, através de seu bastante pro
curador, advogado dr.' Alcides Cardoso, foi requerida a

ação de USUCAPIÃO N, o 9,040, para aquisição do seguin
te' imóvel: - Um terreno na localidade de, Ano Bom,
medind.o 7.,.617m2, tendo as seguintes confrontações: frt;ln
te com a Rua Ano Bom e� 16m; fundos com o rio Hum
boldt também em 16m; lado direito com Max Milnitz em

472m; lado esquerdo também em 472m, com Norberto
Frankowiak; sendo que apenas certa de, 600m2 é totalmen
te aproveitável, posto que·o referido imóvel é entrecortado
de pequenos riachos e valos 'qu� encharcam em ,demasia

'

o terreno. DESPACHO DE FLs. 10 e ver$,o: - I -
, Marca-se a audiência de justificação de posse para' o dia
9/6/83, às 14:30 hs., devendo, para tanto, serem citados
por mandado os confrontantes e, por edital, com o prazo
de 30 dias, os interessados incertos e ausentes, valendo

, tal citação para todos QS ates do processo, atendendo-se
o art. 232, II, IIi, IV e V, do CPC, juntando-se aos autos
um exemplar da publicação. II - Oficie-se, por carta,
a fazenda Municipal, estadual e federal, para os fins do
art. 942, § 2·. o do CPC. III - "Da citação às partes
deverá constar que a contestação, correrá do prazo que

,declarar justificada a posse, em deci�ão para, esse fim'
tomada pelo Juízo.- IV - Ciente o MP. JS. 03/03/83.
(as) Haniliton Plínio Alves - Juiz de Direito da 1.8 Vara. -
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interes-
'sados ausentes, incertos e desconhecidos, foi eXped:do' (j'

presente edital,· que- será publicado na forma da h�i e
,afixado no local de costume, às portas do' Forum, corren
do o prazo de 15 dias, para contestarem, querendo a con·
tar da Intimação' da sentença que justificar a posse, sob
pena de Serem tidos como verdadeiros os fatoj'l alegados
pela autora., Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do
Sul, aos oito, dias do mês I de março do ano, de mil I:ove
centos e oitenta e três. - Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão,
o subscrevi. -, .

,

,

HAMILTON PUNIO ALVES
Juiz de Direito da 1.8 Vara.

Despachante Victor
Emplacamentos, transferências, negafivas, seguro

obri_gatório, carteira de motorista e . carteira de

identidQ.ç!�.

[ AV. Mal. OeodQro, 557 (junto a firma Em�en
dõerfer) - fones 72"0060, 72-0327 e 72-0655
Jaraguá do Sul-SC.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

DECRETO N.o 816/83

Rescinde Convênio celebradq com' a CASAN.

O Prefeito Municipal dá Jaraguá do Sul, ,

Considerando que o Convênio de outorga de con

cessão de exploração de serviços públicQS municipais de
abastecimento de água e coleta' e disposição de esgotos
sanitários celebrado com a Casan em 03 de dezembro de.
1982 não atende o interesse público.

'

Considerando que a outorga da concessão não foi
precedida de prévia autorização legislativa,' já que a Lei
Municipal N .

o 572, na qual baseou-se a Administração
é de 1.975, não tendo, -pois qualquer aplicação no pre
sente.

-

Considerando que as diversas entidades comunitá"
rias que foram ouvidas manifestaram-se contrariamente à
passagem da exploração do serviço de �gua e esgoto para
a Casan. '

, '

Considerando que os órgãos técnico,s municipais,' ou-
.

vidos a respeito, também opinaram no sentido de que a

exploração do serviço de água e esgoto fosse feita pelo
próprio Município. ,

Considerl:jndo que o SAMAE; entidade autárquica
municipal que explorava o serviço de ágUa e esgoto, além,
de não ser deficitária, era auto-suficiente.

Considerando que enquanto o ,SAMAE explora o

serviço de água e esgoto, todas as qecisões a respei·to do
serviço eram tomadas a nível local ao passo que a CASAN
tem sede em Florianópolis.

Considerando, que em outros municfpios a' CASAN
passou a executar Os serviços não houve qualquer, :vanta-
gem para a comunidade.

.

Considerando que os termos do convênio celebrado
entre as partes beneficiam apenas a CASAN, sendo total
mente cont�ários ao interesse municipal.

Considerando que a passagem da exploração do ser-,
viço de água e esgoto ocorreu no dia, 27 de janeiro de
'1982, quatro dias antes da, posse da atual administração, e

decõrridos mais de 7 anos da elaboração da Lei Munici-
pal N.o 572. ,

ConsiderafJdo que desde que a CASAN está adminis
trando (i) serviço de água e esgoto tem ocorrido inúmeras
reclamações dos ustlários. '

,

Considerando que a exploração do servi.ç,o 'de água e

esgoto é de competência municipal, nos termos do artigo
15 c:;Ia Constituição Federal.

•

Considerando que o poder concedente tem a faculda-,
de de, a qualquer tempQ, retomar o serviço concedido,
unilateralmente.

DECRETA:
Art. 1. o - Fica rescindido o convênio de outorga da con

cessão de 'serviços públicos municipais de abastecimento
de água e coleta e disppsição de esgotos sanitários cele
brado entre o Município de Jaraguá do Sul e a Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, em 03 de
dezembro de 1982.
Art. 2. o - Da rescisão do convêniQ deverá ser notificada
a Companhia Catarinense de Águas e Saneamentó�CASAN,
',na pessoa de seu Presidente, para que no prazo máximo
'de 05 (Cinco) dias, devolva ao Município os bens munici

.

pais para a exploração do serviço de água e esgoto:
Art. 3.0 - Deverá.,o Secretário de AdminiStração tomar as.
medidas necessárias através vistoria' judicial, para verificàr
o estado em qUe se encontram os bens municipais utili
'zados pela CASAN.
Art. 4. o - Este decreto entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário,
PREFE.TURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL,

14 de março de 1983.

PARLAMENTARES
INDEPENDENTES

Lemos na coluna P�lítica &

Políticos do çolunista Aryoval-
, do Machado, no jornal A Ponta,

!;Ia Capital, o seguinte: "In�e
pendência ou Morttel"., São

tantos os deputados a alardear

"independência" com relação à

sua atuação parlamentar, que

jã receberam um apelido: "sa['-

gentos de Pedro".
"

------

O JOGO DO PRESTIGIO
Um membro que senta no úl
timo galho do, Di)". do PDS local

P.S.: E, finalmente, afirmam('s
para quantos conhecimento Qui...
serem tomar :ft:e ,,::ia "S0mos

dissiderite, apen 'IS quer9n�cs
ter o sagrado direiL0 de spr

'JllVido, para \ dar '3 nossa con

tripuição, quando está em jogc
,

o que ,convém ou não aes in

teresses do munio'p 0, assin,
como reclamam .::1go.a, à nrvel

. estadual, o deputado Ot'3:-í!:D
Pedro Ramos e seus ,,:ompa..'
nheiros Robenra', Dilato, 1\160
0ereira de Andlficla, Nagib ZM
tar e Salomão Ribas, Júnir,r,
ljue se posicio,laraoll nurra 'ati

tude de deSCD'11:JrometimFlnto
em relação ao esquema' políti
CO� negando apoio incot'ld'r;lonãl
ao Governador, 'lU'3 t9'1tO ne

cessita de tràn�jil,dade'" para
'realizar um bom goverM,

DURVAL VASEL
, Prefeito Municipal

O preseme Decreto foi regístrado e pub"�ado nesta
Secretaria de Administração e Finanças, aos 14 dias' do
mês de março de 1983.

,

,

IVO KONELL Secretário de Administração

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



>, '·,":,::t,';';�";,i. �'.. ,

""""/,,':' /,

�-, >:,';;':' '-�.;; :'/;

.... �� 'Proclâmas
Áurea Müller Grubba, Oflelal do Registro CI-

vil do 1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil. Faz seber que
compareceram em cartório, exibindo os documen
tos exigidos pela lei; a fim de se habilitarem para
�.asar :

Edital N° '13.043 de 02-03-1983
;lOSIa ADEMAR TRENTINI E MARFISA APARECIDA PIAS -

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente. na Rua Joaquim Francisco

..

de Paula, nesta cidade, filho de Waldemar Trentini e de
I Lldla Fontana Trentini. - Ela, brasllelra.. solteira, operá
ria, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e rêsidente na

Rua Joaquim Francisco de Paula, nesta cidade, filha de Si�
mão Pias e de Emilia Amaro de Oliveira' Pias.
r;:dital nO 13.044 de 03�03-1983.
Cópia recebida do Cartório de Massaranduba, neste Estado.
VALMOR MELCHIORETrO E ILETE iKROGER' -

Ele, brasileiro, solteiro, do comérelo, natural de Mas
saranduba, neste Estado, domiciliado e residente em Mas
saranduba, neste Estado, filho de Maria Melchioretto. Ela,
brasileira, solteira, do lar, natu(al de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente nesta cidade, filha de Alex Krüger e de
IIka Rahn Krüger.
'Edital nO 13.045 de 04-03-1983.
ÁLIDO . ENGELMANN E JANETE JUNGTON _

Ele, brasileiro, solteiro, servente, nàtural de Jaràguá
do �ul,. d�micil�ado e residente em ITrês Rios do No'rte,
neste distrito, filho de Germano Frederico Engelrriann e de
Elli B.ehllng Engelmann. -' Ela, brasileira, solteira, serven
te, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na
Rua Joaquim Francisco de Paula, -nesta cidade, filha de
Silvano Jungton e de MariE! Jungton.
Edital nO 13.046 de 04-03-1983.
ILDO FORMIGARI E IRACI DALCA'NALE _

EI�, brasileiro, solteiro, bancário, natural de Rio dos
Cedros, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Ju-·
lio Werch, nesta cidade, filho de Sebastião Formigari e de
Letfcia For:mlgari. _ Ela, brasileira, solteira, operária, na
tural de RIO dos Cedros, neste Estado, domiciliada e resi
dente em Barra do Rio Cêrro, neste distrito, filha de Fábio
Dalcanale e de Amabile Giovanella Dalcanale.
Edital n? 13.047 de 04-03-1983.
RONALDO SCHMIDT E LANI IKARSTEN -

'

Ele,. brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente em Estrada ltapocuzlnho,
neste distrito, filho de Edmundo Schmidt e de lrrnqard
Eggert Schmidt. _ Ela, brasileira, solteira, operária, na

tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Estrada
Itapocuzinho, neste distrito, filha de Eugenio Karsten e de
Ursola Keiser Karsten.

.

Edital nO 13.048 de 04-03-1983.
IVANIR BUZZI E IVONE GLATZ _

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Doutor

Pedrinho,. neste. Estado, domiciliado e residente na' Rua'
.

W�lter Marquardt, nesta cidade, filho de Avelino Buzzi e de
Estefania Buzzi. - Éla, brasileira, solteira, servente, natu
ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e resldente em Rio
Cêrro I, neste distrito, filha de Herberto Alberto Otto Glatz
e de Erna Rdpke Glatz.

.

Edital nO 13.049 de 07-03-1983.
Cópia recebida .do Cartório de Massaranduba, neste Estado.

ERNE�TO RONCHI E MARIA DOLORES LENFERS' �
·

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Massa
randuba, neste Estado, domiciliado e residente em Massa

randu�a, neste Estado, filho de Pedro Ronchi e de Olga
Ronchl. - Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Mas�
saranduba, neste Estado, domiciliada residente nesta cida
de, filha de Rlcardo Lenfers e de Otilia Lenfers;
Edital nO 13.050 de 07-03-1983.

.

PAULlNO ALVES DA SILVA E DARCI MARIA GIOVANELLA -

Ele, braslleíro, solteiro, operário, natural de
.

Dona
Emma, neste Estado, domiciliado e residente na ROa Walter
,Jansen, nesta cidade, filho de Pedro Alves e d� Leonor de
Freitas .._ Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de
Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliada e residente na

R.ua Walter Jansen, nesta cidade, filha de Nelo Giovanella
e de Maria Giovanella.
Edital nO 13.051 de 07-03-1983.
LINDOLFO CARDOSO E LUCI DAMAS DA SILVEIRA _

, Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de· Jaraguá
. do Sul, domiciliado e residente em 'Pedras Brancas, neste

.

distrito, fIlho de André Cardoso e de. Apolonia Zimmer
mann. _ Ela; brasileira, solteira, operária, natural de
Felipe Schmidt-Canoinhas, neste Estado, domiciliada e re

sidente na Rua Jos__é Emmendoerfer, nesta cidade, filha de
Sebastião Damas da Silveira e de Rosa Ruchinski da Sil
veira.

·

Edital nQ 13 .. 052 de 07-03-1983.

EDS()N, LUIZ CERRU11T1 E MARGARIDA MARIA NICOCELLI -

Ele; brasileir�" solteiro, operário, natural de JOinville,
neste Estado, domiciliado e' residente na Rua Emilto Stein
nesta cidade, filho de Orlando Cerrutti' e de Terezinha Fa�
gundes Cerrutti. - Ela, brasileira, solteira, barconista, na

tural de Doutor Pedrinho, neste Estado, domiciliada e resi�
dente na Rua Thomaz Francisco de Goes, nesta cidade, fi-,
lha de Raulino Nicocelli e de Ana Nicocelli.
Edital nO 13.053 de 08':03-1983.

'

ADEMAR _HORNBURG . E LONI KOCH -

Ele, brasileiro, solteiro" pedreiro, natural de Jaraguá
· do Sul, domiciliado e residente em 'Rio da Luz III neste

distrito; filho. de Adolfo Hornburg e de Ana Anders�� H�rn
burg. _ Ela, brasileira, solteira, indústriária, natural de,
Jaraguá do Sul, domiciliada. é residente em Rio da Luz II'
neste distrito, filha de Willy Koch e de Otilia Hornbur�
Koch. .

Edital nO 13.054 de 08-03-1983.
LUIZ PAULO RICARDO E ROSElI ALZIDA, DA SILVA -

Ele, brasíleiro, solteiro, operário, natural' de Barra Ve
lha, neste Estado,. domiciliado e residente na Rua Cabo

Harry Hadlich, nesta Cidade, filho de Paulo Pedro Rlcárdo e

de Maria Rodrigues Ricardo. -,- Ela, brasileira, solteira, do

lar, natural de Palhoça, neste' Estado,
.

domiciliada e resi

dente na R!Ja Harry Hadlich, nesta éidade, fiiha de Braulino
Aftino da Silva e de Alzida Cabral.

'

J .; �

E para que chegue' ao conhecimento 'de' todo-s,
� mandei passar o presente Editai, que serl§ publlca-'
do pela Imprensa., em cartório, onde I.r' aflxadó'
"durante 15 dias.

··(o,mlÍnidade· ·ÊYl·[Utera·n�vYfde;(Jàr�iuá·.d�'SU·I.
BALANÇO GERAL 'E- DEMONSTRATIVO DAS CO�TAS DE RE- ,

SULTADO, DA COMUNIDADE ÉVANG�LlCA LUTERANA DE

JARAGuA DO SUL, é dos seus se.guintes órgãos assistenciais,
PARóQUIAS, FILIAIS E PONTOS DE PREGAÇÃO; Paróquia
Apóstolo Pedro,· Paróquia Apóstolo Paulo, Parõquia ApOstolo
Tiago; Comunidades filiais de ITAPOCUZINHO, IfAPOCUZINHO
ALTO,TR�S RIOS DO N0FfE; Ponto de-Prepação Rua Join

vllle: HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUA, ESCOLA PAR

;rICULAR JARAGI,JÁ, JARDIM DA INFÂNCIA PESTALOZZI;
qONGREGAÇÃO EVANG�lICA DAS SENHORAS DE JARAGUÁ
DO SUL, COMISSÃO pró-construção ESCOLA E JARDIM
encerrado em 31 de dezembro de 1982.

.,

ATIVO

'·Ifi�ii�:;� •..•..... h"ij"g)i�I1�;r�I�1°�ã��;j!i������-" ',�1�:;-'di��;f�:G'r,��J��9," i ....•..
'

sibi lita' ur};a boa .c�olh�j_
Esse. trabalh(), de jÍltt'

dução de alternativás; prin
cipalmente

'

no tocante à
"armadilhas luminosas",
está chegando às proptle:
dades agrícolas através
do apoio da EMPASC, do
Escritório Regional da
ACARESC de Jaraguá do
Sul e dos Extensionistas
de Guaramirim, o enge
nheiro agrônomo Tamio
Kida e do técnico agrícola
Alcibaldo P e r e i r a Ger_

o múnicípio de Guara
mirim é um dos maiores

.

produtores de hortaliças
do Estado de Santa Cata
rina, sendo que atualmen
te 1.288 hectares de pe
pino, tomate; feijão va

gem, pimentão, repolho e

outros, são cultivados por
mais de 300 agricultores,
economicamente.' .

: 'pêrce'ntual a maioria dos
insetos nocivos às cultu
ras econômicas, explora
das nas propriedades agrí.
colas. Trata-se das cha

madas, "armadilhas luml"
nosas", aparelho que atrai
certos 'tipos de insetos

.. através de fototropismo
os quais em seguida caem

dentro de um recipiente
onde acabam morrendo.
Três armadilhas dessas

estão instaladas 00 muni
cípio de' -Guaramtrlm, des
de dezembro/á2, funcio
nando dentro das expecta
tivas, isto é, eliminando
em torno de 75% das pra-

.

gas adultas, Na proprieda
de do Sr. Lorenz Leitzke,
o agricultor não usou ne
nhum inseticida e colheu
sem problemas pepinos e
tomates.
'Essa nova arma contra

os ,inimigos da agricultura
está sendo viabilizada gra
ças ao seu baixo custo,
baixo consumo de energia,
alto grau de eficiência e

facilidade de troca de lo'"
cal. Além dessas vanta

gens, diminui o uso de

pesticidas na cultura, vin
do, além de diminuir cus
tos de produção, proteger
tanto o consumidor como

o agricultor, dos efeitos
toxicológicos dos defensi
vos agrícolas.

O controle integrado
dos insetos é acima de
tudo 'um método que hu
maniza o. homem do cam

po pois protege a sua' saú-

ATIVO CIRCULANTE
\. DISPONJVEL
Caixa
Bancos

. REALIZÁVEL
Contas a receber

Estoques
,ATIVO PERMANENTE

2.582.�OO,35 ,

8.369.187,70 10.95.1.288,05

Uma "armadilha luminosa"

Aos poucos o uso de
defensivos agrícolas tor
nou-se necessário e hoje
ele é usado indiscrimina
damente, principalmente
• inseticidas. Associado
ao crescimento da prática
das pulverizações inseti
cidas surgiu. o desequllí- Ibrio ecológico, tornando i

cada vez mais difícil o :

controle'das
.

pragas nes: IIsas lavouras.
Recentemente, uma no" iiva alternativa surgiu, vin

do a solucionar ou pelo;
menos resolver em alto I

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

CARRO N.o 03

RELAÇÃO DAS RUAS, PARA COLETA DE LIXO
NOTURNO HORÁRIO: 20 hs, às 3 hs.
PERiODO: SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

mann.

[ORREIO InfORMATIVO
CARTAZ DO CINE JARAGUA";'
A "partir deste sábado e até

terça-feira, um sensacional fil

me no Cine Jaraguá -;- "Os.
sobrevtventee dos Andes". Do-

mingo às 14 horas, quarta e

quinta-feira, "Cactus Jack, o

Vilão".
.

COMUNIDADE EVANGlaLlCA -

Neste sábado, 12, cultos às

19h em Jaraguá e às 20h, no

Rio Molha. Domingo em Jara

guá e João Pessoa às 8 horas,
e, às 91;130, em Rib. Grande do

Norte e Rua Jolnville. Às
19h, em Jaraguá, culto com

posse das' diretorias. 2). O

próximo curso de noivos estâ

marcado para os dias 19 e 20

de março, com início às 17

horas, no salão da comunidade
do centro. 3). As novas di
retorias eleitas nas' assem

bléias gerais do dia 6 de 'mar
ço e na reunião do Conselho

Comunal do dia 10, serão ins

taladas amanhã às 19h.

DECLARAÇÕES - As declara

ções de renda com im�sto a

restituir ou a pagar devem ser

entregues até o dia 25 de

março e os Isentos têm prazo
até 29 de abril para apresen
tarem as suas. A propósito,
foi confirmada pela Receita

Federal a prorrogação para até

o próximo dia 14, o prazo de

entrega da Declaração de Im

posto de Renda na Fonte
.

(DIRF), por parte das empre
sas. O prazo inicial havia ven

cido em 4 de março.

9.884.373,18
2.519.946,08 12.404.319,26

Rua 001 Getúlio Vargas
Rua 003 Mal. Floriano Peixoto
Rua 004 Preso Epitácio Pessoa (Do Posto Beira

Rio até a esquina com a Rua 23-B, Oel.
Bernardo Grubba)

.

Rua 008 João Januátlo Ayroso (Da Sup. Brel:

thaupt, até a Rua 37, João Planlncheckl.
Rua 017 Rua Venâncio da Silva Porto, até esquina

com a Rua 37 - João Plantncheck.
Rua 023-A-Pastor Ferdlnando Schluenzen

.. Rua' 023-B-Cel. Bernardo Grubba
Rua 025 Felipe Schmidt

.

Rua 026 Felipe Frenzel.
Rua 027 .Padre Pedro Franken
Rua 028 Arthur Muller
Rua 029 Cei. Emílio Carlos Jourdan
Rua 030 Hesthéria L. Friedrich
Rua 032 Presidente Juscelino
Rua 033 Enrique Piazera
Rua 034 'Emílio Stein
Rua 035 Thomás F. de Goes
Rua 036 José Emmendoerfer
Rúà

.

037 João Planincheck
Rua 061 Exp. Antonio C. Ferrelra (Do BESC, até

.0 cruzamento da João Planlnchecj).
Rua 062 Exp. _Gumercindo da Silva
Rua 063 Anita Garibaldi
Rua 064 Exp. João ZapeHa
Rua 086 Equador

.

Rua 108 Amazonas (Até o cruzamento da Rua João
Planincheck).

.

Rua 132 Antonio. Tobias
Rua 136 Tijucas
Rua 137 Ítajaf
Rua 138 Piçarras
Rua 139 Cãnoinhas
Rua 156 Leopoldo Jansse
Rua 157' Francisco de Medeiros
Rua 162 Dona Antonia
Rua 177 José Menegotti
Rua' 179' Francisco Fischer
Rua 180 29 de Outubro
Rua 190 Otto Kuchenbecke.r
Rua 219 José Maria Gomes

. Rua 221 Ricardo Hass
.

Rua 231 Emílio M. Cardoso
Rua 232.
Rua 263'
Rua 276
Rua 277 Tufie Mahfud
Rua. 283 Irmãos Maristas
'Rua' 335

.

Rua 349
Rua 350
Rua 351
Rua 031 Jacob Buck

ENG. ARISTIDES PANSTEIN
Secretário de Obras, Planejamento, Viação e

Serviços Públicos.
Observação:
1). De preferênciá em sacos plásticos
2). Deixar o lixo na rua, após às 19h30min
3). Recolher os latõés após a passagem do cami

nhão para quem não usa sacos plástiéo�.

95.086,37 I,_1_m_o_b_iU_za_d_o_T_é_c_ni_c_o 5_1_.8_7_8._68_0.;,.,1_7__�,51.�73.766,54
;rOTAl DO ATIVO .. .. . '. .. .. .. .. Cr$ 75.329.373,85

PASSIVO

Investimentos

PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações Operacionais
Outras Contas a pagar'

PATRIMONIO UQUIDO
Patrlmõnlo Social

14.574.578,88
3.165.347,31 17.739.926,19

� JI'"

Koblbl[b O IU08110101

57.589.447,66
.

�T!'!!!O�T�A!-L"'!!D!"!O!"""!!!'PA�S'!""S'!'oI'!'oV'!!'O-.-.-..-.-.. -.-.-.-.-.-.-.-C-r-$-75.329.373,85
RECEITAS

Receita do Exercfcio
TOTAL DA RECEfAA ..........

I
. DESPESAS

Despesa do Exercício 98.074.559,62
Superávit do ExercR:io 0, 7.778.874,57
;iI10TAL .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 105.853.434,19

�araguá do Sul, 31. de dezembro de-'1982.-
Reiner Modro - Presidente �uido Mundstock - 1esoureiro

Ivo Oechsler - Contador _ CRC SC 8.999
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Analisando as contas da Comunidade Evangélica Lu
terana de Jaraguá do Sul, relativas ao Exercício Financeir'l
encerrado em 31 de dezembro de 1982, constatamos que tudo
se encontra em perfeita ordem e de acordo com os princípios
contábeis aceitos, pelo qual sugerimos a sua aprovação.'

Jaraguá do Sul 08 de março de 1983
Conrado Klelnschmldt

105.853.434,19
Cr$ 105.853.434,19

tquipamentos de
irriga�ãô têm
programa específico
de' finandclmento
A escassez e a falta de

água pode, par vezes,

comprometer totalmente
uma cultura, especlalmerr
te a olericultura. Visando
contornar este problema
foi instituído o' Programa
de Financiamento de EquL
pamentos de Irrigação! -
Profir, com possibilidade
de financiar todo o equi
pamento e méiteriais de
irrigação.

.

Além de suprir a neces
sidade de água, outra

grande vantagem da irriga
ção é a possibilidade de
se obter mais de uma sa

fra por ano na mesma

área, além do próprio au

mento '_"'da prodüiividade.
, Quanto aos métodos de

. irrigação existem vários,
como irrigação por sulcos,
a s p e r são, gotejamel'l
to, sendo que· a escolha
depende de estudo da cul
t.ura e área a ser plantada,
até a própria localização
da água.

-

O Profir, segundo Alci_
des Molinari, do Escritório
Regional da Acaresc de
Jaraguá do Sul, tÉml con'di
ções de financiar -100%
do crédito necessário com

um prazo de pagamento
de até s�is anos, com· jU
ros normais do crédito-ru
raL Os técnicos da Aca
rese e os própriOS bancos

.
têm condições de informar
detalhadamente como o

,agricultor pode se benefi
ciar deste programa, sen

do que na área da Regio- _ .

nal da Acaresc de Jaragua
�do Sul, que compreende
18 ,municípios, existem

projetos em andamento
em Indaial e iimbó.

Edmundo Wille

Udo Drews

C;�vernador Amin��unda a (omposição
da sua eqUipe de-;overno

, Çom a manutenção de nove dos atuais integrantes
da admlnlstração estadual; o governador eleito Esperj
dlão Amin Helou Filho anunciou na manhã de terça'fel
ra, dia 1.°, na Capital do E;stado, a composição do Cole
giado qus irá assumir o Governo no próximo dia 15, jun
tamente com o vice-governador Victor Fontana. .Dos
21 integrantes do primeiro escalão do futuro Governo,
cinco s�o deputados (dóis federais e três estaduais) e

pela primeira vez a Secretaria da Justiça será dirigida
por uma mulher, a Sra. Heliete Filomeno Leal. Os par
lamentares que aceitaram o convite do Governador elel,
to são os Srs. Vilson �Ieinübing (Agricultura), Artenir
Werner e cujo Sec.retário-Adjunto é o [araquaense Udo
Wagn�r (Cultura, Esporte e Turismo), Heitor Sché (Se
gurança Pública), Francisco de Assis Filho (Casa Ci
vil) ,e Cláudio Ávi,la da Silva (Prefeitura de Florlanópo"
lis).

Permanecem em seus cargos a partir de 15 de mar

ço os Srs. Vanildo José Oselame (Saúde), Marcos João
Rovaris (Transportes e Obras), Juarez Fonseca de Me
deiros (Trabalho e Integração Política), Paulo da Cos
ta Ramos (Imprensa e Divulgação), Saulo Nunes de Sou
za (Casa Militar), João Oarlos 'Kurtz (Procuradoria Ge
rai .de Justiça) e Nélson Pedrini (Consultoria Geral do
Estado), que passa a acumular as funções de Procura
dor

. �eral do 'Estado. O atual secretário da Educação,
Paulo Gouvêa da Costa, será remanejado para a Secre
taria da Administração e o prefeito da Capital, Francis
co Cordeiro, ocupará o Gabinete de Planejamento-Ga-
plan. '..,__'

.

Para os demais cargos de primeiro escalão, � governad�r 'eleL
to indicol,! os Srs. Arno Batschauer (Fazenda), Meacir Thomazi

;_ (Educação), João Raimundo Colombo (Desenvolvimento Sociál),
Etevaldo Silva (Indústria e Coméréio) e Henrique Deiss (Oeste),

. Carlos 'Passoni Júnior será o presidente da Codesc e :do Banco do,
Estado de Santa Catarina e o secretário particular do Governador
será Celi;lstino ·Roque Secco,

.

Comercial ·l=lorian·i
Revenda e �sslstência técnica SHARP �

DISMAC - OLIVETTI e relógios ROO BEL. Com- ,

pra e. ven_da de máquinas usadas. Oficina de má
qUinas, de escritório e acessórios em geral.

,'Rua'Venâncio da Silvá Porto, 331 - Fone 72-149.2
Jaraguá do Sul-Se.,

A moda certa em roupas e calçados é com a

-' CINDERELA, onde estão as melhores opções para
,

'caqá eshlção.
.

"

!a.
," .

CINDERELA

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

Getúlio Vargas.
.

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

. LANZNASTeR - O. seu RELOJOEIRO

4tJe tudo lhe faz para serv,lr bem.

·Flca na Mal. Deodoro, 3M.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"Fazwn anoa hoje: 12 ,

Sr. Udo, Wagrier
Sr. Helmuth Neltzel
M�;'J1ane Doerlng:
Sr. Hilário 'Rosa '

Sr. Dorlval Duwe
Sr. Rovlno Küster

Fazem anoS domingo
,

Sr. Rodrigo Nlcoluzzl

Sr. Jorge Erschlng
Sr. 'Augusto Gesser, ' em

Con�6rdla
Sr. Paulo Carlos Hoeft
Sr. Waldir Gerent, em As-

torga-PR.
Sr. Bento Nunes

Sr. Elfonso Schramm

Sr. Ernesto Krause
Dia 14 de março
Srta. Arlene Terezinha Boos

Waldemir Cezar Pereira

Sr. Francisco Modrock

Sra. Adalzira, esposa do Dr.

Murlllo Barreto de Azevedo

Dr. Nélson Pinto da Costa,
\

no Paraná
Sra. Anastácia Stulzer ,

'Sr. Rodolfo Herbst, em Porto
Alegre
Sra. Ivone Voigt

Dia 15 de março

Srta. Eliane Reimer

Sr. Salim José Dequêch, ex-

prefeito de 'Guaramirim

Sra. Iracema Fusil
Sr.' AntOnio Pedro' Martim

cãseta J3ehlfng
, Mar.co, Antonio Roennau Fi

lho, em Campo Bom-RS.

Irani Manske

',Dia 16 de março

,

Dr. Luiz de Seuza, no Rio de

\Janelro
Sr. Célio Rengel
Sr. Ivo Siewert

, Sr. Rudolfo Brandt
Iraci Barg
Daniele Lulse Krause

Dia 17 de março
Sr. Augusto Sílvio Prodôhl,

Jornalista e escritor
Sra. Clelde Syrlene Gonçal

ves Laufer
Sr. José de Avila

l' Sr. Adalberto Bertoldi
Gérson Lueders
Edroara Adelaide Boss'
Ivan 'Roberto Marquardt, em

Jolnvllle ,

,Dia 1'8 de março
/

Sr.. Carmem Roesslár Hoef
ner, em Curitiba
Sra. Yolanda Nicolu:zzi Mot-

ta

Sr. Hans Beyer, em Cascavel-
PR.
Sr. Walmir João Medeiros
Sr. Waldir Fodi

'

Sandra, filha de Mário e Ira-
nl Marlza Ristow
Sra. Waltraud Schmidt Xa

vier
Sr. Itamar da Silva

DIli 11 de fevereiro
Roberto, filho de Geraldo

(Ur8u'la): Schulz
Dia 14 de fevereiro
Carlos. filho de Carlos (Mar

grit) Pinheiros
Dia 19 de fevereiro

Paulo, filho de Ademar (Cla
rice) Mayer
Dia 22 de fevereiro

Emily, filha, de Ademir (Ro
semari) Pereira
Dia 25 !le fevereiro

Elalrie, filha de Waldemar

(Elcida) Maass

Meline, filh� de Osmar (Zé
lia) Homburg
,

Rafael, filho de João (Lillan)
Prim

Fabiano, filho de Renato (Ro_
o

sal Marquardt
Dia 26 de fevereiro
Eliane, filha de Conrado (Re

nate) Hoffmann
Dia 28 de fevereiro
Evanlsio, filho de Rudl (Eis i

'ra) BEihling
Rafael, ,filho, de Rolf (Ivone)

Jung
Dia 1.° de março

Carlos" filho de Carlos (Ive
te) Eggert
Carlos, filho de Vigando (Va_

léria) Behling
Dia 02 de março

Marcelo, filho de Hélio <]re
rezinha) da Silva

Nádya, filha de Vilmar (Vera)
Eichinger

'

Dia 03 de março

Michele, filha de João (Ro
sana) Castro

Jaison, filho de ,váldir (RQ
sângela) Klinkoski

I Lindacir, filha de Zalmir (Már_
cia) Hering
Jaqler, filho de Aliomar (Ma

rllêne) Lorenzzetti

Dia 04 de março

, Luis, filho de Luís (Inês) AI
drovandl
Leíla, filha de Agenor (Ivane)

Kohns

Evandro, filho de Adílson (Su
eli) Fuechter

Ola 05 de março
Dvane, filho de Abel (Rosa)

Garcia

Ola 06 de março
Simone, filha de Luiz (Maria)

Junkes
Ricardo, filho de José (Heie

"na) Bortolotti
Patricia, filha de Valdir (Dul.

ce) Mathias
..

'Odair, filho de Wilso,n (Ele
nir) Draeger ,

'Cláudio, filho de Gervásio
(Silvia) Kosloski
Décio, filho de Benedito (Má_ '

ria) Uller

,

CQPX - CQPX - CQPX
Coluna quinzenal do PX Clube de Ja
raguá do Sul. Reconhecido de utilida
de Pública Lei Municipal 793/80., de
0.2.0.9.80.. Reconhecido pelo Dentel
Pepartamento Nacional de Telecomu
nicações '- Portaria n. o 2.791 de
0.6.11 .80.. QAP-CANAL 5 AM. Cor-

,e:::: ' respondência: Cx. Postal 30.3.89250.-

�DO� "? Jaraguá do Sul-SC.
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Dia f1I de�
Ivan,l, filho de' InAcro (Ber

nadete) Relnke
datson" filho de

linda) Heln

ti

Lodlmaf (A-
'

JARAGUA SEDIARA
ENCONTRO

'

Será em Jaraguá do Sul,
em data a ser ainda defl
nida, o prõxlrno encontro
da Associação dos Jornal.
do Interior de Santa Cata
r'inà-ADJORIlSC, entidade
que congrega a maioria
dos Jornais interioranos do
Estado. A decisão foi acer
tada sábado último,' em
Itajaí, onde o "Correia do
Povo", órgão fundador da

, ADJORJlSC esteve repre
sentado através de Flávio
José Brugnago e Antônio
José Gonçalves. Em pau
ta, assuntos de Irnportârr'
cia do cotidiano da im
prensa interiorana.

\

ESCOTEIROS ESCoi.•.-EM
I

O Grupo Escoteiro Ja
coritaba, de Jaraguá do
Sul, promove na tarde des
te sábado, a partir das
14h30, a eleição da nova
C o m l s s ã o Executiva e

Conselho Fiscal, para o

período 83/84. S e r á na

própria sede do Grupo e

para a presidência o no

me indicado é o de Leo
nardo Braatz.

A.R. BRADESCO
I

Dos nossos amigos da
As s o c i a ç ã o Recreati
va Bradesco, a coluna re

cebe a composição da no
va diretoria, eleita dia 3,
para o mandato março/Bô
a março/84. Na presldên
ela, substituindo a Beno
Fischer, foi escolhido Er
nâni José Voltolini, na vice
presidência' o nosso ex-co

lega de trabalho Leonir
Buzzi, na secretaria Alciq_
,ne Maria Zimmermann, na
tesouraria Célia Na g e I
Güths, no departamento
de esportes Ademir Na
satto e, como relações pú
blicas, James Marcos Vo
ta. A nova diretoria já es

tá elaborançlo os planos a

serem cumpridos durante
a sua gestão. Um ample
xo e conte conosco!

ESPERANDÓ BABY
Esperando para' o mês

de junho, pela segunda
vez, a visita da cegonha,
o casal Waldir (Yeda Ma
rilú .Bauer) Conti. O novo

integrante da família virá
fazer companhia para a

Adriana, que, como os

pais, aguardam com 'ansie
dade a sua chegada.

NA AGENDA BRANCA
A coluna prazerosamen_

te registra o enlace matri
monial, neste sábado, na
Igreja Matriz "São Sebas
tião", dos jovens Hélio. de
Araújo e Dorly Wulf, Gér
san· Orlando Thiem e Ma·
risa Pereira, às 17 horas;
Luís Celso Panstein e Ma
ri'stela de Almeida às 18h;
Si'lvio Gonzaga dos Santos
e Maria Clarinda VentO
relli, às 20 horas e, nal
Barra do Rio Cerro, às'
18h, Luís Spézia e Rosân
gela Fátima Kluck. Felici
dades aos nubeFltes,

FAL'ECIMENTOS

Dia 22 de fevereiro
Hélio Coldibeli, 53 anos, Bar-

ra do Rio Cerro ,.

Dia 03 de março
Isolda J. Cielusil1sky, ,61 a

nos, Corupá
Dia 04 de ,março
John D.iego Pereira, 19 dias,

nesta

Dia 05 de março
Augustinha Petry,

nesta
88 anos,

, ,
, ,

!

COM LANCHE
Quarta-feira última, em

sua residência, recepclo
.nou as amigas integrantes
do seu grupo de lanche, a

Sra. Esther Bonllaurl, es

posà do médico Luiz Car
los Bonilauri e, na mesma

data, também, a Sra. Ivo
re Driessen, esposa de
Raul, recebeu as suas a

rnlzades para o lanche se

manal do grupo.

'BUECHLE
'

G
O ex-governador de San

ta Catarina e ex-presiden
te da Codesc, Marcos

Henrique Buechler, acaba
de assumir o comando ad
ministrativo, em Blutne:
nau, da empresa Weg
Transformadores S.A.! sub
sidiária do Grupo Weg, de
Jaraguá do Sul.

O nome de Joio Carlos
Kurtz, foi confirmado pelo
'governador Amln, para a

Procuradoria Geral de Jus-
1tfc;a. 'Kurtz, fO'I 'promotor.
de Jm�tlça na Comarca de
�uaramirlm, tempos atrás,
e sua indicação foi muito
bem aceita.

" Gente & Informações
os BARA".O-25 ANOS
Nossos cumprimentos

ao casal Lino (Tereza Ben"
ckendorf) Baratto, sempre
ligado aos nossos aconte
cimentos sociais, pelo ju
biléu de prata de vida ma

trimonial, completado ter
ça-feira, dia 8. Eles têm
três filhos - Carlos, Cláü_
sio e Oarln - e são inte
grantes do Llons Clube
'Centro. Para marcar o a

contecimento,
'

empreende
ram- 'Uma viagem pelo lito
ral catarinense.

BALLET E JAZZ
O Instituto Colômbia,

dirigido pelo conhecido
Prof. Carlos Taffur, lnlcla
dia 15 próximo, um novo

curso de Ballet e Jazz, nas
dependências do W-égio
São Luís. As aulas acon

tecerão sempre às terças
e quintas-feiras, e 'as inte
ressadas poderão se ins
crever na secretaria do
estabelecimento.

PESQUISA ANUAL

Da Associação dos Ad
ministradores de Pessoal
de Jaraguá do Sul, o CP

recebeu um excelente tra_

balho, intitulado "Pesqui
sa Anual de MãO-de-obra e

Absenteísmo", abrangen
"do 42 empresas que repre_
sentam 82,5% da mão-de
obra de Jaraguá do Sul.
Realmente um trabalho
profundo e que mereCe ser

analisado.

DO G.E. JUVENTUS
""-

1. � Dia 18, sexta-fei
ra próxima, churrascada
no Juventus, iniciando às,
20 horas. Di,retores do clW
be estão vendendo anteci
padamente ,cartões, a:o

preço de Cr$ 1. mi!, com
direito a um churrasco,
uma cerveja e um refrige
rante. Ao final haverá cin
co rodadas de bingo. Bola
branca à nova diretoria.

2. - O Jl!Jventus inicia

segunda-feira, uma grande
campanha, para aumento
do número de associados;'
A coluna pede para aque
·Ies que forem procurados'
a colaborar, que dêem seu

apoio ao ,clube avinhado
dO' Jaraguá Esquerdo.-

3. - A firma Marcatto
colocou à disposição do
clube, 5 pessoas para lim
peza do Estádio e pintura
do portão principal, numa

atitude que está sendo a"

plaudjcfa pela diretoria. O

departamento de futebo'l
reinicia atividades somen

te após Os trabalhos ,con
cluídos. '

LoJa Han�te
)T�cidos ...... Confecções e

Calçados

Av. Mal. DElodoro, - 790

Jaraguá do Sul - SC.

R.C. DE GUARAMIRIM'
O .empresárlo schroe

dense Cláudio Tomaselli,
será o futuro presidente do
Rotary Olub de Guarami
rim. Ele escolheu, Para a

secretaria, o engenheiro
agrônomo Tamio Kida e

para a tesouraria, o em

presário do comércio Os·
mar Klein.

ii
'

I
A cegonha deve chegar

pela segunda vez para o

casal Paulo Roberto (Ma
ria de Fátima) Bauer, ele
nomeado pelo governador
Esperidião Amin, diretor
pre�erce da Erusc. I� pa,
ra o mês de outubro e fará
companhia à maninha Ka
rolina.

NOVO HERDEIRO

O NiVER DA VIVIAN
Oompleta o seu segun

do aniversário, neste do
mingo, dia 13,' a garotinha

,

Vivian Schmõckel Buerger,
filha do casal lrlneu (Rosa
ne Beatriz Schmõckel)
Buerger. A comemoração
será íntima, em família,
ha residência dos pais, em
Curitiba. Parabéns à vi'
vian pela sua bela idade!

I
,NiVER EM CORUP,A
Quem trocou idãcJe dia

9, quartá'felra, em Co"_u
pá, foi .a elegante senho
ra Elisabeth Günther, uma
das diretoras da Ação So
cial daêiuele Município e

esposa do Sr. Romeu Gün"
ther, que no dia 6 recebeu
cumprimentos p e I o seu

natalício. Comemoração
dupla, cumprimentos du
plos. Parabéns!
APAE EM ABRil
A Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais-',
APAE�de Jaraguá .do Sul,
escolherá no mês de abril,
a nova diretoria para os

próximos dois anos. Atu
almente a presidênCJ.a é
exercida pela Sra. Cacilda
Menegotti Schünke e não
se sabe se a mes'ma acei-
,ta ou não concorrer a re

el,eição. O seu trabalho à
testa da Associação é con

siderado· espetacular.

'" ;'*/';;:;k�'��:::;'�;:��/;f·'";':'��f;(;';<� .�. ái\'.';:;!'·�f'Í' Y:,P.'��i�,' ,{;�t�!il�1�1
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UMA ','MAGESTADE �HAMADA RENATO TF\APP"

Nota das mais gostosas
foi transmitida por Sua

Magestade o Rei do Tiro

da Sociedade Esportiva e

Recreativa ,RIO' da Luz,

com sede no Salão Barg,
aos seus súditos, ou me-,
Ihor, aos assoc,iados da

quela agremiação esporti
va. De acordo com o ritual
das sociedades de atira

dores, anualmente são re

novadas as festas e as

competições, para saber
que é o melhor entre, tan
tos bons atiradores, 'espe
cialmente a S.E.R. Rio (Ja
Luz, que tem sido um ce
Ielro de atiradores, nota'
blllzandose em toda a re

gião do Vale do Itapocu.

ROTARY: 31 AW>S DE
FUNDAÇAÓ-

-

O Rotary Club de Jara
g_uá

-

do' Sul completa no

dia 14 próximo, 31 anos

de fundação. Durante _
a

primeira reunião festiva do
ano, terça-feira à noite, no
Itajara, foram homenagea
dos os sócios-fundadores,
dos quais seis ainda hoje
participam ativamente das
atividades do Clube. São
eles: Alfons Buhr, Dorval
Marcatto, Loreno Antônio
Marcatto, Dietrich Hufe
nuessler, Mário, Tavares
da Cunha Mello e Walde
miro Mazurechen.

M.ENEGO!TTI VElCULOS

) ,I
Dia 10, quinta-feira, fbi

especial par a revenda
Volkswagen de Jaraguá do
Sul. I� que naquela dta foi

comemorado o sétimo ano

da Menegotti Veículos,
empresa do Grupo Mene
gotti.

.NOITE DO, HAWAI

A Boate do Motódromo
"Getúlio Barreto da Sil

va", promove neste sába",
<:K>, a sua primeira Noite
ao Hawai, com início às
22 horas. Promete muita

agitação, para' a galera.

,

,CASARAO DISCO CLUB.

I Com grande freqüência
o Casarão Disco Club, que
reúne todas as quartas,
sextas e sábado, uma gran�
de parcela da juventude
alegre da cidade. Vale a

pena!

Publlcl��o de profissionais liberais

em Jaraguá do Sul
Uma publicação divulgando os profissionais liberais

de Jaraguá do Sul, é o que vai acontecer a partir da pró
xima semana nesta cidade, quando um grupo de jomalis
,tas e univerSitários estará recolhendo curriculum-vitae e dos
mais diversos setorE)s de atuação, par.a formação do Catá
logo Profi�sionais, uma edição que vai circular em con

Junto com as cidaqes' de BI!Jmenau, Brusque, tajaf, Cam-
boriú, Gaspar e Joinville.

'

jtrata-se de um indicador profissional e documentá
rio de mão-de-obra especializada que vai 'circular junto
aos (irgãos de imprensa, repartições públicas, instituições
de ensino profissionalizante-SENAI/SENAC, escolas de
primeiro e segundo graus, universidades, bibliotecas e,
finalmente, junto a indústria e comércio destas sete cida-
des.

•

O Catálogo Profissionais foi lançado em Blumenau
no ano de 1981 e já está com sete ediçõel! publicadas.

'

Visando ampliar a área de informação, o trabalho gassou"
a ser feito nas outras cidades a partir do ano passado.,
Como a iniciativa obteve, grande receptividade por e_arte"
aos profissionais liberais, notadamente médicos, engenhei
ros, advogados, dentis,tas, professores, administradores e
muitos outros, o trabalho passa a ser desenvolvidô tam
bém em nossa cidade, que possui um quadro profissional
de primeira qualidade. A publicação ,é de comprovada
utilidade, principalmente pelo f/ato de ser uma inciativa, Iné
dita em nosso Estado. Tanto como documentáriõ ou
como, indicador profissional, vai permitir Informações mais
abrangentes sobre os profissionais, bem como um inter
.câmbio maior entre os profissionais de cada cidade.

A publicação obteve 'grande receptividade, prlncl-' ,

palmente junto às empresas, que terão' em mãos um· ca
tálogo de recursos humanos que poderá ser utilizado tam:
bém para treinamento em vista das Informações contidas
em, seu bojo.' Um' trabalho importante para divulgar
nossa cidade e toda a região. Nos primeiros contactos
mantidos com representantes das classes trabalhadorás de
Jaraguá do Sul, a recepthlidade já se constatou, com', a
adesão imediata de grande número de PrQfisslonals.

No ano passado, depois 'de
renhida disputa, os lou!�s
recaíram no empresarl�
jaraguaense Renato Euge
nio 'Trapp, proclamando o

Rei do Tiro de 1982, ent�e
'inúmeros atiradores. E, eIS

que volta a repetir-se o

me�mo cerimonial, para o

ano de 1983 e é do cos�u:
me e tradiÇão das socre
dades desportivas home:

naqear os seus expoentes,
comparecendo, marchan-:
do à residência ou local

de�ignado do Rei do Tlro,
afim de receber as home

nagens de todos os seus

associados, em troca de

uma vasta e reg,ada igua- ,.
ria que neste ano deverá
ser expresso por uma fran,

gada ao sabor de multo

chopp. No corrente ano

Sua Magestade o Rei do
Tiro da' S.E.R. Rio da Luz
e Cavalheiros, deSigna
rarn o Parque Agropecuá
rio "Ministro João. Oleo
phas" para tal evento, de"

'

vendo a marcha festiva 0-
ocorrer no próximo dia 23
de abril de 1983. E o Rei
do Tiro Renato Eugênio
Trapp faz questão de 'tem
brar a 'todos os assecla:
dos que o comparecimen
to é obrigatório, o que se

estima em cerca de 150

pessoas.

SENTA PUA BOUCHE

CLUBE
I

A simpática' agremiação
bolonlstlca SENTA PUA
BOLICHE CLUBE, filiado
ao Clube Atlético Baepen,
di, completará no próxlmo
mês de julho, os

_ seus 40
anos de exlstêncla, deven
do ser considerado O mais

antigo grupo de bolão da
.eldade, existindo ainda
hoje sócios - fundadores.
Pois, o Senta PUl1 foi o

que recentemente renovou

a sua diretoria e está dis-·
posta a assinalar o qua:
,dragésimo ano de vida es

portiva. Não só renovou a

'administração, como ,a re

gulamentou, dando mais

agilidade aos propósitos
esporth(os de que. deve'
participar. A nova direto
ria está compost� dos se

guintes: Pr�sidente de
Honra:, Geraldp, Qoubrawa,
Presidente: Arno Schrei
ber, Vice: José Ci,ldo
KU,hn, Secretário: Nelsio
Henn, 2�0 Secr.: IngO' Lei
tzke, Tesoureiro: Osmar
Kanzler, 2.0 Tes.: Max Hi

endlmayer, Oradores: Re
nato Eugênio Trapp e VirO
Walz, Técnicos: Antônio
Berns (bola "16:) e Luiz
Carlos Ristow (bola "23"),
Auxiliares Técnicos: Viro
Walz (bola "16") e Ingo
Fallgatter (bola "23"), Di
retores Sociais: Walter
Mahnke, Oswin Bublitz,·
Cecília Müller e Egon
Trapp, Diretores de Espor
te: Lincoln Delmar Ros
tow e Ronald Koehntopp.
Comissão para análise dos
candidatos' para eleição:
Renato' Eugênio T r a p p,
Adalberto Jacobi, L u i z
Carlos Ristow e Ingo Fal

Igatter. São sócios' nono
rários os Srs. Geraldo
Doubrawa e M i c h a y I o
''Kusz. E sabem os leitores
quem passou a fazer parte

'

do quadro social, na clas
'sificação de SÓCio-adepto?
Nada mais, nada menos do
que o nossó diretor, Sr.

Eugênio Victor Schmõckel.
Olálá! Parabéns' à moçada
'ativa' dp Sentá Pua Boli
che Clube. Bola prá fren
te!

Aulas de Plano
Icléia F. Dellaglustina

Prpfessora

Rus Walter Ja,nsse�; S8 -

Fones para recMo: 12-1282
- Jaraguá do Sul, _ $C .

.;_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



GUMZ IRMÃOS S.A. IND. COM. \E AGRICULTURA
- JARAGUÁ. DO SUL - SC -

CGC/MF N.o 84.43Q.,636/0001-63
AVISO AOS ACIONI"AS

Acham-se a disposição dos Senhores Acíonlstas, na
sede social da empresa, os documentos a que se refere
o Artigo 133 da Lei n.? 6.404 de 15-12-1976, relativos ao

, exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1982.
A DIRETORIA

ED"AL DE CONVOCAÇAO
ASSEMBL�IA GERAL O,RDINÃRIA E EXII'RAORDINÁRIA '

São convidados os Senhores' Acionistas, desta So
ciedade 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 a seguinte:

ORDEM DO DIA
1 .

o
-:- Apreciação, discussão e aprovação do Relatório

da Diretoria e as. Demonstrações Financeiras, relativas ao
exercfcio social encerrado em 31 de dezembro de 1982;
2. o - Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do

exercfcio e a distribuição dos dividendos;
,

3. o - EleiçãQ da Diretoria e fixação das respectivas re

munerações;
4.0 - Aumento do Capital Social de Cr$ 116.640.000,00

para Çr$ 349�920.000,00 mediante a capltallzaçâo da Cor
reção Monetária do, Capital realizado e de outras reservas

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

, Jaraguá do Sul (SC), 02 de março de 1983
ARTHUR G. G. GUMZ - Diretor Presidente

CPF n.o 004.354.579-34

Estado de Santa Catarina
PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
JUrZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

,

EDifI'AL DE PRAÇA
O DOUTOR SÉRGIO LUIZ ROSA DE BEM, JUIZ DE DIREITO
DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL,.
E�"ADO QE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER (em resumo, art. 687 do CPC)co sequln,
te.: Venda em 1.a Praça: - Dia 18/03/83, às 17:30 horas.
- Venda em 2.a Praça: - Dia 04/04/83, às 17:30 horas,
por quem mais der e maior lance oferecer. - LOCAL: -
Edifício do Forum desta Comarca. -, EXECUÇÃO N.o 478.
- Exequente DORVALlNO NEGHERBON. - Executado
CLAUDIONOR JOSÉ DE BORBA. - BEM A 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 Lénzl, estremando pelo lado direito em

36,70 ms., com' terras de Giardinl Luiz Lenzi, 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. o

43.506, às fls .. 50 do livro n.o 3-W, avaliado em Cr$ .....
500 . 000,00 - Nos autos não consta qualquer ônus ou re

curso pendente. - Dado e passado nesta cidade de Jara
guá do Sul, aos 07 dias do mês de fevereiro do ano de
mil novecentos e oitenta e três. - Eu, ADOLPHO MAHF'UD,
Escrivão, o subscrevi. - - -

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

o NOVO CHEVETTE.
A grande atração desta

Ciclismo e'
fulebal suíça

Quatro ciclistas da equipe
Weg participaram domingo pas,
sado, em JoinviUe, de uma

competição amistosa, idealizada
pelo ex-corredor Uno Thella

cher, que marcou o lnlclo . das
atividades ciclísticas na região
Norte do Estado. Tomaram
parte as equipes da Tigre,
tumtêre, Renascença e Consul,
de Joinville, além da Weg. Na

categoria principal, onde atua

ram atletas acima de 19 anos,

o vencedor foi o' jaraguaense
Silvio Roberto Ewald, enquanto'
que na categoria aspirantes,
Henri Pasold foi o 3. o coloca
do, Márcio Mann o 8.0 e Cláu
dio Ke'lbert o 10 ..

0 colocado.

Dia 20, em Joinvtlle, haverá
uma prova amistosa de . nível

estadual.

Quanto ao Tornelo de Fute

,ból Suíço da Arweg, este será
encerrado dia 19 próximo. Nes
te sábado, jogarão Obras x 1.1-
sinagem "C", Projetos x Finan

ças, Vendas "A" x Bobinagem
,
"B" e Metalúrgico .1 x Proces
samento 'Chapas 'uA". Destas,
saem as 4 finalistas do dia
19. o I')

Segundo srau (ome�a

sesunda- feira
Começam 2. a feria as aulas

dos 114 alunos matriculados
(número que pode aumentar)
para o curso de 2. o grau jun
to ao Colégio Estadual Holan
do Màrcelino Gonçalves, na

Ilha da Figueira. Neste primei
ro ano funcionará três salas,
de Núcleo Comum e para o

próximo ano, os alunos pode
rão optar pelas habilitaç,es
Auxiliar de. Escritório e Auxili
ar ,'Técnico de Comercialização
e Mercadologia.

temporada

Em'm e n d o erfe r Comércio de .Veículos Lida.
o FER ECI'M E NTO:

FQnes: 72-0060, 72-0969, 72-0655

I Parque ' Residencial ACAPULCO
A �MPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS MARCATTO' LTDA, possue vários

planos de financiamento para você adquirir o seu lote do Parque Residen

cial Acapulco na bela Piçarras, e a 700 metros da praia.

E m pr ee n d ime,n to s

Marcatto
I mobili"á rios
Ltd a.

Mal. Deodoro, 1;179 - Fone 72-1136 - J�raguá do Sul

Lisa de Futebol patro�inará o Campeonato de FS adulto (ome�a dia;
8 de abrir"'roléu Vale do 'Itapo(u"

Terá início no dlaê de abril, o Campeonato Muni

cipal Adulto de Futebol de Salão da Liga Jaraguaense
de Futebol de Salão, conforme ficou decidido em reu

nião acontecida 5.a feira à noite, quando oito clubes eorr
firmaram participação - Arweg, Mirtes,. Breithaupt,
Urbano, Besc, AABB, Marcatto e Rio. Molha - e dois
(Seleto' e Jarita) confirmarão participação até' 2.a fei
ra. Na 2.a feira também será elaborada a tabela. A 1.a
fase será disputada no "Artur Müller", à$ sextas-felrae
e, o returno, às terças e sextas-feiras, na Arweg.

. esidente Valdir Stricker, da Liga Jaraguaense
de Futebol, participou ontem à noite, em Jotnvllle, de
um encontro com dirigentes da Federação Catarinense
de Futebol e hoje, dia 12, toma parte na escolha dO' no
vo presidente e vice da FOF, também na Manchester
Catarinense. Concorrem Gomo candidatos, o jornalista
e atual diretor da entidade, Pedro Lopes, com Delfin
Peixoto na vlce e, o advogado Harry Egon Krieger, atual
vice na gestão de Gluliari, que tem como companheiro
de chapa para a vice-presidência,.Jaci Casagrande. .

Stricker informou que no dia 18, próxima sexta
feira, às 19h30, na sede da LJF, acontecerá uma as

sembléia entre os clubes filiados e os não filiados, que
estão sendo ccnvldados, para tratar sobre a realização
de um torneio, para a 1.a e 2.a divisão, em disputa do
"Troféu Vale do ltapocu", ,Esse Torneio, frisou o presi
dente da WF, somentssalrã se houver um número ra

zoável de participantes, dar porque - continuou - nos

sa preocupação em também convocar as agremiações
não filiadas, para que participem e se filiem a Liga, não
apenas equipes' de Jaraguá do Sul, mas, também, de
Massaranduba, Guaramlrlrn e Schroeder, regionalizando
assim a competição, que refuto de grande importân
cia para o incremento a essa modalidade esportiva.

O Campeonato Regiopal deve começar no mês de
agosto próximo.

Bolão e Judô são destaques esportivos
do Baependl

O Clube AtIético Baeperldi está participando, neste
final-de-semana, do Torneio Cidade de Joinville, de Bo

Ião, em comemoração ao aniversário de fundação da
vizinha cidade. O acontecimento tem por sede a SOCie
dade' Alvorada, que, juntamente com o Floresta, Tupy,
Glória, Pinheiros, Urca, Pinguins e Llterárlo participa
do Torneio. J

O clube azurra, segundo Arno Henschel, irá tomar

parte, dias í6 e-17 de abril, em Itajaí, do Campeonato
Estadual de Bolão Feminino e, dias 21, 22, 23 e 24 do
mesmo mês, em Itajaí também, do Campeonato Esta
dual Masculino,

'

Quanto ao Campeonato Brasileiro, este será reall:
zado em Santa Catarina, em Timbó e lndalal, nos dias
13, 14 e 15 de maio. Em Tlmbó serão desenvolvidas as

disputas do naipe feminino, cujo técnico é o prõprío Ar
no Henschel, que convocou, de Jaraguá do Sul, as bolo
nistas Florilda e Sara, além de 2 de Blumenau, 3 de
Tlmbó, 1 de Indaial e 3 de Joinvillé. O Campeonato Bra
sileiro, masculino; será em Indaial.

.Dô EM TERCEIRO

Sábado e domingo últimos, em Blurnenau, foi reall
.' zado o Campeonato Catarinense de Judô - categorias
"sênlor e juvenil" com participação de 21 cidades do
estado, numa promoção conjunta da Federação Oatarl
nense de Judô e·Sesi. Jaraguá do Sul marcou presen
ça, com os atletas do Prof. Sílvio Acácio Borges, que
na categoria juvenil. obtiveram a terceira colocação, re
presentando o C.A. Baependl.

Chuvas impedem a realização de amistoso
em 110 da Luz

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGVÁ D,O SUL

C A R· R O N.o 24

RELAÇÃO DAS RUAS, PARA COLETA DE LIXO
NOTURNO

I

HORARIO: 20 hs, às 3 hs.
PERfODO: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

Rua 002 Av. Mal. 'Deodoro da Fonseca
Rua 006 CeI. Procópio Gomes de Oliveira
Rua 015 Rudolfo Huffenuesslet
Rua 016 Barão do Rio Branco
Rua 018 Quintino Bocaiuva
Rua 019 Reinoldo Rau
Rua 020 Domingos Rodrigues da Nova
Rua 021 Jorge Lacerda
Rua 049 João Marcatto
Rúa 050 Rua Guilherme,Weege
Rua 051 João Piccolli

,

Rua 052 Exp. Cabo Hari Hadlich
Rua, 053 Leopoldo Mahnke .

Rua 054 Leopoldo Malheiro
Rua 055 Angelo Schiochet
Rua 056 Fiscal Verdi Francisco Lenzi
Rua 058 Erich Dowbrava
Rua 065 Josef Fontana
Rua 066 Jose Albus
Rua 067 Carlos Hafermann
Rua 068 Clemente Baratto .

Rua 069 Fernando Pradi
Rua 070 Leopoldo Augusto Gerent

.

Rua 071 Alfredo IKrause
Rua 072 Walter Janssen
Rua 073 Guilherme Hering
Rua 074 Cei. Leonidas Cabral Herbster
Rua 075 Mig_uel Salai
Rua 076 Uruguai
Rua 017. Eugênio Nicolini
Rua 078 Heleodoro Borges
Rua 079 Luis Alves de Lima e Silva
Rua 080 Ambrosio Plnter
Hua 081 Argentina
Rua 082 Alfredo Mann
Rua 134 Florianópolis
Rua 135 Dr. Valdemiro Mazurechen
Rua 163 Luiz Kienen
Rua 173 Vera Fischer
Rua 174 Criciuma
Rua 175 Tubarão
Rua 181 Marina Frutuoso
Rua 187 Julio D. da Cunha Mello
Rua 189 �mil Burow
Rua 200 Frederico Bartel
Rua 216
Rua 220 Donaldo Hering
Rua 227 Walter Breithaupt
Rua 243 Fritz Hasse
Rua 244 Valdemar Lessmann
Rua 261 Ida Bona Rocha
Rua 281 •

Rua 286 Antonio Teixeira dos Santos Jr.
Rua 303 Celso Hermes Undrich
Rua' 313 Centenário
Rua 332
Rua,333
Rua 334
Rua 345
Rua.346
Rua 347

As chuvas intermitentes que caíram no domingo
passado, impediram a realização do amistoso entre Grê'
mio Esportivo Cruz de �alta e Rio do Sul Esporte Clu
be, no Estádi'O' 'Eurico Duwe, em Rio .da Luz I. A partida
foi transferida para oportunidade próxima, assim que o

calendário dª Federação 9atarinense de Futebol dispu
ser de datas para a equipe do Alto- Vale do Itajaí.

A equipe cruzrnaltlna, que cancelou o amistoso te
mendo prejuízos, jo'ga na noite deste sábado, em seu

Estádio, contra o Comercial de Vila Itoupava, Blumenau

I e no domingo, participa do festival esportivo do Grê
mio Garibaldi. No dia 20 de março será realizado o

• torneio início do II Tornelo da Integração, promovido
.

pelo próprio Cruz de Malta.
"

EM' CO'RUPÁ
O mau tempo também não permitiu a realização da

primeira rodada do II Torneio de Verão da Liga Coru
paense de Desportos, que deveria ter sido realizada dia
06. Amanhã, dia 13, pela segunda rodada, jogarão Grê
mio Veteranos x D. Pedro II, XV de Novembro x Grê
mio Baeumle e Ouro Verde x Água Verde.

EM GUARAMIRIM
Será concluída segunda-feira, dia 14, a 2a. fase do

111.<> Campeonato Municipal de Futebol de Salão "Salim
José Dequêch", no Ginásio de Esportes "Rodolfo Jahn",
com as partidas Lojas Klein x Hospital, Pedreira RB x

Construtora Lemke e Sup�rmercado BP x Menegotti.

ENG. ARISTIDES PANSTEIN
Secretário de Obras, Planejamento, Via
çãô e Serviços Públicos. '

,Observação:
1). De preferência em sacos plásticos.
2). Deixar o lixo na rua, após às 19h30min

'

3). Recolher os latões após á passagem do cami

nhão para quem não usa sacos plásticos.
,." '."''''

I
ORAÇAO AO DIVINO

'IESP[RITO SANTO

Espírito Santo, Vós que
esclareceI tudo, que ilumi
nais todos' os caminhos para
que eu atinja o meu ideal.
Vós que me dais o dom di
vino de perdoar e esquecer
o mal que me fazem e que
todos os Instantes de mi
nha vida' estais comigo, eu

quero neste curto diálogo
agradecer por tudo_ e con

firmar mais uma vez que
eu nunca quero me separar
de Vós. por maior que seja
a ilusão material, não será
o mínimo de. vontade que
sinto de um dia estar con-
vosco e todos os meus I�
mãos na glória perpétua - 0-
brigado mais uma vez. - A
pessoa deverá fazer esta o

ração 3 dias seguidoa, sem
dizer o pedido. Dentro de 3
dias será alc,ançada a graça
por mais dlffoll que seja. Pu-
blicar assim que receber a

,graça. Agradeço graça flece-
bida. (A. P.)

Aproveite as sensacionais ,:'.j'.
, ofertas da ::,',

GRANDE VENDA
'

COOPERAÇAo
e ganhe muitos cupons

para concorrer a
5 MONZA e,

5 TVs a conis ,-,lllps

PREÇOS ABAIXO
DEOUALOUER

"'" LIOUI_çlo!
��i�;:;::-:': ,,:.:.:�.:.'.:.:.:.;.:.;;:.'.!.:-:.:-:.:.: '.:.:.;.:.:,;.:.>:.�:.:.'.:.:.:.'�.'-:-:.:.'.:.:-:.:.:.:-:-:.:,�;�,:.;.:.;-:.:-:..:.:� ...:-:-;.:.:-:.;.•.!«.:-:" .;.' ":" :.:.;.;.:.:.:.:..�:.;":««.; ··:·:·l>:';·X·:·:�·X :.;.' xcc ......;. ...:�.:.;.;.....".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Viaçao Canarmho
TRANSPORTE URBANO,

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

oomoção, colocando à' disposição modemfsslmos
Ônibus, com pesaoal especializado, possibilitando
uma viagem tranqOlla, rápida e segura.

Programe. bem I Prog�am. CANARINHO -
o transporte carlnhos9·
JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA

RelolOana Avenida
ETERNIZE OS BON,S MOMENTOS

Pres�tele com J618S e 8S mais finas su

gestões da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e

Getúlio Varga••

anilaria' laragaá Ltda.
-

Calhaa para� u flnalldada.. Fa......08
uma ·vlalta. Eltamos am condlc;6es de atendl-Ios

. aflclentemente.

Rua FeHpe Schmldt, 279 _' Fone 72-0448 _
Jaraguá do sul-se.

Pampa � ..:.... Álcool _ Branca .

B�lina II LOO _ Álcool - Bege .Flat 147 _ Álcool _ Marrom .Corcel II LDO _ Bege � ..Bellna II LOO _.Marrom
.Belina II L - Amarela

.

Corcel II L _ Branco
.......•....

Corcel II � _ Branco ,

.

Corcel II �T _ Amarel�""""'"Corcel II LDO _ Branco
..

Belina II - Be
..

Corcel II - B:e .

Corcel GiT' _' V��d� .

� ..

Corcel LUXO - Verde·········· .

Cor.cel $' - Vermelho
.

'8rasilia - Branca
.

Variant II _ Bege ,

..

VW 1300 _ .

V W 1300 L
Bege

..

_ BrancoV W 1300 L Azul
,

v..W 1300 L - Marro" .

VW 1300 L
m

..

Passat rrs_c::�e .

Passat S ri .u, -
, Amarelo'Passaf IrS - B'ranco

..•.•.•...

Opala._ Verde Met
.

Che.vette Luxo - B�a��o""""'"Chevette. SL - Be
.

Chevette SL - Az�� .

o

•••••••••••••

1983
1981
1981
1981
1980
1980
1979
1979
1979
1978
1978
1978
1977
1977
1975
1979
1978
198Q
1979
1979
1978
1977
1981
1979
19'78
1982
1979
1979
1977

arço de 1'945 :que çorna e a
es. Todo mundo-querja al_elei
ve',tnbrof82. Também havta o
ia$. aos moldes do partidQ ge�

Imprensa da época: "Parece quearrefeceu um ueo o entusiasmo que alguns polf /
ticos rnantlnhàm em torno do próximo pleito elel
toral. A entrevista do Presidente Vargas aos jornalistas, fot égua na fervura. Iremos ter eleições
com toda a lillerdade de opinião e voto secreto. Ne
.a poderão tomar: parte os partidos que se organi
zarem e não atentem contra a ordem política, e so
cial. O que se deve esperar é o Código Eleitoral
para a organização dos partidos e não iniciar cam
panha pessoal e de retaliações regionalistas. Todo esse palavrõrfê não adianta. O povo já tem ca
pacldada para diferenciar o trigo do joio e não se
deixará mais iludir. As ameaças e violências não
resolvem o assunto, os votos é que ganham as
eleições". Conta a história qua andava a galope
um golpe para o continuismo. No dia 29 de outubro
reunlarnse no Palácio, da Guerra Os ,generais do
Exército e da-Aeronáutica, inclusive o Mal. Eurico

, Outra, o Brigadeiro Eduardo ,Gomes e o Minjstro
da Justiça, Agàmenon Magathães. Foi muito difí
cil convencerem Getulio Vargas em concordar com
a renúncia, para evitar uma luta.... A.s' 23 horas o
Ministro' José linhares, Presidente do Supremo
Tribunal. assumia o �verno legal, recebido 'das
mãos do Gal. Gois Monteiro, pondo fim um gover
no começado em 30 de outubro de 1930 e que ftrr .

dou em 29 de outubro de 1945, no ano da liberdade
mundial. Dia 2 de dezembro reallzarlarn-se as elet
ções, confirmando o Mal. Eurico Gaspar Outra no
novo Governo.

--- Assaltos já eram moda na cidade. E de mo
do pitoresco. Os mais antigos ainda conhecem os

personagens. Um cidadão, Plácido. Pires Sobrinho,
chegava ao Restaurante Buhr (hoje não mais exis
tente) e pediu um pouco de goma arábica empres
tada. Enquanto a senhorita loni, filha da casa (já
falecida), foi ao interior para atender um pedido da
cosinheira, o malandro avançava na gaveta -do bal
cão, passando a mão no dinheiro e saía correndo.
Dado o alarma 'pel� senhorita Aloni, populares�seguiam o ladrão IOdo prende-lo no Bar Rodovla
rio, resgatando o� 'Cr$ 2.300,00 que o mesmo ha
via roubado. Mais uma vez ficava evidenciado .que
o crime não compensa.
--- Quando voltavam da praia, uma turma de
veranistas de Corupá sofriam 'um acidente desª-
gradável. O sr. Alvino Roweder, um tanto embria
gado' saltou do caminhão em trânsito, tendo esfa
celado a cabeça. O corpo do inditosQ moço foi
transferido para a Cidade de Corupá, onde foi dado
à sepultura.
_-- A firma Hoepfner & Ola, Ltda., da praça de
Joinville, requeria a falência da firma Comercial e
Industrial. Garibaldi Ltda., do ínterlor de Jaraguá
do Sul e o esérevente juramentado Amadeu Mah
fud subscreveu o Edital de Falência, não sem an
tes lembrar por recomendãção do dr. João Mar
condes de Mattos, Juiz de Direito, de que ficava
também convidada a falida "Comercial e Industrial
Garibaldi Ltda., na pessoa de seu sócio gerente
Irineu Peters, �ra cumprir todas IiS obrigações
que lhes eram impostas pela lei de Falência, in
cluslve pelo art. 34 da dita lei.

... HÁ 30 ANOS

'

.•• HA 20 ANOS
_-- O vereador João lúcio da Costa apresenta
va indicação para que se iniciassem estudos ne
cessários e providências cabíveis, no sentido de'
anexar a região onde se situa o famoso "Macaqui
nho" ao nosso município, tendo em vista o recebi
mento de benefícios que saíram do orçamento ja
raquaense parn integrar-se em melhoramentos no

município de Joinville.
Na oportunidade o vereador E.V. Schmõ

ckel via aprovado por unanimidade a expedição
de ofício à Sra. Renate Wunderlich Fischer, de
agradecimento pela maneira esclarecida com que
durante longos anos exerceu o cargo de Diretora
da Secretaria da Câmara, enaltecendo .a eficiência,
capacidade e inteligência da mulher jaraguaense,

_

no desempenho de tão meritório exercício.

... HÁ 10 ANOS
--- O Fritz suprimia o "do Itapocu", mas me
tia uma lenha certa, em continuação do artigo
"Água. !3enta, ,Governador". Falava de construçijo
e de estradas que �stavam uma, lástima: "A "Mi
ner" tá bolando um prédio alí na Deodoro, (esqui
na) que vai ser um colosso. '''Breithaupt'' por sua
vez, vai ser sensação na Jourdan/Vargas. Dá gosto
de se ver, Ó gente! Tá chovendo? Que importa?

. Impo(ta só para quem tem estradas. Jaraguá não
'tem. Daí ..•

-

--o- O caJ:"n�val na Rio terminava com 29 mor'
tos e 169 feridos.
---'Causava espanto em Jaraguá a sem-ceri
mônia cOm que eram usadas ,as calçadas pelos ci
clistas. de ambos os sexos, menores e adultos. E
hoje?

Innú�tria� ���nina� Jara�uá�.�,
e

(OHPAl- (oncentrados para' AD.eltos

---- o nosso Rotary Olub não costuma tocar muitas
,"fanfarras" à respeito de suas realizações, mas nem
por isso deixa de ser útil à nossa comunidade e, porque
não deixamos de lado a modéstia que lhe é peculiar e
dizer que também coopera em algo que nalgum dia ha
de se tornar uma realldade, que seja a compreensão hu
mana e amistosa entre os povos dêste mundo, fazendo
com que os homens sejam mais sensatos e de bõa vorr ,

tade, não mais uns causando a desgraça dos outros! O
nosso Rotary Club por mais de �O, anos tem procuradopraticar o bem e portanto é estimado pelas pessoas quesabem e reconhecem Isso. Não serla, agora uma bôa
ação, a de fazer diminuir o seu bom conceito na opiniãopública ou menos prezar a sua eficiência, como, porexemplo, seriam ou fariam informações bem errôneas
á seu respeito, embóra esses, para as pessoas melhor

. orientadas, só servirão para uma "risadinha" e larnen-.
tavelmente até poderão fazer descer o conceito do próprio publicador, dando a impressão de que não possuehabilidade para pesquisar as ocorrências locais com su
ficiente exatidão! O "Correio do Povo" é um jornal denossa grande estima e admiração e como [araquaenseaté muito nos orgulha, pois é um exelente "periódico"
e que é o mais antigo editado em Santa Catarina . .

mas agora, de repente (em s/edlção Nr. 3221) publicou:"o Rotary de Jaraguá do Sul em seus 31 anos de exls
tencki nlt.nca fez um governador de Rotary" e essa publicação muito nos decepcionou, pois, não deixa de ser
uma desagradável "mancada" e o pior ainda aconteceu
em sua edição de Nr, 3225 (como si quizesse aplicaruma-dose-de-elefante); publicou novamente uma lden lca
informação! Ao ensejo disso e para que êsse jornal as
sa melhor informar aos sslleitores numa publicação de
uma necessária retificação, já que, si arriscasse p,ubli
car o inteiro teôr desta mensagem, isso poderia causar
um sentlrnento deprimente ao respetivo "colunista". es
tamos encaminhando-lhe junto com esta diverso mate"
rial comprobatória de que, realmente, no ano de 1963,
o Rotary Club de Jaraguá do Sul, tendo então como
presidente o signatário desta, conseguiu fazer com quefosse eleito governador do distrito de Rotary - Com
panheiro OSWALDO HEUSI. A sua pósse do cargo rea
lizou-se aqui numa reunião festiva em 04.07.64 e o
mesmo cumpriu com muita. eficiência o seu mandato du
rante o ano rotarlo de 64/65! (O material anéxo consta
de: 1 Boletim de nl R. Club de,30.06.64, 1 exemplar do"Correio do Povo" de 04.07.64 -, no qual é acusado o
recebimento do antes citado Boletim, recórtes do jornal"A Náção" de 17�06.64 e do "Correio do Povo" de Nrs.
3221 e 3225, e outros".

(Alfonso Buhr/Bócle'fundador do R.C. Jguá do Sul."
NOTA DA DIREÇÃO. O cochilo houve, não há que ne
gar. Mas foi jnvoluntário. Tanto que, na 2.a página, da
edição n.o 3.226, a redação fez a retificação e aplicou
o "mea culpa, mea máxima culpa". 'Em contabilidade
um erro pode ser sanado com um externo e nem por
isso a firma vai p'ra falência. Foi o que podlamos fazer.
E, se isso não bastar, voltamos a nos desculpar nova
mente pela não desejada "mancada".
--- Como a dramatização do expediente teve foros
de um iminente ftrrrde-mundo nos arraiais rotárlos, me
rece a necessária explicação absolutória, mesmo se sa
bendo que a vontade de acertar sempre é grande e, por
vezes a memória é fraca.

--- O Oornp, Heusl fol. Governador do Distrito 465
110 ano rotário 64/�5. Pessoalmente partlcípamos, co
mo neo rotariano, do episódio, admitido em Junho/64,
por proposta e pelas mãos do missivista, a quem [amaisdecepcionamos nas tarefas que nos foram cometidas,
o que nos honra sobremodo continuar fazendo em ou
tro clube coirmão.

--...- A "Coluna Rotary" do CP deixou de, aparecerfaz algum tempo, o que é uma pena, pois, poderia ser
vir de elemento de ligação entre os leitores e os mora
dores da cidade com o que é feito pelo clube de serviço.Ainda hoje não se esgotaram as teses que condenam o
toque de fanfarras às' realizações, a propaganda de Ro-
-tary e a divulgação rotárla, temas que apaixonam pela
sua sempre presente atualidade, em busca de uma de
finição sóbria para um clube de serviço na comunicaçãodos atos praticados e divulgação de sua filosofia de tra--
balho e ação.

'
.

,

Por pouco, mas por, pouco mesmo, Járaguá do Sul e
Florianópolis e, por: extensão o clube, local, não, fariam
o 2.0 Governador. A ImpOSSibilidade do Cqmp. Scha
effer" de Brusque, obrigou uma segunda eleição de Go
vernador para o período 1983/1984, onde esteve mapea·do o Comp. Mario Sousa, que Ignoramos se foi procurado ou não e este diretor, sondado para servir de regratrês, ,com o aval dos ex-Governadores· Cleones V.C.
Bastos, Remaclo Fischer, Jorge Marques Trilha, Afonso
,Antonio Figueiredo Jr., entre outros, cujo honroso e
distinguido convite foi declinado, em virtude da mudan
çã do governo Estadual, a que servimos com dediça_ção
e �m muito espalhafato. Isto, contudo não quer dizer
que. possamos vir a aceitar novo encargo em qualquer
área de atuação do clube ou distrito. A votação p�ste
rior deu 18 votos para Amin (JC) e 9 para Soares (Fpolis)
Finalmente, o episódio que sabemos não deixar seque
las ou danos, senão o de refazer a verdade dos fatos,
serviu, também, p'ra mostrar que o "mais antigo sema
nário de Santa Oatatlna" ainda é lido em nosso meio.
Com todo respeito, permanecemos o modesto Diretor_
e sócio Veterano do Rota.ry Club· Florianópolis-leste.
Qualquer dia vamos matar (no bom sentido) as sauda-
des numa visita aó R.O. de Guaramlrim. Ok?

-

O "Correio do Povo", edita
do pela dedicação e deste�or
dos SchmCickel -= el;lplêndldos
esbanjadores de talento, de

serViços e de recursos em

'prol de Jaraguã do Sul - SC

-:-, publicou artigo sobre �e-,
centes acontecimentos pohtL
cos envolvendo o nome do

Prefeito Faria Souto. Como

se vê a famflia Dr. Eugênio
Victor Schmóckel,' por experi-
ência dtreta. tem sentido o

alcance do ne,gativismo dos

invejosos e maledicentes.
.

O

banho' lustral da soberana JUS

tiça catarlnense, felizmente,

repõem a límpida verdade no

seu altar. E os caluniadores
no seu exato lugar.
P'ra frente, gente boa. Os

justos não temem .

Muito obrigado por tudo.
Do artigo extralmos os se

guintes trechos:
I . "Chega-nos, contudo, às
nossas mãos, um recorte de
jornal carioca, noticiando uma

briga- entre' os Vereadores e o

Prefeito. A nota nos foi
enviada pelo Prof. José Rai
nha da 'Costa, que se solidari
za inteiramente com' o prefel-
to.

Briga, segund.o o jornal, di

tado pela ciumeira do alcaide
vitorioso e, ainda pela fala do
povo, .um potencial candidato a

deputado no cenário do novo

Estado do Rio de Janeiro, nas
,

próximas eleições.

Há que se jogar, então,
pedras na árvore frondosa.

'\Talqualmente� (segundo o

Prefeito de Sucupira) como' se
.

faz aqui. Aliás, aqui cabe
fazer um registro. Quanto as

acusações de um leviano de
putado (que ainda molha as

Fr.dinhas) iam de ve'1lto em

popa e o .nosao semanário fa
zia a defesa do nosso diretor,
porque nada tinha a temer, o

jornal foi bater na mesa de
trabalho do Dr. Carlinhos.
Leu o seu conteúdo e ,bateu
com os punhos na mesa, dizen
do aos seus auxiliares que es

tava tranquilo quanto ao des
fecho do solerte episódio na

política catarinense.
'

Alguns vereadores da, situ
ções (pois todos são da ARE

NA) ofuscados pelo brilho do
Prefeito, resolveram fechar a

Câmara. Foram ao Rio de Ja
neiro e quiseram entregar as

chaves ao Presidente do )T\"i
bunal Regional Eleitoral, ale

gando esta resposta "que não
é nossa atribuição": Em se

gUida foram ao Tribunal de

,Justiça. Lá •
os vereadores ou

viram o conselho para não fe
char a Câmara," único meio

legal para agir contra o prefei-
to" . Mais tarde falando com

o presidente do Tribunal, este,

depois de ler o documento,
disse que nada poderia fa

·zer.

I � o Prefeito que está pa

gando O tributo pelo seu pres
tIgio, transformando os hábltos
e a paisagem de sua terra.

Por isso, quem sabe, est�
sendo atacado por alguns de,
seus, próprios correlegioná-
rios.

De nossa parte, levamos o
,

melhor das' impressões da ci

dade de ltaocara. A urbe es

tá em franco progresso.
,

Ao

preocupação pelo desenvolvi
mento do municlpio está na

agenda diária do Prefeito:'
Quem sabe as rafzes residam
nesse amor· profundo pela terta

que ele aprendeu a amar.

Ademais, prefeito Carlos

Moacyr de' Faria Souto, nunca,
, alguém Jogou pedras em árvo-

.res estéreis.
'

-

Isto já aconteceu aqui,...
sem lograr êxltQ.

Vamos em frente, Prefel-
tal"

Sabe o leitor quando isso
foi e s c r I to? No biopl de
15/03/76. E verdadeiro ain.da
hoje.
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