
)

EUGÊNIO VICTOR SCHMÖCKEL

Semami de 09 a 1S/abril de 1983 edição NO _3.231

Ö SEMANARI0 MAIS ANTIGO' DE SANTA
CATARINA

FUNDADO EM 10 DE MAIO DE 1919
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capllal Sul Ameflcana cio
Ch�péu

,'�
Um novo jornal na pra

ça? Não!. Estamos apenas
nos adaptando ao que nos

impõe O regime inflacio
nário, que obriqou-nos a

procurar outros meios e

�formas que permitam a

nossa sobrevlvêncie.

A par do formato tablói
de que apresentamos, o

"Correio do Povo" não é
mais impresso em Jaraguá

, do Sul, como acontecia até
então, pois infelizmente o

custo assombroso e a falta
de um melhor e mais a

'tendoso atendimento a um

cliente tradicional, por'
parte da gráfica local, fez- '

nos procurar outro estabe
!ecimento para composl
ção e impressão do mais

antigo semanário do Esta

do, mesmo que nos custe,
talvez, alguns contratem

pos.

Relutamos, é bem 'Ver

dade, todavia, quando a

questão é sobrevivência,
de vida ou morte, deve-se

lançar mão de todas as ar

mas para vencer os desa
fios. E esperamos vencê
los. De roupagem nova e

espírito rejuvenes.cido, to

camos, o barco adiante,
pois rá beiramos os 65 a

nos e com o apoio da co

munidade, que esperamos
seja doravante .mais abran
oente, continuamos a le
var avante o ideal de Artur
Müller, plantado em maio
de 1919. A REDAÇÃO

Sugestões
para o

A ••

tränsrto
o "Correio do Povo!' el;')

caminhou esta semana ao

Prefeito Durval Vasel, ao
Secretário de Obras, Via
çao e Serviços Públicos,
Dr. Aristides Panstein e ao

Coordenador da Comissão
(

Municipal de Trânsito; O
lavo Marquardt, a sua co

laboração para a solução'
do trânsito nas principais
ruas do centro çia cidade,
ignorada nà adminlstração
'anterior, apesar de estam

'pado' nas
-

p'ãg,inas deste
jornal, na edição n.O 3.011,
da Semana de 05 éi 11 de
abri] de 1980.

Desde então se 'passa
-

ram três longos anos ...

Deputados não lêem jornais
nal do lugar, remetido à

- Assembléia - Legislàtiva, teve
que engulir a sua 'santa
ignorância' sobre 'O' 'assu'n
to. É que n�o lera a' maté-

,

ria estampada, dias atrás.':
Porque não tinha

_

o hábito
çle ler os jo,rnais que, gra
tuitamente e' com despesa$
de porfe de correio por
conta cio ex-pedidor, pode
ria ter sidb de muita valia
às suas funções de bem e

xer:cei as táref,às de defen
der ,�gQverno, que lhe
competia no momento.

'

Por issQ el>tal!los. levan
tando mais uma vez o as

sunte, porque ele é do inte
resse de todos os peque.
nos _jornai,s do nosso ,Esta
do e 'que, trabi\llham abne-

gada",el:lte para bem serv.ir
o Estado, es repres�ntantes
do povo ,e o poder legisla
tlve de Santa Catari,na, re
dimensionando e País,

DESEMPREGO
P·REOCÚPA EM .

JARAGUA
O Prefeito Durval Vasel,

em telegrama ao góverna
dor Esperidião Amin, par
ticlpou ao 'Executivo Esta-

, dual, 'a gra,ve situação dos
desempregados ,em Jara
guá do Sul. Vesel apela pa
ra medidas governamen
tais utgentes, no sentido

·

de equacionar a dramática 1

situação, a fim de evlter
sérias conseqüências futu
ras, pois acredita que haja
no município, "por baixo"
em torno de dois mil de
sempregados. Na optruao

· do Prefeito, o Governo de
ve achar meles para solu
cionar o problema.
LEIVAl REINSTITUIR

. O SAMAE
Dará entrada no plenário

- ela Câmara de Vereadores,
. segunda-feira, projeto-de-
• lei, reinstituindo em Ja ra

guá do Sul o Serviço Autô
nomo Municipal de 'Água e

Esgoto-Samae, autarquia
que foi extinta por decre
to na administração ante

rior, quando a concessão

para exploração do serviço
Leia, nesta edição, a ee- de' água e esgoto passou

bertura dos principais a- para a' Casan. Também se-

contecimentos da cidade e rá criado, futuramente, o
região. Conselno Municipal de En-

��
,./ genharia Sanitária.

'Já fazem alguns anos e
-

I
era líder do governo o dep.
Pichetti. Comparecíamos à,
Assembléia para tratar com' Alg,uns departamentos
o referido deputado assun: �-do governo, .menes expres
to que pederle auxiliá-lo no sivos, quando' recebem um

'des�mpenl1o da missão no órgão de imprensa, têm-a
. plenário, e ele, no seu ga- gentileza de acusar o seu

binete perguntou com recebimento.

quem já havia falado. Ao

responder que o assunre

fora' -tratade com o repre
$entante ela região, encres

pou-se alegando que ele e

ra o líder. E quando infor
mamos que o assunto tinha
tomado as páginas do jor-

Os deputados estaduais
com cadeira na Assembléia
Legislati>va do Estado de
Santa Catarina não são da
dos a ler jornais do· in,te..
rior .. Essa" pelo' menos, a

concl.usão a. que se chega,
quando vez por outra- dire.-
tores e redatores- compare
cem, à Assessoria de Im

pr.ensa, onde acabam sen-.
dQ enviados os jorna'is vin
dos do interior do Estado.

Dificilmel'1·te se nota al

gum deputado a manusear

os noticJár.iO$"vindos do in
ter..ior do Estado, em qual
.quer dia da semana e, ao

fina,1 do d.ia os ,jornais são
I"ecol.hidos e' jogados a� li
.xo.

Sabe-se que Santa Cata
lIina conta com .eerea de
meia centena de jornais,
que circulam semanalmen
te, bi-semanalmente ou

quinzenalmente, oriundos
de todos 'es quadrantes dà
terra barriga-verde, qúe
são enviados regularmente
ii Assemb'léia Legislativa do

,

Estado, na esperança de
que os representantes do
povo tomem conhecimento
do que acontece em' cada
uma das regiões onde cir
culam, atualizando o depu
tado da 'região que nem

sempre volta no final da se

mana, para os contatos cos

tumeiros.

tivo catarinense deveriam
ter o maior interesse em
conhecer do que acontece
nas bases eleitora-is d, UI1J
e outro çleputado, ,que nas

mais' das vezes escapam
dos pou�os órgãos de im
prensa diária, mas-que sãQ
de trancencfental imp-ortân-.
cia aos "salvadores' da pá
tria,", nas suas aparições na
fJi'ibuna" 'para reivindicar os
r�c:J-amos de se",s coesta

duanos, dos prefeitos e de
mais autoridades interessa
das na satisfação de proble-:
mas que aparecem no dia-

.

a-dia de cada célula munl
cipa'!', especialmente aque
las, muito distantes dos I

óI'gãos decisórios da Capi-
'

tal do Estado. .

De quando em vei: deve
riam os confrades eempa
reeer à Assembléia para co

brar o esförço despendido
pelá imprensa interiorana
e, se se constatar que, de
fáto, sofrem a humilliáção
de verem seus jornais jo
gados ao lixo sem terem
sido lidos por quem de di
reito, que se mande os di·
tos cujos plantar batatas,
rlseande o endereçamento
que os ignora.

Felizmente n�o
dos, mas a sua

.

maioria.

são to

gra,nde

A verdade é que isso ,não
,acontece. Nenhum dos p!1r
tidos representados· ,pro
cura se acerear a esse pro- ,

longamento familiar, social,
e político de sua base elei
toral, como temos observa
do na Câmara Federal e no

Senado, em Brasília, onde
os deputados federais e se-

.

nadores, com' muita fre
qüência, assomam à tribu
na para eementar aconte

dmentos, transcritos no

Diário do Congresso e re

metidos' aos ó'rgãos de 'im
prensa de onde a notícia se

originou. É a satisfação à

imprensa, o quarto poder
na opinião de muitos, har
mônico e independente.:

O que não acontece eem

a Assembléia Legislativa.
E como \o povo reclama

sem ser ouvido, vale lem
brar a célebre frase de que
cada povo tem os repre
sentantes que merece.

Poucos, pouquíssimos são
os deputacJos que procuram
os pobres jornais do inte

rior, com o intuito de co

nhecer
.

notícias de fatos a

contecidos nos vários mu

nicípios do interior catari

nense, que fazem a verda
deil"a in,tegração do Esta

do, unindo a região litorâ
nea às minas de carvão do
sul de Santa Catariná, à
ál"ea indl:J.strial

.

do norte-,

nordeste; ao' altiplano, ao

meio-oeste e extremo-oeste
do Estado.

É surprendente' essa

constatação. Os � r.epresen
tantes do povo no legisla-
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.Prcclamas de Casamento

Edital n.O 13:100 de
30-03-1983

,

João Micl1alak e

Matilde Lennert

Ele, brasileiro, solteiro,
industriário, natural de
Massaranduba, neste Esta

do, domiciliado e residente
em Joinville, neste Estado,
filho de Antonio Michalak e

de Maria Mader. Ela, brasi
leira, solteira, costureira,
natural de Jaraguá do' Sul,
domiciliada e residente em

Barra do Rio Cêrro, neste

distrito, filha de João L�n
nert e de Mat-hilde Kítzber

ger Lennert.

Edital n.O 13.101 de
04-04.1983
José Carlos Pereira e

Marilda Reckziegel
Ele, brasileiro, solteiro,

telefonista, natural. de Tiju
cas, neste Estado, domícl
liado e residente em Curiti
ba-Paraná, filho de Celso Jo
sé Pereira Neto e de Maria

Constantino Pereira. Ela,
brasileira, solteira, auxiliar
'de escritório, natural de Rio
Preto do Sul-Mafra, neste

Estado, domiciliada e resi
dente na Rua Procópio Go.

mes, nesta cidade, filha de
Afonso Reckziegel e de Deo
nizia Reckziegel.
Edital n.O 13.102 de
04-04-1983

-

Cesar Luc;ca e Suely Gesser

Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Ron

da Alta, Rio Grande do Sul,
domiciliado e residente na

Rua Francisco Lusca, nesta
cidade, filho de Jandlr Luc

ca e de Angelina. Ela, bra
sileira, solteira, costureira.
natural de Luís Alves, neste

Estado, domiciliada e resi

dente em Luís Alves, neste

ANIVERSARIANTES

Aniversariam hoje: 09
Sr. Ewaldo Bernardo Sch
möckel, em Curitiba; Sr. Jú
lio Scheuer, Sra. Alice Airo
so Schwartz, César Luiz

Schlochet,' Sr. Aryberto Léo

Bartuscheck, Sr. Elói Zu

mach, Sra. Diani Maria Zie

mann, Marli M. Nunes, Eli
sabeth Tietz, Sra. Kathia
Horst Casas, em Blumenau.

Aniversariam domingo
Sr. Lauro Voltolini em Curi-

1iba; Sra. Maura Dirce Mas
carenhas Schmidt, em Curi

tiba; Sra. Una Prestini To

melim, e.m Itapocuzinho;
Sra. Matilde Zapella Pava

nelfo, Sr. Rolf Brandemburg
Sr. Mário Gieland, Sra. Hil
da Grosskopf, em Joinville,
Sr. Jairo de Barros, em Blu

ménau; Sr. Ditmar Wolk

mann, Sr. Nélson Tarnaws

ki.

Dia 11 de abril

Sr. Edgar Schmitt, Sr. Hilá
rio Baratte, Sr. Fritz Meier,
Srta. Milene Fischer Mar

tins, Sandro, filho de Ernal
do (ilena) BarteI; Deisy B!JI
'lockt' Sr. Antônio Furlani,
'Sra. Rornllda Pícolli Pereira.

[j)ia 12 de abril
,

/ Sra. Alona Bosshammer, Sr.
.' .Adolar Henn, Sra. Leonor

Stulzer Grosskopf, em En

seada: Sr. Renato da Costa,
Sr. Eqon Trapp.
'Dia 13 de abril

Sra. Olga Wackerhaqen, Sr.
João Unhares Medeiros, em

Joinville; Sr. Norberto Ro-'

we, Sra. Judith L. Reinhardt
Sra. Erica Rosslo, Rosilene
'Leier, Olívia Pirmann, Zu lei
ca Cenira Schramm.

'Dia 14 de abril

Sr. Paulo Wunderlich, Sra.
'Nair Airoso Lescowicz, Sr.

Ary Buchmann, Sra. Ida, es
posa do Sr. Ricardo Bürger,
Sr. José Antônio Campost
Sr. Tibério Carlini, Gilmar
de Souza, em Apucarana-PR
Marilde Buzzi.

Dia 15 de abril

ra Sra. Jorgetta Mattar, Marli
• ,Maria Morbls, Sr. José Koch

'Sra. Marina Doster Spézia,
Sr. Ângelo Bolomini, Sr.

Ludgero Francisco Tepassé,
'Erondina M. da Silva.

°
. Á.urea Müller Grubba, Oficial, do Registro Civil do

1. Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,: Estado de San
ta �atar!n�t Brasil. Faz saber que compareceram em Car

t�rI?,. exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar, os seguintes:
Edital n.O 13.096 de Estado, filha de José Gesser
28-03-1983 e de Frida Kraiche Gesser
Valdir Wagenknecht e Edi:";ll n.O 13.103 de

.

Lunalva Theilacker 04-04-1983

Ele, brasileiro, solteir.o, Gi.Jberto Nazario e Arlete

'bancário, natural de Jaraguá Ferreira da Silva

do Sul, domiciliado e resl- Ele, brasileiro, solteiro,
dente na Rua José Teodoro natural de Apucarana, Para-
Ribeiro, nesta cidade, filho ná, domiciliado e residente

de Helmuth Wagenknecht e
em Rio Cêrro II, neste dis-

de Alida Grützmacher Wa- trito, filho de Arantes
-

Ma-

genknecht. Ela, brasileira, noel Nazario e de Irene Sar-

solteira, do lar, natural de torato Nazario. Ela, brasilei-

Jaraguá do Sul, domiciliada rat solteira, servente, natu-

e residente na Rua Roberto ral
_

de Mandaguad-Paranát
Ziemann, nesta cidade, fi- domiciliada e residente em

lha de Faustino Theilacker e
Ribeirão Molba, neste dls-

de Alzira Hornburg Theila- trito, filha de Avelino Fer-

cker. reira da Silva e de Jandira
Braz da, Silva.
Edital n.O '13.104 de
04-04-1983
Nelson Pereira e Maria
Terezinha Schreder

Ele, brasileiro, viúvo, in

dustriário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente na Ruá Joaquim
Francisco de Paula, nesta ci
dade, filho de Bernardino

Pere�ra e de Anastacia Petry
Perei ra. Ela, brasileira, sol
teira! do, lar, natural de
I taió-I taiópolis, neste Esta
do, domiciliada e residente
na Rua Joaquim Francisco
de Paula, nesta cidade, filha
de Evaldo Christiano Sehre
der e de Kaluzna Schreder.
Edital n.O 13.105 de
04-04-1983
Edmir José Carvalho e

Renita Krüger
Ele, brasileiro, solteiro,

balconista, natural ,de Rio

Negro-Paraná, domiciliado' e
residente na Rua Maria Cuba
da Silva, .nesta cidade, filho
de Luiz Carlos Carvalho e

de Paulina Evers Carvalho.
Ela, brasileira, solteira, cos

tureira, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e resi
dente em Três Rios do Nor
te, neste distrito, filha, de
Helmuth Krüger e de Allda
Kamim Krüger.
Edital n�o 13.106 de
05-04-1983

Cópia recebida do Cartório Adolar Oswaldo Steilein e

de Luís Alves, neste Estado Evanilde Nicholetti
Ele, brasileiro, solteiro,

motorista, natural de Gua

ramirim, neste Estado, do
miciliado e residente na

Rua Luiz Kienen, nesta cida
de, filho de Oswaldo Steilein
e de Paula Fiedler Steilein.

Ela, brasileira, solteir.a, au

xiliar de escritório, natural
de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em Schroe

der, neste Estado, filha de

NASCIMENTOS

Dia 25 de março

Simone, filha de Nélson
(Isolde) Reblin

Dia 26 de março
Marlise, filha de Alfredo
(Elvira) Stein

Dia 27 de março

Rafaela, filha de Gilberto
(Arnanda ) de Oliveira
Suelen, filha de Urbano
(Delícia) Schmidt

Dia 28 de março

André, filho d� Arnaldo
(I ria) Koslowski
Neli, filha de Olindo (Anl
ce) Consatti
Tatiane, filha de José
(Vaidete) Franco da Sil
va

Fabiane, filha, de Delírio
(Anoíra) Pavanello

Dia 30 de março'

Janaína, filha de Paulo
(Solange) Rubini

Rosecléia, filha de Luiz
(Marlene) Pereira

Deise, filha de Waldir
(Marlise) Müller

Dia 31 de março

Jhulli, filha de Rafael (Ja
cinta) Salvador
Murilo, filho de Márcio
(Mônica) Menegotti
Schünke

Dia 1.° de abril

Marcos, filho de Moacir
(Márcia) Carnpreqher
Arlete, filha de Guido
( Cedi ia) Wienen

Daniele, filha de Louri
valdt (Dorolina) Radünz

Dia 03 de abril

Viviane, filha de Elte (Sa
lete) Rech

Dia 04 de abril

Laércio, filho de Fridoli
no (Rosane) Dallmann

FALECIMENTOS

Dia 03 de abril

Calisto Mafezolit 64 anos,
Santa Luzia

Dia 04 de abril

Adelina Ranghetti da Sil
va, 51 anos, Guaramirim

.

O seu velho amigo está de "cara"
nova. Muito melhor, muito I

mais prático. Assine-o ou renove a 'sua
assinatura -,..

Cr$ 3.000;00 e. .. boa leitura!

I�

Querino Nicholetti e de Leo
nora Buccio Nicholetti.

Édif�1 n.o 13.107 de
05-04-1983, _

Ren�to Luiz Freiberger e
<

Marize Friedemann
Ele, brasllelro, solteiro;

almoxerlfe, natural de Jara
guá do Sul" domiciliado e

residente na Rua Domingos
Demarchi, nesta cidade, fi
lho de José Freiberger e de
Olga Martim Freiberger. Ela
brasileira, .solteira, costurei
ra, natural de Guaramlrlm,
neste Estado, domiciliada e( ,
residente na Rua Jolnvllle.,'
nesta cidade, filha de ' Gui
lherme Carlos Friedemann e'
de Edeltraud Drews Frlede= :

mann.

Edital n.O 13.108 de
,

05-04-1983
Zoni José Cr.istofollni e
Valéria Rahn

Ele, brasileiro, solteiro, _

mecanico, natural de Pouso
Redondo, neste Estado, do
miciliado e residente na Rua
Pará, nesta cidade, filho de
Olivino Cristofollnl e de lo
landa Cristofolini. Ela, bra
sileira, solteira, operária,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na

RUq Major Julio Ferreira,
nesta cidade, filha de Alfon
so Rahn e de Luzi M�tzner
Rahn.

Edita! n.O 13.109 de "

05-04-1983 (
,Wilmar Harangoso e Dalvina
Elvira Lazzarini

'

,

Eie, brasileiro, solteiro,'
pedreiro, natural de Jaraguá
'do Sul, domiciliado e resl
dénte na Rua Euzebio Depóy
nesta cidade, filho de Os
waldo Harangoso e de Erica

Hafermann Harangoso. 'Eia,
brasileira, solteira, do lar,
natural de Benedito Novo,
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua João Pla«
ninscheck, nesta cidade, fi-'
lha de Angelo Laziarini e de.
Natalia Feltrin.
Edital n.O 13.110 de
05-04-1983
Valmir Chiodini e Maria
Rosania Atanásio

Ele, brasileiro, solteiro, ()o.:
perário, natural de Jaraguä
do Sul, domiciliado e resi
dente em Jaraguá-Esquerdo,
neste distrito, filho de Ver

gilio Chiodini e de Olinda
Pradi Chiodini. Ela, brasl
leira, solteira, comerciária,
natural de Palmelre-Laqes,
'neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Padre Aloi
sio Boeing, nesta cidade, fi
lha de Antonio Rogério P.aes
Atanásio e de Sálvee Macha
do Atanásio.

E para que chegue ao co·

nhecimento de todos, man

dei passar o presente Edital,
que será publicado pela im

prensa e em Cartório,' onde
será afixado durante 15 dias

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'DE CARÁ NOVA - A
. coluna, como de resto o jor
nal, está de cara nova, em

formato tablóide, muito
mais prático e fácil de ma

'nusear. t o. início de um

',projeto de modificações e

-outras surpresas poderão a

'<:ontecer' em breve. Espera
mos que todos gostem, opi
nem e, principalmente, con
tinuem a nos apoiar.

NA CONFERI:NCIA -

O Rotary Club de Jaraguá do
Sul, que já indicou o Comp.
Rodolfo Hufenuessler para
a presidência (83/84), mar
cará presença dias '16 e 17
de abril, em Laguna, l1a 23."
Conferência Distrital-465. As
integrantes da Casa da Ami
z-ade, por seu turno, estão

preparando com carinho o

"Bazar da Pechincha", que
acontecerá em maio.

"

CHORINHO NOVO -,-

As tradicionais famílias
Schünke e Séhmidt, estão

P

em festas. t que no dia 31
de março, às 9h10min, com
4'kg300gr., nasceu a menino
Murila Schmidt Menegotti
Schünke, primeiro filho do
casal Márcio (Mônica Sch
midt) Menegotti Schünke.
Aos pais e avós D. Wally
Gurnz Schmidt e Sigolf (Ca-
cilda Menegotti) Schünke,
os cumprimentos do "Cor
reio do Povo".

CLUBE DE IDOSOS
Os encontros semanais do

.

Clube de Idosos; sempre às
quintas-feiras a partir das
14 horas, estão sendo agora
realizados no Salão Paro
quial da Igreja Matriz São
Sebastião, não mais na Ação
Social, onc;Je o espaço eré!
reduzido para o número de
idosos. O Núcleo de Volun
tárias do' Pronav vem desen
volvendo um grimde traba
lho em prol dos "velhinhos"

COM LANCHE - Ter
ça-feira última) a cartorária
Áure.a Mü"er Grubbe rece

beu grupo de senhoras ami
gas para um lanche e na 4."
feira, em sua residência,
quem foi . anfitriã do seu

orupo foi a .Sra, Maristela
Gascho.

ENCONTRO DE CASAiS
- Segunda-feira passáda, na
Matriz São Sebastião, houve
encontro de casais da co

munidade jaraguaense. com

missa celebrada pelo Padre
Vigário João Heidemann e

palestra pelo. médico-psi
quiatra Dr. Antônio cJa
Cunha, sobre a' educação

dos filhos hoje.
CASÓ�IOS - Contra

em núpcias neste sábado, os
seguintes casais: Matriz, às
lOharas - I rlneu Schwei
zer e Zenilda Alonçó, Agos
tinho Silva e Maristela Salo
mon, Luiz H. Arêas e Marle
te F. Alves; às 16h, Edson
Luiz Cerrutti e Margarida
Nicocelli; às 17h, Ilda For
migari e Iraci Dalcanale; às
18h, Lindolfo Cardoso/e Lu
ci D. da Silveira e, às 20h,
Antônio Carlos Pedri e Cley
de Teresa Chiodinl. Na Bar
ra do Rio Cerro, às 18h, Iva
nir Buzzi' e Ivone Glatz e, às
18h30, Aércio Pereira e Ira
eildes Karnehen. Felicidades
aos nubentes!

NO JUVENTUS - A di
retoria juventina está tra
tando com carinho da chur
rascada-dançante e bingo,
na próxima sexta-feira, dia
15, em sua sede social. Os
cartões já estão sendo ven
didos a Cr$ 1 mil, com di
reito a churrasco, cerveja e

refrigerantes, sendo que o
resultado d<1l promoção .re
verterá às obras áe amplia
ção da sede, que já está em
fase de cobertura.

EM GUARAMIRIM - O
simpático casal da socieda
de guaramirense-jaraguaen_
se, Dr, Jorge Luiz (Tereza)
Inchauste, recebeu ontem à
noite, , em sua residência,
para um jantar, grupo de a

migos de nossa cidade do
qual fereza participa' de

.

lanche, semanalmente. A re
cepção estava um primor.

, SITUAÇÃO DIFrCIL __

Mário Müller, gerente do Ci
ne Jaraguá, seriamente preo
cupado com a baixa freqüên
cia de espectadores do úni
co cinema na cidade, que
está acumulando déficit em
várias sessões. Conta Mário
que são as pornochanchas
e os filmes pornôs que dão
bilheteria, o que torna difí
cil manter uma programa
ção de nível elevado.' pois
não há retorno. A crise che
gou tàmbém no cinema e as

dificuldades para mantê-lo'
também. Sinal dos tempes.

RECEBERAM' AMIGOS
-'0 casal.amigo Hans Ger
hard (Carla) Mayer, rece
beu ontem à noite, em sua

residência, vários' casais a

migos, quando ofereceram
um jantar, jantar esse bi
mensal.

JARDIM . P R A I A DO
GRANT _ Este empreendi-

mento é o maior
.

su

cesso de vendas em

Jaraguá do Sul. Lotes
12x31, arborizado. En-,

. trada Cr$ 20 mil e sal
do em suaves presta
ções. .

Informa
ções pelo telefone 72-1793 ..

OS TRAPP - Dia 4 pas
sado, sequnda-feira, o casal
Renato (Carmem Barg)
Trapp, completou treze anos

de vida matrimonial, para a

alegria também de seus três
filhos. Na. mesma data, o Sr.
Eugênio Trapp, pai do Rena
to trocou idade e no domin
go de Páscoa foi homena
geado com um almoço pelos
filhos e netos na Cantina do
Arno.

lua de mel nas praias do li-
, 'torai catarinense. Ao Antô
nio Carlos e a Cleyde, bem,
como .a seus pais, as felici
tações desta folha.

.

.

CASSINO DE SEVILHA
._ O Baependi, agora com

nova diretoria, realiz� sex

ta-feira, dia 15, baile-show
com a Orquestra Espanhola
de Espetáculos "Cassino de
Sevilha". Mais de cem me

sas, do total de cento e qua
renta já foram vendidas, ao
preço de Cr$ 10 mil, o que
garante de antemão o su

cesso. A nova diretoria do
clube azurra, anteontem, es
teve reunida para traçar as.
diretrizes iniciais que serão

seguidas nos pr6ximos dois
anos, tendo à frente o presi
dente Rainer Wieie.

ELEiÇÃO NA APAE _

A Sra. Janete Marcatto rece

be segunda-feira da Sra. Ca
cilda Menegotti Schünke, o
bastão presidendal da Asso
ciação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Jaraguá do
Sul. A chape única já está
pronta e será aprovade no

decorrer da assembléia.

B�NÇÃO MATRIMONIAL
_ Neste sábado, na Igreja
Evangéiica Luter,ana, centro,
recebem a 'bênçäo matrimo
nial os seguin"s jovens:
16h, Ademir Krijger e Rose

Iy Fritzke; às 17h, Álido En-
geimann e Ja�ete Jungton e,
às 18h, Ronaldo Schmidt e
Lani Karsten. Nossos para
béns!

VISITANDO SENAI' _
Esteve visitando dias destes
o Centro de Treinamento do
Senai de Jaraguá do Sul, o
Prof. João Paulo Machado,
Diretor da Divisão de Ensi
no do Departamento Regio
nal do Senai, acompanhado
do Prof. Arismende Diaz
Santana, Diretor Técnico do
Instituto Nacional de For
mación Técnico Profissional
(INFOTEP), fundado em

1980 e qU� abrange as áreas
de comércio, indústria e a

gricultura da República 00-
minicaná.

'.

i
VERBA À FERJ - : A

I

Prof." Carla Schreiner, dire-
tora da FERJ, bastante con
teilte -com o aumento' da'

.

contribuição mensal da Pre
feitura àquela Fundação,
que passou de Cr$ 700 mil
para Çr$ 1.050 mil. Uma
parcela foi liberada na se-'

mana passada.
NUMERADA� _ 1). A-

.

gradecemos ao Padre Rudi
.José Koch, �eitor do Semi
nário Sagrado Coração de
Jesus, de Corupá, pelo boni-·
to cartão de Páscoa. 2). Na'
terça-feira, o Rotary Club de· r
Jaraguá . do Sul reuniu-se
festivamente com a presen
ça dos rctarlanes e esposas,.
no Itajara. 3). Trocou idade'
dia 02, o Sr. Raul Driessen-
e amanhã, dia 10, recebe es.

cumprimentos 'pelo natalício,
o Sr. Nélson Tarnawski. Pa
rabéns! 4). O patrimônio do
Baependi, hoje um dos male
res clubes sociais e espertl
vos do Estado, 'deve ultra
passar a Cr$ 300 milhões,.
segundo o ex-presidente Ha-
roldo Ristow.

.

PROGRAMADOS - O

Bsependi tem proqramado 3
promoções de volto pera
este ano, na área social.
Dia 15. próximo, baile-shaw
com a Orquestra Cassino de
Sevilha; dia 21 de maio,
Baile do Espírito Santo com..

Moacir é seu Conjunto e;'
dia 16 de setembro, Baile
das

.

Debutantes, com o-

. Show Musica I Caravelle, de·
Porto Alegre.

MULHER E FUTEBOL _.

O eND reconheceu oficiai-
mente o futebol feminino
como esporte. As partidas:
terão 70 minutos de dura
cão, com intervalos de 15· ou'
"20 minutos, cabendo às Li�·
gas, Federações e CBF a or

ganização de calendários e

torneios. Detalhe: elas não
poderão trocar as camisas,
com as adversárias após O

jogo. O que não poderia ser

diferente, não á mesmo?

FERVOR RELIGIOSO _.

A comunidade cristã de Ja-·

raguá do Sul deu exemplo,
semana passada, do seu fer�·
vor religioso, participando
das celebrações da Semana
Santa'. É de se louvar esse'

espfr ito participativo da co-

. munidade, que. está de parà-
béns.

. XXIII·" CONFERÊNCIA DISTRITAL '�--i
DE ROTARY-465

Dias 16 e 17 de Abril _ Laguna-SC.
Clube Anfitrião: R.C. de laguna

"Criemos mais Pontes de Amizade!". Compareça!
"Participe!

PRiclLA SCHULZE _ A
garotinha Pricila, filha do
casal Nélson (Marize

.

Liana '

Marschall) Schulze, recebe
amiguinhos neste �ábado"
em Joinville, em comemora-.
.ção ao seu terceiro aninho.
Lá estarão também seus avós
e bisavós, Herbert ( Relin
de ) Marschall, Herbert (Ir
ma) Schulze, Bruno (Olga)
Mahnke e a bisav6 Olga, de
Joinville. Felicidades!

REGISTRANDO - A ce

luna reqistra duas amáveis
correspondências recebidas
do Padre Elemar Scheid, de
Roma, e do Pastor Raul Wag
ner; de Lages, que por mui
tos anos trabalharam em Ja
raguá do Sul: Agradecemos
e retribuímos os votos de
feHz Páscoa.

CANTINA DO ARNO _

Bastante frequentada e con

corrida a Cantina do Arno e

da Traudi Henschel, junto.
85-. piscinas do Clube Atl�
tico Baependi. O atendimen
to é muito bom e merece

por isso es nossos cumpri
mentos. A dica está dada.

ANTONIO CARLOS/
CLEYDE. ___: A sociedade lo
cai se reúne neste sábado,
para comemorar o enlace
matrimonial 'do jovem par,
Antônio Carlos Pedri e Cley
de Teresa Chiodini, que a

contece às 20 horas, na Ma
triz São Sebastião. Eles são
filhos dos nossos amigos
Paulino (Julieta 1 Pedri e

Carlos (Teresa Inês) Chio
'dini, sendo padrinhos . dos
atos civil e religioso os ca

sais Euqênlo Victor (Bru
nhilde) Schmöckel, Antônio
(Karin) Mena Peres, Hllárlo
(Guilmar) Kreis, Paulo Ro
berto (I raci) Pedri, Thomas,

(Sara) Fruet, Nivaldo Alber
to (Maria Madalena) Frei
berger, Carlos Moacir Chio
dini e Taísa S. Chiodini, e.

Edílson (Adalgisa) Scha
deck. A recepção aos convi
dados será no C.A. Baepen
di e os noivos vão passar a

EM BARRA VELHA _

O Prefeito Valte.. Régis, de
Barra Velh�, após a assem

bléia da Associação dos Mu:
nieíples do Vale do Itapocu
- Amvali,' ontem, em sua

cidade, cferec'eu um almoço
. aos participantes, na Colônia
de Pescadores.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Juízo de Direito da Comarca de Jaraguá do ,Sul
EI!)lTAL DE CITAÇAO· '."

O DOUTOR SÉRGIO ,LUIZ ROSA DE BEM, JUI2i DE DIR!:I.
'TO DA 2." VARA DA COMARCA DE JARAGUÁDO SUL, ES
TADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETc.. ..

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de
citação, com o prazo de trinta (30) dias virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que por parte
de JAIME DE SOUZA e s/mulher MARCIA GONÇALVES
DE SOUZA, brasileiros, casados ele do comércio, ela do
lar, residentes e domiciliados à Rua Exp. Antonio Carlos
Ferreira, 965 e LÉO LlNGNAU e s/mulher ZENAIDE LlNG
NAU, brasileiros, casados, ele bancário, ela do lar, resi
dentes e domiciliados à Rua Jorge Lacerda n," 75, na ci
dade e Comarca de São Bento do Sul, através de seu bas
tante procurador, advoqedo dr. Irineu José Rubini, foi
requerida a ação de USUCAPI,ÄO N�o 355,' para aquisição
do seguinte imóvel: UMA ÁREA de terras com 653,30m2
sltuada nesta cidade, no lado ímpar da Rua 38 - Profes
sor Antonio Estanislau Ayroso, fazendo frente em 22,37
m com a dita rua; fundos. em 25,50m com terras de Leo
Lingnau; estremando do lado direito em 35,,38m com o

comprador Jaime de Souza e, do lado esquerdo em 22,50
m, com área cuja posse era do vendedor Rudi Bruns e

foi transferida a Leo Lignau. UMA ÁREA de terras com

450,00m2, de forma triangular, situada nesta cidade, no
lado ímpar da Rua 38 - Professor Antonio Estanislau
Ayroso, fazendo frente com 40,00m com a dita Rua;
fundos em 45,50m com terras do mesmo comprador
Leo Lingnau; estremando do lado direito em 22,50m
com área cuja posse era do vendedor Rudi Bruns e foi
transferida para Jaime de Souza. DE�PACHO DE FLS. 80
verso e 81: 1. R. Hoje. II - Designo o dia 11.05.83, às
9h30, para a realização da Audiencia preliminar de jus
tificâção de posse. 111 - Cite-se, com as advertências le
gais, para acompanharem a referida audiência e se o qui
zerem, contestarem a ação no prazo legal que correrá da
decisão que declarar justificada a posse: 1'.0) Por man

dado Rudi Bruns e sua esposa (se casado for) e todos
os confrontantes e suas esposas (se casados forem). 2.)
Por edital, com o prazo de trinta (30) dias� que deverá
ser publicado uma (01) vez na Imprensa Oficial e uma

,( 01) vez na I mprensa local e afixado no local de costu-

me, aos interessados ausentes, incertos e desconheci
dos. 3.0) Por mandato aquele em cu ja nome estiver
transcrito o imóvel (ver certidão de fls. 08). IV - Cien

tifique-se, por carta"AR", para os fins do § 2.0, inciso '

II, do Artigo 942 do CPC, os representantes da Fazenda
Pública, da União, do Estado e do Município. V - Inti

me-se, por mandado, as testemunhas arroladas na ini

ciai, bem como, intime-se o dr. Promotor 'de Justiça.
VI - Intime-se. JS. 11/2/83. (as) Sérgio Luiz Rosa de
Bem - Juiz de Direito da 2." Vara. E, para que chegue
ao conhecimento de todos os interessados ausentes, in
certos e desconhecidos, foi expedido o presente edital

qu será publicado na forma da lei e afixado no local de
costume, no átrio do Forum, correndo o prazo de 15

dias, para contestarem, querendo, a contar da intima

ção da sentença que justificar a posse, sob pena de se-
I

rem tidos como verdadeiros os fatos alegados pelos au-

tores. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá .do Sul,
aos onze dias do mês de março do ano de mil novecen

tos e oitenta e.três. Eu (ass), Escrivão, o subscrevi.

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

)

Relógios, cristais, violões e artigos finos para
presentes, em todas as

ocasiões é com o

LANZNASTER
o SEU RELOJOEI RO

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

o QUE FAZER quando você quer vender e

comprar? Anuncie no

"CORREIO DO paVia". Ligue para 72-0091

Estad� de $a�ta Catarina,
PREFEITURA -MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

DECRETO N.o'820/8�'
,

Prorroga prazo de recolhimento da primeira parcela
da Taxa de Licença para Localização e/ou Renovação
DURVAL VASEL, Prefeito Municipal de Jaraguá do

Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que
lhe confere o item XXIX do Art. 70 da lei Complemen
tar n.o 5, de 26 de novembro de 1975 e,

Considerando que inúmeros cl:?ntribuintes não con

seguiram efetuar o recolhimento da primeira parcela da
Taxa de Licença para Localização e/ou Renovação até o

dia 31 de março do corrente ano e,

Considerando, também, a impossibilidade de aten
dimento aos contribuintes até o prazo inicialmente pre
visto, ou seja, 3l .de março de 1983.

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica prorrogado o prazo para o recolhi
mento dã prlmeira parcela da Taxa de Licença para Lo

calização e/ou Renovação, vencida no dia 31 de março
de 1983, para o dia 20 do mês em curso.

Art. 2.0 - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revcqadas as disposiç.ões em contrá
rio.

\ /

Página 5

Décio Piazera

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 04 de abril
de 1983.

DURVAL VASEL - Prefeito Municipal
O presente Decreto foi registrado e publicado nesta

Secretaria de Administração e Finanças no dia 04' do
mês de abril de 1983.

IVO KONELL
Secretário de Adminlstração e Finanças

deixa 'a

Comissão

Municipal
de TV

O vice-prefeito Décio Raul
Piazera está deixando a presi
dência da Comissão Municipal\'
de TV, criada recentemente,
em razão de problemas de or

dem profissional e por seu tra-,
balho junto a Caixa Econômí
caFederal não permitir maior
dedicação que a Comissão re

quer. O desligamento já foi co
municado ao Prefeito Munici

pal e Piazera fica· assim sem

nenhum vínculo com qualquer
atividade afeta ao poder pú
blico municipal, o q�e não es

tá sendo possível diante de
certas "animosidades" que ,es
tariam ocorrendo, segundo o

que se comente em círculos fe

chados, e que poderá resultar
em futuros desdobramentos.

o NOVO CHEVETTE
A grande atração desta femporada

OFERECIMENTO

Emmendörfer Com. 'de Veícu los
Fones: 72·0060, 72.0969, 72·0655

ltda.

•

A Empreendimentos Imobiliários Marcatto Ltda., possue vários
planos de financiamento para você edqulrir o seu

lote no PARQUE RESIDENCIAL ACAPULCO nà belà
Piçarras, e a 700 metros da praia.

PARQUE RESIDENCIAL
ACAPULCO

EMPREENDIMENTOS
MARCATTO

IMOBIUÁRIOS
LTDA.

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136

'-----------------------.--------------------�,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Correio lnformativo
CINE JARAGUÁ - A partir das 2ah15 deste sába

do e até terça-feira, estará em cartaz "A Espada e 0$

Bárbaros", censura 16 anos.

COMUNIDADE CATóLICA - 1)� Amanhã, dia to.
faz-se em toda a Paróquia de Jaraguá do Sul, a coleta
da Campanha da Fraternidade. Cinquenta por cento da
coleta permanecerá na comunidade, para fins assi�'an-,
ciais e a outra parcela será destinada, à ajuda em áreas
mais carentes da Igreja no Brasil. 2). Dia 17 de abril,
festa da Comunidade Católica da Barra do Rio Cerro,
que introduzlu uma série de melho�ias nas dependên
elas de festas, notadamente o churrasqueiro novo, pa
ra melhor atender o povo. 3). Será neste domingo,
dia 1 a, às 8 horas, a primeira comunhão das crianças
da Capela Santa Cruz, do Jaraguazihho. 4)., Muito bre
ve será iniciada a construção da igreja São Judas Ta
deu, que já tem a escritura do terreno, a planta da no

va iqreja e Os cálculos estruturais. Deve-se ainda re

mover alguma pedra no local da construção efazer a

concorrência da mão-de-obra. Até a festa de outubro
, a Comunidade quer ver a estrutura 'pronta. 5). A Cape-'
Ia e Gruta do Rio Molha quer rieste ano realizar o pro
jeto de arborização dos pátios bem como Iniciar a

coristruçêo da nova Capela N. Sra. do Rosário, no pá
tio já Pronto, acima da gruta. 6). Continua em

bom ritmo a construção do Edifíclo Cristo-Rei, que de-
. verá receber a cobertura nos próximos dias. Da mes

ma forma a parte em alvenaria das paredes externas
e as divisórias internas estão em ritmo acelerado. Após
concluído, servirá para a c"atequese paroquial e os mo

vimentos e cursos da Paróquia. 7). Está-se pensan
do seriamente para ainda em 83, uma reforma na Igre
js Matriz São Sebastião; na qoal deverá se trocar o te

lhado, o forro interno e a pintura interna e externa.

8). Resu I tado da Festa da Capela São José (João Pes-
soa), dias 19 e 20. de março: renda bruta Cr$ .

2.0.64.262;0.0.;, despesas Cr$ 696.847,0.0. e renda lí-
quida de Cr$ 1.367.415,0.0.. . ,_o

SUPERVISORES DE SEGURANÇA - Até o dia 13
de abril estarão abertas as matrículas para o curso de

, formação de Supervisores de Segurança· no Trabalho,
que tem por objetivo formar supervisores, em atendi
mento ao que estabelece a portaria mlnlsterlal n.O, •••

3.214. A promoção é do Ministério do Tràbàlho atra
vés da Fundacentro e Serial e está previsto para o pe
ríodo compreendido entre 0.2 de maio e 17 de junho,
das 8 às 12h e das 131130. às 17h3amin, num total de
264 horasj'àula. Será realizado no próprio Centro de
Treinamento do Senai de Jaraguá do Sul. o custo da
inscrição é Cr$ 70. mil e o habilitante deverá ter, no

mínimo, o 2.° grau completo, havendo um totál de 30.

vagas a serem preenchidas. Segundo o diretor do CT
do Senai, Luiz Durieux Sobrinho, os , participantes re
ceberão apostllas; registro de Supervisor de Segurança
expedido pelo Mi'nistério do Trabalho, bem como, todo
material didático e cobertura de despesas com estágios.

COMUNIDADE EVANGÉLICA -..,. 1). Cultos: hoje
à noite, às 1 ?h·, na Igreja dó centro e no domingo, dia
10, às 8 e 19 horas no· centro e, às l Oh, em Santa
Luzia. '2). Nestes dias 9 e l O, hoje e amanhã, es

tarão sendo ministrados os seguintes cursos de aper
feiçoamento para professores de Escola Dominical:

a) Turma "B" - Módulo 2 e b ) Turma "C" - Mó
dulo 1.

GOVERNO/íNDICE� - A correção monetária, pa
ra o mês de abril, foi fixada em 9% pelo Governo, o

maior índice já conhecido desde que o sistema foi

institufdo em 1965. O rendimento dä poupança no pri
meiro trimestre (janeiro a março) é de 25,0.9% e os

aluguéis, de imóveis comerciais, cujos contratos vão

ser' renovados em abrtl, terão um reajuste de 126%,
válidos pelo prazo de um ano.

'KOHlBACH :_' O SUPERMOTOR
,

POTí:NCIA SEM LIMITES.

Novela Casan/Prefeitura:
a briga entre Piske eVasei

O mandatário-mor de Ja

raguá do Sul, Durval Vasél,
.confessou-se constrangido
com o Administrador Regio
naí da Casan, em .Jolnville,
.Osni Piske, que em entrevis
tas à imprensa, acusou-o de
leviano e de tomar atitudes

puramente polítiqueiras e

-Inconsequentes no "affaire"

Prefeitura/Casan, cujos pro-
'cesses estão atualmente sub

judice. "Este cidadão, que
felizmente não O' conheço,
não tem moral bastante para
atacar como atacou um pre-
feito como nós., eleito pela'
vontade da maioria do elei
torado jaraguaense, ele foi
infeliz em suas colocações.

, Ele que foi extraditado do
PMDB, foi para o PDS e de
lá, tenho, certeza, que 'tam
bém o será, pois sei de fon
te segura".

do", não tem fundamento al-I
.
gum, demonstrando que não,
tem conhecimento de cau-]
sa, acrescentou Vasel, ao re-:
velar a negativa da Casan
em fornecer os talonários
'para pagamento da taxa de
consumo, computorizadas
pela Prodasc, que igualmen
te negou-se, fornecer, as se

g,undas vias. Diante do im

passe, as contas que vencem

em abril, dos mais de 6
mil usuários; estão sendo
féitas manualmente.

Informou também o Pre
feito, que os técnicos da
Acaresc de Jaraguá do Sul, '

estão realizando estudos pa
ra viabilizar a implantação
de feiras livres no municí
pio, a .princíplo uma, no A

qropecuério, possivelmente.
Com a Salvita, .estão sendo
mantidos entendimentos, ob
jetivando a celebração de
um convênio .que permita
a prefeitura administrar o

Parque Agropecuário "Mi
nistro João Cleophas".

, O orçamento divulgado
por Piske, de Cr$ 20.0 mi

lhões, para serem aplicados
este ano em Jaraguá do Sul,
está completamente "fura-

Vede,-se urgente
Chevette SL-79

Moto CB 400-81
, Moto ML 125-81

Tratar FORe 72-1217 ou 72-1737 com Sr. Guido.

�,------------------------�

Casas Populares
I nscrições abertas para todo o Norte Catarinense. -

No Edifício Menegotti - Av. Mal. Deodoro da Fonse
ca, 855 - Sala 10.3 - Jaraguá do Sul-SC.

AUREA MUELLER GRUBBA
Tabeliã Designada e Oficial do

Registro de Protestos

EDITAL
Pelo presente Edital de citação pedimos aos se

nhores abaixo relacionados que compareçam em nosso

Cartório para tratarem de assuntos ,de seus Interesses:

ALVINO PERSIKE - Estrada Bananal, s/n - Guara
mirim-Se. EWALDO BETTONI - Ilha da' Figueira, nes

ta. GERHARDT GUMZ -' Estrada Garibaldi, nesta.
FRANCISCO SAFANELLI - Rua Proc. Gomes de Oli
veíra, 1066, nesta. JOSE LICINIO DE PAULA - Rua JOe
inville, s/n, nesta. OLIMPIO GONÇALVES - Estrada
Corticeira, s/n, Guaramirim-SC. OSWALDO MAAS .

nesta; EMILSON BORBA, nesta. WILSON DRAEGER, Es
trada Rio da Luz !, s/n, nesta.

Aurea Müller Grubba
Tabeliã Designada

- l'

Guaramirim:

Camara
pede
-telefones;
públicos

A Câmara de Vereadores
. de Guaramirim, em ofício.
ao presidente da Telesc,
Douglas de Macedo Mesqui
ta, solicitou a urgente. im
plantação de telefones pú
blicos, os chamados "o re- U
lhões", na cidade e no inte
rior (telefones urbanos e

rural), para melhor aten
der aos milhares de usuá
rios que carecem desse meio.

prático de comunicação. Pe
diu igualmente a expansão.
da rede telefônica,

.

O legislativo gua�ami�"'en
se está, também inicia"*'f1o,
um movimento e para .0

qua]- pleiteia apoio da As./"
sembléia Legislativa, da Am- '

vali, dos deputados Octací
lio, Zattar e Dornbusch; a
lém das Câmaras de Verea-

,

dores de Jaraguá do Sul, B.
Velha, Corupá, Schroeder e

Massarandubá, no sentido
de que unam esforços, para
que' seja reestudada a Lei

\

que fixa a base de cálculos
da remuneração dos prefei
tos municipais. Como justi
ficativa, cita exemplo do pre
feito de Guaramirim, que re

cebe, entre subsídios e ver

ba de. representação, e-s
322.193,70. e que, no entan

to, é constantemente requisi
tado e convidado a prestar'
auxílios 'e participar de fes
tas e comemorações diver··
sas, onerando assim de for
ma marcante, o orçamente'
do prefeito e corroendo os

seus baixos vencimentos.

Foi aprovado pela Câma

ra, o projete-de-lei que au-

toriza o Executivo ,a partici
par financeiramente no'- pa
gamento de. passes escola-·
res, no valor de até 40.%,
para aqueles alunos residen
tes no interior do municí

pio e que, díariamente se u-

tilizam de ônibus para loco
moção ao estabelecimento
de ensino. E aprovou

.

tam

bém os balancetes mensais
e o balanço geral e anexos

da Prefeitura, referentes a

1981.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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@ �VIene9otti �_.:-----�_�.....---. -==:�"T "_z:e..,� .. CGCMF n.O 84.436.583/0001-98Jaraguá do Sul - scVeículos S.A.RELATÓRIO DA DIRETORIA , .-)"""'1-:-; •. -Senhores AcionistasCumprindo determinações legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter a Vossas Senhorias, o Balanço Patrimonial, desta sociedade, bem como, a Demonstràção do Resultado do Exercício, Demonstração das Origens e Apllcações de-Recursos e a Demonstração das Mutações do Patrimô nio Líquido, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1982. Esta Administração coloca-se ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos 'que se : tornem, necessários. Jaraguá do Sul (SC), 18.01. 1981. A Diretoria.�- BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRA DO EM ,31 DE DEZEMBROj1982. ,

�'ií IT -.('Quadro I

�' ';:'!ATIVO
1:-

31.12.82 31.12.81
CIR"dJILANte:'

,

-C'!
-

7' 154.617.519,10 50.834.223,88
DlspO)(ij;_va

.

'fi
-

f 15.379.671,15- 5.174.735,73
Caixa ....r.-................ .... ..... 104.249,59 274.906,99
Bancos CO(jjfä' Movimento z:

•••••• '. • •• 6.275.421,56 1.900-.661,38
Aplicações de' Uquidez Imediata

,. 9.000.000,00 2,.9CJ9.167,36
REALIZÁVEL A ClURTO PRAZO 138. 858 � 340,93 45.460.810,04
Contas a Receber ....." ....._...... ,

' 101.401.525,19 29.653.173,07'

(-) Provisão pjCréd. Uqu. Duvidosa. '(2.037.000,00) (847.920,00)
(-) Bancos Conta Desc?nto .•....... r

•••• (16.365.010,00) (7.568.000,00)
Mercadorias para Revenda .,. _. . . . . . . . . . . 35. 104.773,27 17.708.782,86
Adlant. a Forttee. de Mercadorias.... .•. ... 12.028.076,45 4.024.414,88
Outras Contas............ .•.... 8.725.976,02 2.490.359,23
DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE

_

379.507,02 198.678,11-
Deoósitos e Cauções '. . . . 64.653,10 36.2.78,28
Fretes e Carretos ..........•......... '. . . . 138.441,59 92.328,12
Prêmios de Seguros w • .,. • • • • • • • 176.412,33 70.071,71REAUZÁVE,L A LONGO PRAZO' 464.951,88 1.178.846,88
Contas a Receber -� ", . . . - 700.000,00
lnvestimentos a Aplicar...... 412.909,00 445.150,00Outras contas ""'" ;! •••• " •• ", 52.042,88 33.696,88PERMANENTE

" 49.595.661,38 22.447.675,'13
INVESTIMENTOS Oi -.

-

2.,857.029,47 1.444.542,36
Part. Permanentes-Outras Empresas ....... -�.847.543,11' 1.439.745,54Caucões - Uso' da Marca ,......... 9.486,36 4.796,82IMOBILIZADO _�_6.738.631,91 I 21.003.132,77
Terrenos .. , ,....... 17.298.685,41 8.393.198,31Construções em Andamento '" t « • • • • • • • • • 2.657.270,61

'

Prédios e Benfeitorias
" :. 28.392.062,98 13.681.553,40Máquinas Ferr. e Equipamentos 8.979.941,28

-

4.248.973,66Móveis, Utens. e Mstalações ...,............ 10.998.898,79" '5.166.903,67Veículos de Uso .. , :.............. 1.722.129,02 472.491,10(-) Depreciações 'Acumuladas
,........ (23.310.356,18) (10.959.987,37)

TOTAL DO ATIVO Cr$ 204. 678l 32,36 74.460.745M
�

Quadro, Ht

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS 'E A2LICAÇÕES DE RECURSOS

,1) ORIGENS "

Lucro l.Iquide do Exercício
Aumento do Capital Soei

31.12.82
27. 151 . 551 ,58
3. 150. 000,0

31.12.81
5.102.958,91

PASSIVO

31.12.82,
60.158 R34,74

-r'
'.1

CIRCULANTE
31.12.81

17.697.705,89
1.786.959,12
1 . 173.721,94
5.693.536,30
2.800.000,00
3.847.378,00

Forn�cedore5 . . . . . . . . . . .. . .

Salários e Ordenados a Pagar .

Impostos e Taxas a Recolher ' ..

Títulos a Pagar .

Provisão p/ o Imposto de Renda .

P
. -

/ F'
.

rovlsao p erlas -

Lucros ou Div. - Sócio/Acionista .

Outras Contas, .

EXIGrVEL' A LONGO PRAZO

6.699.884,37
2.856.744,25
13:405.495,45
6.700.000,00
16. 64�. 730,00
3.456.001,00
9.750.000,00
647.079,67

1 .827.000,00 -'

569.110,53
1 .000.000,00

Empréstimos de Sócios/Coligadas - '-:--000--:--000,00
PATRIMÖNIO LfQUIDO 144.519.197,62 55.763.040,00
CAPITAL REALIZADO 47.250.000,00 21.000.000,00
Capital Social ... -

... '..................... 47.250.000,00 21.000 -,000,00
RESERVAS DE CAPITAL

_ 48.839.636,00 24:003.720,62
Correção do Capital Realizado............ 45.079.437,76

_-
.

20.390.562,23
Reserva Legal ,... 3.499.472,16 787.448,'15'
Reserva Corro Monet. Ativo Imobil. - 2.709.639,83
Reserva de I ncentivos Fiscais _. . . . . ,260.726,08 116.'070,41
LUCROS ACUMULADOS 48.429.561,62'10.759.319,38
Lucros ou Prejuízos Acumulados....... 21.278.010,04 5.656.360,47
Lucros do Exercíclo 27.151.551,58 5.102.958,91
TOTAL DO PASSIVO ;............. 204.678.132,36 74.460.745,89

Quadro " - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCrCIO

Vendas de Mercadorias e Serviços .. ;..... 659.318.823,86 266.147.709,09
(-) Custo das Vendas e Serviços........ (415.573.646,59) (175.530.363,63)
(-) Impostos Faturados, (87.165.859;76) (32.162.303,96)
LUCRO BRUTO ... /..................... 156.579.317,51 58-.455.041,50
(-) Despesas com Pessoal.............. (44.304.634,91) (19.746.795,41)
(-) Despesas Administrativas,........... (9.048.578,19) (4.476.804,66)
(-:-) Despesas com Vendas.............. (22.784.335,$0) (9.771.872,17)
(-) Impostos e Taxas.................. (7.665.531,59) (2.244.0'66,80)
(+) Receitas Financeiras............... 12.688.383,45 2.841.930,33
(-) Despesas Financeiras

:..... (8.471.184,21) (5.010.323,29)
LUCRO OPERACIONAL .�................ 76.993.436,26 20.047.109,50
(+) Receitas Operaciona_is 13.564.037,94 5.472.692,52
(+) Receitas Não-Operacionais 286.376,99 98.932,10,_.) Despesas Nã�perationais . . . . .. . . . . . (2�07,98) (129.995,85)

.-.- .....�,

364.734,68 �
-,

1 . 942 .'186:9�
713.895,00

egal •..•. _

••.-:�•...•...• '

•..•••

Dim!nuição Realiz. a Longo Prazo _.

2) APLlCAÇÖES
Aumenta do Ativo Imob,ili2:;ado

.Aumento dos Investimentos. . . . . . . . . . . . .. �Diminuição Exíg. a Lonqó Prazo
.Alimento do Realiz. a Lonqo Prazo
.Ajuste ref. o Imposto de Renda
.Perda Aiieneção Incent. Fiscais '. . . 439.848,00

_TOT A I S
7:847.630,25 1.565.759,42AUMENTO DO CAP. ClRC. UQUIDO .,.

61.322.066,37 18.277.431,153) DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CA PITAL CIRCULANTç UQUIDOCAPITAL CIRCULANTE 31.12.82 3].12.81Ativo Circulanfé 154.617.519,10 50.834.223,88Passivo Circulante 60.158.934,74 17.697.705,89CAP. CIRe. UQUIDO 94.458.584,36 33.136.517,99-

69. 169.696,62
6. 407. 641,85

140,40
1.000.000,00

19
. 843. 190,57

1 !il8. 757,42
28.363,00

267.648,00
90.991,00

Variação
103.783.295,22
(42.461.228,85)
61.322.066,37

'--�-.�--, I ,._. "_"-"T_,
es dO �osto de Renda

-

.. �..... 55.4e'h'.468,51 11.142.0�1,59,(-) Provisão pj�lmpostode Renda
..... 06.643.730,00) (3.847.378,,00)LUCRO DO EXERCfCIO

38.843.738,51 7.294.69�,59
Distribuição do Lucro:

: i:

Reserva Lega I
( 1 .942. 186,93) (364.734,68)Lucros ou Div. - SóciojAcionrsta (9.750.000,00) (1.827.000,00)LUCRO LfQU. A DISP. DA ASSEMBLt:IA

Quadro IV - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇ ÕES DO PATRIMÓNIO LfQUIDO
Histórico Capital C. monet.

'Ativo ímob.
2.709.63?;83

Saldos em 31.12.1981
Aumento do CEPo Social
Incorp. ao Capital Social.
Incentivos, Fiscais
Alienação Incent. Fiscais
Correção Monetária
Lucro do Exercício
Saldos <em 31.12.1982

C. Monet.
·Cap. Social
20.390.562,23

21 .000.000,00
3.150.000,00
23. 100.000,00 (2.709.639,83) (20.390.360,17)

45.079.235,70

45.079.437,76
47

-,250.000,00

27.151.551,58 .5.102.958,91

Lucros
acumulados
10 .759.319,38

Reserva
Inc. Fiscais

116.070,41

, Reserva
Legal

787.448,15

Patrim6nlo
Líquido

55.763.040,00
3.150.000,00

537.607,00
(439.848,00 )

56 . 4 14 . 660,11
29.093.738,51
144.519.197,62

10.518.690,66
27. 151 . 551,58 '

48.429.561,62

537.607,00 -

(439.848,00 )
46.896,67

, 260.726,08

769.837,08
1.942.186,93
3.499.472,16

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Q1) ESTOQUES: Foram avaliados ao custo médio de aquisição e, conforme legislação em vigor, deduzldo o ICM recuperável.
2) CORREÇÃO MONETÁRIA, DEPRECIAÇÃO: Cálculos realiza dos conforme legislação em vigor, e pelo método linear.

' 3) PROVISÃO PjCRE:DITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA: Foi ádotada a taxa usual de 3%; cujo valor Gonsideramos sufi-
ciente para cobertura de eventuais perdas. '

,

,

4) AÇÖES: Na data do encerramento do Balanço era a sequln te a posição acionária: 4.500.000 (quatro milhões, e quinhen
'

tas), de ações ordinárias e 3.000.000 (três milhões), de açõ es preferenciais, nominativas, todas no valor de Cr$ 6,30 (seis
cruzeiros e trinta centavos).

.

. SIGOLF SCHÜNKE - CPF n. 004.356.439-91'
Diretor-Presidente MAURO KOCH - CPF ri. 005.720.209-53

Diretor-Administrativo
JOÃO CARLOS VENTURELLI - CPF n. 247.151.669-�8,Técnico em Contabilidade CRC-SC n. 8.998

-

-, ',_

.1')

�.

,Ç)

�,

�
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ADEIVIAR H. O. FURTADO· Dirotot
CPF 122.919.359-68

JAMIROWIEST· Diretor
CPF �04.368.799-22

Senhores' Acionistas:
_ ,

. Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V. Sas., o balanço patrimonial e
demais demonstrações financeiras referentes ao exercleio soeial encerrado em 31 ele janeiro de 1983 Colocamo-nos à disposição dos Senhores
para quaisquer esclarecimentos adieionais.

.

Jaraguá do Sul (SC). 23 de março de 1983 A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.01.83

'-'''';-C�f ��,� .(em milhares de cruzeiros)
'����.-..

ATIVO 1983 1982
.

PASSIVO 1983 1982
CIRCULANTE' 567.205 187.319 CIRCULANTE 528.401 180.68!t=

Disponibilidades 9.601 17.533 Fornecedores 139.551 35.599
Clientes .'.,'\'r·HY· 356.312 94.328 Instituições Financeiras 84.561 55.228
Estoques 160.293 55.170 Obrigações Sociais e Tributárias 100.745 2(3.314
Aplicações Financeiras 15.303 1.300 Debêntures Simples 37.975
Bancos Conta Vinculada 4.018 2;508 Provisão p/Imposto de Renda 80.481, 35.172
Outros Créditos 16.955 7.011 Dividendos a Pagar 31.984 7.734
Despeses do Exercleio Seguinte 4.663 9.469 Participações Estatutárias 12.720 3.608

REALIZÁVEL A L�NGOPRAZO
1"'"

.

Comissões a Pagar 23.371 5.366
.
J. 1.794 577 Contas a Pagar 17.013 11.664

Depósitos Eletrotirás :,c:;
.

1.794 577
:;- EXIGIVEL A LONGO PRAZO 8.965 13.509

PERMANENTE 719.454 271.898 J nstituições Financeiras �
Investimentos 462.653 155.056 Diretores e Acionistas 491 4.079
Imobilizado , - 256.801 116.842 Provisão para Imposto de Renda 1.870 1.159

Contas a Pagar 6.604 8.250

PATRIMÓNIO LIQUIDO 751.087 265.600
Capital Social 258.000 ' 108.000
Reservas de Capital 272.657 127.762
Reservas de Lucros 220.430 29.838

TOTAL DO ATIVO � 459.794 TOTAL DO PASSIVO 1.288.453 .459.794

--DEMONSTRAÇÄO DAS ORIGENS E APLICAÇOES DE:AeCURSOS
(em milhares de cruzeiros)

-- DEMONSTR'AÇÄO DOS RESULTADOS EM 31.01.83-.-
(em milhares de cruzeiros)

1983 1982 1983

�ECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.442.762 427.572 1, ORIGENS DE RECURSOS

(-) Deduções da Receita Bruta 283.394 85.111 Das Operações
Lucro liqUido do Exerclcio 237.751

RECEITA OPERj).CIONAL LIÓUIDA 1.159.368 342.461 Desp, (Rec.) que não afetam o Cap. C;irculante:
(-) Custo dos Produtos Vendidos 562.757 163.536 - Depreciações 10.129

- Correção Monetária do Balanço (5.814)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO 596.611 178.925 - Resultado da Equivalência Patrimonial (98.013)
(-) Despesas Operacionais

. 259.509 142.040 Valor Residual do Ativo Perm. Baixado 5.988
Honorários da Diretoria 18.520 10.400 Reserva de lnvestlrnentos- PN 48/79 9.700

Despesas Administrativas 46.331 32.346 Ajustes no Patrimônio Uquido 1.549

Despesas com Vendas 194.894 50.207 Dos Acionistas

Despesas (-) Receitas Financeiras 97.777 42.171 Integralização do Capital .

161.290(:t) Resultado de Equivalência Patrimonial 98.013 (6.916) Total das Origens

LUCRO OPERACIONAL LIÓUIDO 33i102 36.885
(±) Resultado não Operacional (6.164) 30.719

(+) Correção Monetária do Balanço 5.814 13.030 2: APLlCA(_tÖES DE RECURSOS
No Permanente

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 336.752 80.634 - Imobilizado 29.399

(-) Provisão para Imposto de Renda 80.481 23.798 - Investimentos 60.497
Dividendos Propostos 31.963

LUCRO APÓS Ó IMPOSTO DE RENDA 256.271 56.836 Aumento do Realizável a Longo Prazo 1.2'17
(-) Participação dos Administradores 18.520

. 3.608
.

Redução do Exig(vel a Longo Prazo 4.544
Resgate de Ações Preferenciais 1.500

LUCRO' LIÓUIDO DO EXERCíCIO 237.751 53.228 Em Aumento (Redução) do Cap, Circul. 32.170.
Lucro p/Ação <i;92 0,49 Total das Apl icações 1610290

_______� DEMONSTRA(_tÄO DO CAPITAL CIRCULANTELIQUIDO-------------
(em milhares de cruzeiros)

1983 1982 1983 1982
-,-

ATIVO CIRCULANTE fASSIVO CIRCULANTE
106.746No I nrcío do Exercleio 187.319 119.833 No Inicio do Exercleio 180.685

No Final do Exercício 567.205 181.319 No Final do Exercício 528.401 180.685
379.886 67.486 347.716 73.939

3. CAPITAL CIRCULANTE LlÓUIDO 32170 1M53l

DEMONSTRA

DISCRIMINACÄO CAPITAL RESERVAS
SOCIAL DE CAPITAL
60.500 '25.025
47.000 (25.025)

500
1.675

105.334
-w-:

-.- 20.753

RESERVAS LUCROS PATRIMÓNIO
DE LUCROS ACUMULADOS LlÓUIDO

25.270· 110.795
(21.975)

500
1.675

(1.125) (1.125)
2.905 108.239

.

53.228 53.228

(20.753) '-.-

1.624 (1.624)
(7.712) '(7.712)

3.000 (3.000) -.;.._

20.139 (20.139)
29.838 265.600
(22.2381
(1.500) (1.500)
-.--; 9.700

1.549 1.549
6.993 269.950

237.751 237,751

11.887 (11.887)
98.013 (98.013)
-.- (31.963) (31.963)

8.000 (8.000)
87.888 (87.888)
220.430 751.087

. Saldo em 31.01.81
Incorporação ao Capital
I ntegrajização de Capital
Reserva de Investimentos
'Redução de Reservas
Correção Monetâria
Lucro Líquido do Exercleio
Destinação Proposta:
- Reserva Especial DL 1.892
- Reserva Legal'

..

� llividendos Propostos (Cr$ 0,07 p/Ação)
- Fundo para Resgate de Ações .

- Aeserva para Aumento de Capital
Saldo em 31.01.82
Aumento Capital AGE 30.04.82
R esgate de Ações Preferenci<ris
Aeserva de Investimentos' /

Ajustes de Exerclcios Anteriores
Correção Monetária
Lucro Uquido do Exercício
Destinação Proposta:
- Reserva Legal
- Reserva de Lucros a Realizar
- D'ividendos Propostos (Cr$ 0,12 p/Ação)
- Fundo para Resgate de Ações
- Reserva para Aumento de Capital.
Saldo em 31.01.83

108.000
150.000

- .....

127.762
(127.762)

9.700

262.957
-lO:-

-,-

-.-

-.-

258,000 272.657

______. DIRETORIA-------------------

JAIROWIEST - I!)iret�r .

AlFEÚ 'rARCISIO GARCIA - Diretor
CPF 104.012.459-34' CPF 005.719_709 ·15

INGOMAR·HORNBURG
Tk. em Contabilidade - CRCISCI - 5.799

CPF 019.611.529-91

53.228

4.906
(13_030)
6.916
3.875
1.675
(1.125)

500
56.945

5.463
49.660
7.712
374
189.

(6.453)
56.495

-NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRA ÓES FINANCEIRAS-
em milhares de cruzeiros •

NOTA 01 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS'DIRETRIZESCONT.6.BEIS
aI Apuração do Resultado

.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência de
exercrcio, incluindo os efeitos líquidos da correção monetária sobre
o Ativo Permanente e o Patrimônio Líquido.

.

O Resultado exclui aparcela atribufvel ao I mposto de Renda.
b) .Atlvo Circlliante .

.

Os estoques de produtos acabados foram avaliados a 70% (setenta
por cento) do preço de venda praticado no período.
Os estoques de produtos em elaboração foram avaliados a 56% (cin
quenta e seis por cento) do preço de venda praticado no perlado.
Os demais estqques foram avaliados pelo preço médio de aquisição,
liquidas de ICM. Os ativos, quando. aplicável, estão ajustados por
provisões para adequá-los aos proväveis valores de realização.

cl Permanente
.

Demonstrado pelo custo de aquisição corrigido monetáriamente com

base nas variações das ORTN's. A
.. depreciação é calculada com base

no método línear às taxas permitidas pela legislação tributária, e

debitada aos custos de produção e/ou no resultado do exerclcio.
O investimentorelevante em Controlada, está avaliado ao patrimônio
liquido, com base no método de equivalência patrimonial. Isto resul
tou num ganhe de capital no valor de Cr$ 98.013 mil, inserido no

resultado do sxercrclo,
d) Distribuição do Resultado \

Nas demonstrações financeiras, o lucro do exercício se encontra alo
cado, conforme a proposta para distribuição elaborada pela Admi

nistração da Companhia, no pressuposto de sua aprovação pela
Assembléia Geral Ordinária.

e) InstituiçÕes Financeiras
.

Os empréstimos e ·financiílmentos estão atualizados às taxas contra

tuais e Indices' monetários vigentes na data do encerramento do

Balanço,

NOTA 02 - DESMEMBRAMENTO DAS CONTAS AELEVANTES
DAS DEMONSTRA(_tÓES FINANCEIRAS

a) Clientes

Duplicatas a Receber
(-) Valores Descontados
(-) Provisão p/Devedores 'Duvidosos
Total:

b) Estoques

198·3 1982

420.886 121.326
51.800 23.358
12.714 L.C�.6�,O

356.372 94.328

1983. 1982
80.228 27.365
12.797 .5.561
62.568 20.154
4.700 ..2Q!ill

160.293 55.170

j983 1�'!?
456.069 149.452

6.5e4 5.604
462.(,53 155.õ56

Produtos Acabados
Produtos em Elaboração
Matéria Prima
Outros Materiais
Total:

c) Investimentos

Em Empresas Controladas
Participações Voluntárias
Total

Empresas Controladas
Empre
sa

Capital
Social

Participaçfo
Ações

% Patrimô-. Valor P:;- lnvestim.
nio U- trtmonial Corrigi
quido Equival. do

Reserva
Aplic.

no MEP
Simesc
S/A. 571.977 105.775.889 46.39 983.1Hl 456.069 358.056 98.013

d) Imobilizado

DISCRIMINAÇAo Valor Depre- 19G3 1982
Corrigi· ciaçães Valor Valor

do Acumul. LIquido Líquido
Terrenos 89.555 89.555 36.760
Construções 103.768 11.700 92.068 45.848
Máq -. e Equipamentos 84.689 45.799 38.890 21.474
Ferramentas e UtensIlias 20.164 3.787 16.377 5A9!i.
Móveis e Utensrlíos 10.575 3.286 7.289 3.662
Outros Bens 7.980 1.982 5.998 3 . .603
I mobilizações em Curso . 6.624 6.624
TOTAL: 323.355 66.554 256.801 116.842

NOTA 03 - DEBf:NTURES
A Assembléia dos Acionistas de 18.06.82 aprovou a emissão de 300
debêntures com valor nominal de CrS 100 mil cada urna, nas seguin
tes condições:
Data de Emissão 03.08.82. t.
Remuneração: Juros de '8% aa mais .60% da correção anual.
Vencimento: 03.08.83.
As debêntures após 180 dias da emissão dos certificados, poderão ser

convertidos em ações preferenciais pelo valer patrimonial da ação
com base no balanço de 31.01.83.

NOTA 04 - CAPITAL SOCIAL \

O capital social é de CrS 258.000 mil, representado por 258.'000'.000
.

ações, sendo: 125.126.304 ações ordinárias. 13.791 A09 ações prefe
renciais Classe "A", 1.188.035 ações preferenciais Classe' "B" e
117.894.252 ações prefarenciais Classe "C". nominativas ou' ao por
tador à critério do acionista, todas com valer nominal de CrS 1 00
Ihum cruzeiro) cada uma. .

'

As ações preferenciais não terão direito a voto e gozarão das seguin
tes vantagens:
a) prioridade na distribuição do dividendo minima obrigatório;
b) prioridade no reembolso do capital;
c) as mesmas vantagens conferidas às ações ordinárias. inclusive a

participação em todos os aumentos de capital, por distribuição
de lucros ou reservas proven ientes da correção monetári a ou não.

il------PARECER DOS AUDITORES

Em zä de Março de 1983.

�O$ Administradores e Acionistas
METAlÚRGICA JOAO WIEST S.A.

Examinamos os Balanços Patrimoniais de METALÚRGICA JOAO
WIEST S.A., em 31 de janeiro de 1983 e de 1982, as correspondentes demons
trações de resultados, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações
de recursos dos períodos findos nessas datas. Nosso exame foi efetuado canso
_ante .padrões reconhecidos de auditoria, Incluindo revisões parciais dos livros e

documentos de contabüldede, bem como aplicando outros procedimentos técni
cos de auditoria na extensâc que julgamos necessária, segundo as circunstâncias.

Somos de opiniéo que as dernonstracões financeiras acima referidas,
lidas em conjunto com as notas explicativas, apresentam adequadamente a pos i
ç�o patrimonial e a situação financeira de METALÚRGICA JOÃO WIESTS.A.,
em 31 de janeiro de 1983 e de 1982, os resultados de suas operações, as mutações
do patrimônio líquido e as origens Po aplicações de 'recursos dos períodos findos
nessas datas, de acordo com os princípios de contabilidade qeralmenre aceitos e

aplicados em bases uniformes.
'

AUDIT - SERViÇOS DE AUDITORIA SIC. - CR€ISC) - n� 0524

WILllAN KOHlER - Contador - CRC(SC) - n? 5235
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pios,. entra �m convênio
com a Prefeitt,ira' Munici
pal e apresenta· um arqui-

.

teto de sua "equipe de ro

dízio", que será contrata-'
do pela Prefeitura com

"onorários repassac:;los pe
lo GAPLAN. Esse arquite
to, quando houver ele
mento I:tumano disponível
monta uma eSluipe local
formada por elementos
que conhecem a realidade
do município. Evita-se
deste modo os problemas
de "planos de prancheta",
que feitos nos escritórios
de empresas distantes do
cotidiano urbano e longe
das pessoas que conhecem
os problemas da cidade,
geralmente fugiam à rea

lidade.
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\ DESPACHANTE VICTOR
\

Emplacamentos - Transferências - Negativas
Seguro Obrigatório - Carteira de Motorista e

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodoro, 557
<junto a firma Emmendoerfer)

Telefones: 72-0060,72-0327 e 72-0655 �

COMERCIAL FLORIANI

Revenda e assistência técnica Sharp, Dismac,
Olivetti e relógos Rod Bel.

Compra e venda de máquinas usadas.

Oficina de máquinas de escritório e

acessórios em geral.
R. Venâncio da Silva Porto, 331 - Fone 72-1492

RELOJOARIA AVENIDA

Presenteie com jóias e as mais finas

sugestões da RELOJOARIA AVENIDA.

Marechfll e Getúlio Vargas

FUNILARIA JARAGUÁ LTDA.

Calhas para todas as finalidades.
Faça-nos uma visita. Estamos em

condições de atendê-los
eficientemente.

flua Felipe, Schmidt, 179 - Telefone: ,72-0448

TERRAPLENAGEM VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

I'
II

•

CONSULTE NOSSOS SERV�ÇOS·
I TUBOS SANTA HELENA'

Tubos de concreto para suas obras
Rua Jcinville, 1.016 - Telefone: 72-1101

'

A moda certa em roupas e calçados é com a

CINnERELA, onde estão as melhores opções
para cada estação.

CINDERELA

Veste bem. A moda. certa, na

Gumercindo e na Getúlio Vargas. I.--------------------�-

'I----------------------------------�---------'

/

Plano Diretor de Schroeder
A grande maioria das

cidades brasileiras apre
sentaram, a partir da dé
cada de 50, um cresci
mento desordenado e ex

plosivo ao sabor do Uvre
jogo das forças econômi
cas e políticas.

Com a ",rbanização
crescente em. todo o país
e a rápida concentração
de pessoas nos espaços
urbanos, a preocupação
dos poderes públicos e do
povo em gera I no que diz
respeito ao controle do
uso do. solo urbano, pre
servação de áreas verdes

vez implantado não .ter
mina nunca, um método
de pesquisà, análise, pre
visão e ordenação de mu

danças. Para tal, suben
tende-se que é preciso ee
nhecer os dados do pro
blema (através da pesqui
sa) e compreendê-lo (a
través da análise), para
equacioná-lo e resolvê-Io
numa síntese, noções es

tas que devem estar een

tidas no conceito amplo
de planejamento.
Planejar o desenvolvi

mento de uma cidade -
o que se chama planeja
mento urbano - é suprir
deficiências e necessida
des existentes além de o
ferecer meios para a o

cupação e expansão do sí
tio urbano de forma or

ganizada. Pode-se dizer
que o processo é reali
mentado continuamente
para que mantenha sua

validade já que fatos no

vos e aleatórios podem
surgir, precisando ser

considerados na época o

portuna para que even- .

fuais desvios sejam corri
gidos. O Plano Diretor,
documento que fixa os ob
jetivos � diretrizes do pla
nejamento, jamais poderá
ser censlderade definiti
vo, o que negaria a pró
pria metodologia do pla�
nejamento, essencialmen
te dinâmica. Através de
uma revisão e eensequen
te atualização, e Plano po
derá ser modificado sem

pre que necessário.
Há pouco tempo atrás,

o controle do uso do solo
mesmo .nas grandes cida
des era raro e quando ha
viam normas, estas não
tinham o intuito de pre
servar o bem comum, já
que visavam mais-o as

pecto estético. Mas em

.

virtude. dos males causa
dos por" um crescimento
desordenado das cidades,
o planejamento urbano
foi ganhando importân
cia. E é justamente' por se
preocupar com o homem
e o espaçó que habita que
o governo estadual vem
tentando implantar nas

cidades catarinenses esse
processo, através dos PIa
nos Diretores Físico-Terri
toriais.

Os trabalhos são reali
zados de forma inédita
em todo o país - o Ga
binete de Planejamento e

Coordenação Geral, atra
vés da Sub-Chefia de Ar-

I ticulação com os Munid-

,

O trabalho produzido
na própria cidade terá
condições de trazer o real
e o exequível. Não se quer
simplesmente 'transplan
tar técnicas e idéias, mas
sim sentir a situação dos
municípios, ouvir as prin
cipais autoridades e lide
ranças locais para depois,
através de.um consenso,
materializar algo que pos
sa, de fato, ser realizado.
De nada adiantaria elabo
rar boas leis e uma boa
organização admlnlstratl-"
va caso' os projetos' não
saiam do papel.
O Plano consiste de

duas etapas. A primeira
são os levantamentos da
realidade, ou sejam le
vantamentos históricos,
geográficos, físicos e so

ciais. A segunda etapa são
as diretrizes e propostas,
as soluções para es pro
blemas existentes, acom

panhados da lei de zonea

mento, loteamento, códi
gos de postura e .J!difica
ções" plano viário e equi
pamentos urbanos.
A cidade de Schroeder

está em fase inicial de ur

banização; ,

c5 aspecto ru

ral ainda faz parte de sua

paisagem. E esse é o mo

mento adequado para pla
nejar seu desenvolvimento
futuro. O crescimento
gradativo da �idade exigi
rá a ocupação de seu es

paço, cabendo ao Poder
Público medidas de indu
ção, contrôle e fiscaliza
ção da observância às leis
do Plano. Com isso se e

vitará a dispersão de á
reas e se assegurará a ra

cionalidade . nos gastos
com a implantação e uti
lização des equipamentos
urbanos. A�quiteto, José
Fernando M. Fonseca)

J

I

.,

e mananciais, tornou-se
um interesse natural.

Os exemplos do caos

urbano nos grandes cen

tros são um alerta para
es pequenos e médios nú
cleos urbanos, pois o ho
mem começa a observar
a influência dos proble
mas referentes ao descui
do do crescimento sobre
es habitantes. Por isso
mesmo, à medida que.o
pequeno aglomerado ini
cia sua urbanizaão, torna
se necessário pensar de
maneira racional no me

dó de crescer.

Num momento em que
uma das urgentes necessi
dades do país é a interio
rização dos benef(cios'do
desenvolvimento econômi
co e social, caberá às pe
quenas cidades o impor
tante papel de centros de
apoio às populações' de
vendo, para tanto, equl
parem-se para garantir a

prestação de serviços ne-

.

cessários a. uma distribui
,

ção mais equilibrada dos
padrões desejáveis de vi
da.

Para isso é preciso que
o desenvolvimento seja
pensado de forma a atin
gh" um grau ótimo de a

plicação des recursos dis
poníveis, qarantindo um

padrão de organização
que seja adequado à ea

pacidad� financeira do
município e às caracterís
ticas físicas e sociais da
cidade em que se está im-

,

plantando o processo de
planejamento.

Mas o. que "em a ser

planejamento, esta pala
vra tão em voga? O pla
nejamento, ou planifica- .

ção, ':lão é um fim em si
mesmo mas um meio pa
ra atingir um fim. É um

método de trabalho de a

tuação contínua e per
manente. É um processo
de pensamento que uma

,
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RISTOW DEIXA BAEPENDI 'COM
DISPONIVEL, SUPERIOR A.i ICR$ 12 MILHÕES

,

"
.

Em assembléia dirigida
pelos Srs. Euqênlo Victor
Schmöckel e Murillo Barreto
Azevedo, membros do Con
setho Deliberativo, o Clube
Atlético Baependi elegeu dia
31, a nova diretoria para a

gestão março /S3 a março/
185. O presidente Haroldo
Ristow, que após seis anos

na direção do clube entre

gau a presidência para Rai-
ner Alfredo Wiele, apresen
tou o balanço financeiro e o

relatório dos exercícios de
1981 e 1982, período do seu

último mandato.
Cada departamento

constituído teve as ativida
des citadas nominalmente,
seja eles social, de atletis
mo, de natação, de fu.tebol
e campo, de judô, de bolão,
de tiro, de ginástica, de vo-

ibol, basquete, tênis de

campo e, também; depatri
mônlo. As realizações e os

feitos de cada departamento
foram relatadas, \ inclusive
valores; onde se observou a

nvejável posição financeira
do Baependi, hoje com um

dispon'ível superlor a e-s 12
milhões.

Segundo Rlstow, nos 2

últimos anos, o .patrimônio
do clube foi elevado consi
deravelmente com obras,
benfeitorias, móveis e uten

sílios; tais como construção
da piscina, bar e rsstauran
te, <tratamento próprio da

á§ua das piscinas (a
- única

essas dlrnensões, em clubes
do Estado), além da cons-

ução do
.

segundo portão
que dá acesso à sede social,
aterros estacionamento com

capacidade para 56 carros

em área concretada de ....
2.080 m2" construção das

quadras de tênis de campo
que terão 'um custo final de
Cr$ 8 milhões, aproximada
mente, bem como

'

outros

moveis e utensílios adquiri
dos, como máquinas, armá
rios, biombos, telefones, co
fre, escrivaninhas, entre ou-

tros. Destacou igualmente
as doações de mesas, cedei
s, glJarda-sóis e friser de
árias empresas.

O Baependi, até 30 de

março último, possuía 1.269

associados, sendo 12 bene
méritos e remidos, Sl au

Sentes e 1.,176 residentes na

icrorregião. Até aquela da-
• ta, também, o clube tinha
isponibilidade financeira de

-

Cr$ 12.357.207,37·� à rece

ber de notas promissórias e

ensaJidades Cr$ 4.075.225
outros Cr$ 6.S58.780,OO
e notas vencíveis até de

embro de S3. De, abril a de
ernbro/Bâ, a previsão de

rendas é de Cr$ 28.450.000 e
; de despesas lndispensévels
Cr$. 12.070.000,00. Tem o

Baependi um estoque de be
bidas (pago) de Cr$ .....
488.498,00 e, compromissos
a saldar de Cr$ .

1.444.067;62, que é a dívi
da total do clube.

Essa é a posição privi
legiada do Baependl. dire
toria sainte tinha planos de

entregar as quadras de tênis
e todo o pátio de estaciona
mento .pronto, todavia, o
mau tempo impediu tal rea

lização, _
informou Rlstow,

que acredita estejam pron
tas dentro de 60 a 90 dias,
quando então poder-se-á tra

tar da 'construção das ben
feitorias do projeto inicial,
como sejam, duas' cenchas

. de bocha, sauna playqround
churrascaria e casa do ecô

nomo, concluindo assim 9

projeto iniciado em 1974.

Bastante emocionado, Ris
tow afirmou que "volta
mos para o recesso do nos

so lar com a consciência do
dever cumprido e podemos,
de cabeça erguida, descer as

escadas. do nosso clube com

a convicção 'de que alguma
coisa de útil fizemos para o

nosso querido Baependi".

NOVA DIRETORIA
A nova diretoria do CA

Baependi, para o próximo'
biênio, ficou assim forma
da: Presidente de Honra -

Adolfo Antônio Emmendoer
fer, Presidente - Rainer Al
fredo Wieie, 1.° Vice-Presi
dente - Renato Trapp, 2.°

Vice-Presidente - Lincoln
Delmar Ristow. Vice-Presi
dentes de Departamentos:
Jurídico - Humberto Pradi,
Médico - Wanderley Quar
te Pereira, Patrimonial
Haroldo Ristow, Bochas e

Bolão - Luiz Carlos Ristow,
Tiro ao Alvo - Conrado
Riegel, Judô - Adolpho Mah

fud, Futebol - Waldir dos

Santos; Atletismo - José
Augusto Caglioni, Ginástica
- Durval Borba Neto, Tênis
de Campo - Rajner Modro,
Tênis de Mesa - Wolfgang
Riedmann, Futebol dei Salão
e Suíço - José Cildo Kuhn.
Valei, Basquete e Handebol

.

- Douglas Conrado Stange,
Natação - Walter Mahnke,
Relações Públicas·;_ Murillo
Barreto de 'Azevedo, Publici
dade_- Milton Stange, Sa
ciai - Arno Henschel. Con
selho Fiscal: Euclides Em

mendoerfer, Hamilton Gar
cia e Guida Mundstock. Su

plentes.: Salon. Carlos Sch
rauth, Aldo Salai e Osmar
Gumz.

.

CORREIO DO POVO

,

ATLETISMO VAI A JOINVILLE
DISPUTAR ESTADUAL JUVENIL

.

Sob o comando do técnico José Augusto Caqlionl, a

equrpe do CA Baependi, Divisão Municipal de Esportes e

K�hlbach S'A, participará em Joinville, neste sábado e do

mm�o, .do Ca.mpeonato Catarinense Juvenil de Atletismo.
Caqllonl re�clon'ou, para a competição, os seguintes atle-

'.

tas: Feminino - Dóris M. Renchi (100 c./barreiras, salto
altura, 4xlOO e 4x400m), Clarice Kuhn (salto altura salto
distância, 4xlÚO e 4x400), Raquel C. do Nascimento' (400
SOO, 4xlOO e 4x400)" Rosiméri do Nascfffiento (100, 200:
4xl00 e 4x400), Rosângela A. Lazzaris {arremesso .peso e

lançamento dardo), Valéria Vieira da Rosa (SOO e 1.500m),
Mari Iene Aparecida Watzko (heptatlo), Nádia Demaré:hi (ar-

.

remessa peso e lançamento disco) e Irma Marquardt (200 e

200 c/barreiras). Masculino: Djalmà Bago (salto altura,
salto distância, 4xl00 e 4x400m), José C. Alvise (arremes
so peso e lançamento dardo), Rogério Kuhn (400 rasos,

.400 c/barreiras, 4xl00 e.4x400), Valdir Dellagiustina (400,
SOO, 4x 1 00 e '4x400), Carlos Alberto Schiochet (lançamen
to disco e arremesso peso), José Abíllo André (1.500,5.000
m e 4x400m), Mauro Bonatti (1.500, 400 c/barreiras,
4xl00 e 4x400m) e Marcos Beltramini (lançamento dardo

e lançamento martelo).

CAMPEONATO SEsiANO DE
FUTEBOL DE CAMPO PROSSEGUE

O Campeonato Sesiano de Futebol de Campo, que
teve quatro rodadas efetivadas, tem continuidade neste fi

nal-de-semana, com partidas em Guaramirim e Jaraguá do

Sul. No Estádio Municipal João Butschardt, jogam a partir
das 14h de hoje, Metalúrgica Lombardi x Marisol. e Esto- .

fados Mannes x Eletromotores Weg. No domingo, dia 10; no
Estádio João Marcatto, às 8h30 -,- Malwee x Dalmar Con

fecções e às 10h30 - Metalúrgica Erwino Menegotti x E

nerge.
O Coordenador do Centro de Atividades do Sesi, A-

demar Lotin Frassettovà propósito de nota divulgada nes

te jornal, edição n.? 3.229, sobre "rusgas" entre o Sesi e o

Baependi, o que teria originado a -deterrnlnação da decisão

do Campeonato no Estádio João Marcatto, esclareceu que
as div�rgêj:)cias são entre o Baependi e o Conselho Desporti
vo Sesiano de Jaraguá do Sul, que tem na .presidência o Sr.

Valdir Bruch.

TORNEIO DA INTEGRAÇAO
TERÁ HOJE A TERCEIRA RODADA

Dois T�ques

O II Torneio da Integr.ação, do Grêmio Esportivo
.
Cruz de Malta, terá na noite deste sábado, no Estádio Euri

co Duwe, em Rio da Luz I, a realização da terceira rodada,
entre Rio Cerro e Malwice, às 19 horas e, após, Fluminense
x Botafogo. A largada aconteceu no dia 26 de março, com o

empate, a um gol, entre Vitória e Malwice e a vitória do XV
.

de Novembro, por 3 a 2, sobre o Fluminense.
No sábado último, independente de véspera de Pás�

coa, o Torneio prosseguiu: Ponte Preta Ox4 Floresta e Gua-

rani 1 x O Cruz de Malta.
. ..

Começou ontem à nol- .

te, no "Artur Müller", com

as partidas entre Arweg x

Urbano, AABB x Rio Molha
e Besc x Breithaupt,- o Cam
peonato Citadino Adulto de
Futebol de Salão, desta tem

porada, promovido pela
LJFS. Dia 15 próximo, sex

ta-feira, jogarão. às 19h30 -

Mirtes x AABB, 20h30-
Besc x Urbano e às" 21 h30 -

Mirtes x AABB, 20h30-
Besc x Urbano e às 21 h30 -

Rio Molha x Breithaupt.

_'Será neste sái:>ado, a de
cisão do Torneio lnterne de
Futebol Suíço da Associação
Recreativa Weg. JOgarão Fi·

nanças x Obras e Preeessa-:
mento Chapas x Vendas e os

vencedores deci�irão o títu
lo.

Começa na tarde deste
sábado, no Beira Rio Clube
de Campo, o 1.� Torneio A
berro de Voleibol de Jara

guá cio Sul. Várias equipes
se Inscreverem o que de an-'
temão garante o sucesso. E

hoje e amanhã, em Itajaí,
Paulo R. Marcatto, José C.
Souza, Alfredo Lass, Celso·
Padoin, Florilda Donini e Ro
sane Lass,· representando o

Beira Rio, participam de um

torneio interclubes de tênis
de campo.

O II Campeonato Jara·

guaense de Bicicross (BMX)
.

do Jaraguá Motor Clube, co
. meçará no dia 30·de abril.
Inscrições nas Lojas· Brei·
thaupt, que, juntamente com

a MOJ1árk patrocinará o

Campeonato, que será de
senvolvido em cinco etapas.
Uma equip� da Monark pa
treelnarä o Campeonato, que
será desenvolvido em cinco
etapas. Uma equipe da Mo-

. nark possivelmente se fará

presente e Jaraguá do Sul
foi definido nara sediar uma

.

,
das etapas do Campeonato
Brasileiro de Bicicross.

Os Jogos Escolares de
Santa Cata�ina deste ano já

, tem datas e o local de rea-

lização definidos. Serão dis

putados de 21 a 27 de maio
em Caçador .. Participarão a�.
proximadamente 1.S00 alu

nos-atletas que representa
rão as 19 UCRES. Vai reu

nir estudantes de 12 a ie a

nos, que estudam na rede'
estadual de ensino em, 1.° e

2.° -graus.

BOLA0 DA ALEMANHA PERDE
EM JARAGUA DO SUL

----C-o-m-o-p-a-r-te-d-a-s-é-ri-e
...

d-;.' a� i s tosas' programados çI u
rante a visita a Santa Catarina, as Seleções de Bolão do

C.A. Baependi e da Alemanha, atualmente sustentando o tí
tulo de campeã lnternaclonal, desde 1979, disputaram dia

28 passado, em Jaraguá do Sul, partidas .arnlstosas, quan
do no final, Jaraguá do Sul venceu por uma diferença de 15

pinos, ou seja, 3.561 a 3.546.
. Somente o bolão masculino atuou. A equipe jara

guaense esteve formada por Rainer, Arno, Nélson, Antônio,
Sebastião, Riedmann, Geraldo e Kitto, sendo destaques Se
bastião e Riedmann. Os alemães, segundo os próprios, fi
caram impressionados com a receptividade e acolhida em

Jaraguá do Sul e deverão nos próximos anos, retornar à ci
dade para novos amistosos:
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Barão de Itapocu

sidência de honra cabia à Willy Bartei,
único sócio fundador ainda vivo, pois, a

sociedade era sucessora da antiga Socie
dade de Atiradores, fundada em 1906.

- Por sua vez a Sociedade Desporti- '

va Acaraí, grande rival da época do Bae
pendí, também renovava a sua, diretoria:
Presidente .de honra: Levinus Krause;'
Presidente: Alfonso Scheibei; Vice: Max
Bauer; 1.° e 2.° Secretários: Adalberto
Krause e Sigolf Rau; 1.° e 2.° Tesoureiros:
Antonio Maba e Mário M. Airoso. Conse
lho Fiscal: João Cardoso, Olindo Maba e

Guilherme Spengler.
- Dia 12 de abril de 1953 tinha lu

gar em Itapocuzinho a solenidade da ben
ção do novo prédio residencial das Irmãs
Catequistas, professoras da Escola Reuni
da, de Santa Luzia.
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Cprcel II Hobby álcool - prata
Corcel " L - amarelo
Belina " LDO - marron

Belina II L - be�
Corcel II ST - bege
Belins " ST - verde
Belina II L - bege
VW 1300 - branco
VW 1300 - bege
VW J300 L - azul
Caravan - marron

VW 1500 - verde
Brasllia - vermelha
Passat TS - bege met.

Passat SURF - amarelo
Passat TS - bege
Fiat 147 L álcool - marron

VW 1300 L - branco
'

Chevette SL - branco
F-75 Pic-up -. verde
C-14 - bege
F-100 - azul met.
F-100 álcool - bege
0-400 Dodge - vermelho

1981

1981,
1980
1980
1979
1978
197.8
1981
1980
1979
1979
1972
1977
1980 '

1979

1977
198,.
1982
1982
1977
1971
1982
1981
1976

"

CARROS USADOS REVISADOS \
COM GARANTIA DE 3.000 Km

Venha tomar, um cafezinho conosco

sem compromisso
Fone: 72-1777, 72-1995

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158

. VIAÇÃO, CANARINH9

Transporte urbano, interurbane, excursões
A "Canarinho" preocupa-se com a sua locomo
ção, colocando à disposição moderníssimos
ônibus, com pessoal epecializado, possibilitan
do uma viagem tranquila, rápida e segura.

Programe bem! Programe Canarlnhe,
,
o transperte carinhoso.

CONFIRA A HISTÓRIA ...

HÁ 38 ANOS

_ Em edição anterior focaliza
mos' o expedicionário, o convocado Alvi
no Neitzke, jovem jaraguaense residente
no então distrito de Corupá, chegado ao

Rio com a primeira leva de feridos, hos
pitalizados no Hospital MIlitar. A Revista
"O Cruzeiro", hoje envolvida no caso do

jornalista Baumgarten, era na época se

manário de grande tiragem nacional e ela
fazia referência ao jovem catarinense:
"Um louro de .cara vermelha sorri e sole
tra o nome. Um nome alemão. Alvino
Neitzke. Era plantador em Corupá. Seus

avós, imigrantes, tiveram muitos filhos
em Santa Catarina. O fáto é que um dia,
mandaram o neto para Monte Castello e

ele se portou bravamente: "Arrestando,
fomos chegando à crista. Chegamos ao

alto, mas o fogo cerrado do inimigo, as

granadas e as metralhadoras 'impediram
que a posição fosse consolidada. Princi
piamos a descer. Colados ao chão, sujos
até os ossos, e sabendo qbe os inimigos
estavam al(_à espreita, atentos ao mais
leve ruído. Não sei como, de repente,
Um estilhaço de granada vinda de um

rnortei ro apanhou-me o braço. Dor, pro
priamente não senti, mas torpor. Cai ao

longo da terra sem ação. Antes que a me

tralhadora que ceifava a terra perto rne

apanhasse, joguei-me a um riacho. E alí
fiquei alquns minutos. Depois fui me ar

rastando em direção à retaguarda. Três
horas a tortura dessa descida. Finalmen
to encontrei um sargento, e ele me ajudou
a chegar ao primeiro posto, onde fui so-

corrido",
'

, HÃ 20 ANOS

HÁ 30 ANOS

João Lúcio da Costa, era presi
dente do Esporte Clube Aliança, .de Es
trada Schroeder-Guaramirim e convocava
uma reunião para o dia 19 de abril. às 15
horas, no antigo campo de futebol, para
tratar da reorganização ou liquidação da
sociedade; Como em tais casos sempre
aparecem poucos associados, o Jango ar

rematava com a seguinte nota: "Quem
não comparecer a esta reunião não terá
direito a qualquer reclamação futura".

_ No dia 28 de março de 19.53, o
CA, Baependi elegia mais uma diretoria:
Presidente: Alfredo Krause; Vice: Dorval
Marcatto; 1.° e 2.° Secretários: Osmar

Borges e Octacílio Ramos; 1-:9 e 2,° Tesou
reiros: Haroldo Ristow e Guilherme
Spengler. O Conselho- Fiscal: Ney Franco,
João Lúcio da Costa, Seme Mattar:, Erich
BIosfeld e Adolfo Emmendoerfer. A Pre-

- Na Câmara'MUl)icipal'os vereado
res Rudibert Schmelzer, João Lúcio da
Costa ,e Alberto Moretti, apresentavam
indlcecão para a abertura da Estrada Ri
beirão Grande do Norte, com ligação à
Santa Luzia, com auxílio de particulares,
o que foi aprovado unanimemente, O Ve
reador E. V. Schmöckel, via aprovado por
unanimidade de seus pares, requerimento
de congratulações e providências eo Con
selho Estadual de Cont.ribuintes. O que
causou espécie foi o ofício lido pelo se

cretário da Câmara, enviado pelo suplen
te de vereador pela UDN, sr. Oswaldo
Heusi, em que aquele representante do
p.ovo ao ser convocado para substituir o

vereador Henrique Wolf, apresentava a

sua renúncia em caráter irrevogável, que
só foi aceita na reunião seguinte, porque
faltava o reconhecimento da firma, con

forme art. 26 do Regimento Interno. Cla
ro que ainda não existia o Ministr,o da
Desbu rocra t ização.

HÁ 10 ANOS

- Andava-se às voltas com a censu

ra da imprensa. Primeiro criara-se um ca

so com o Fritz de Itapocu, depois com o

Fritz,:. Posteriormente, para derimir
dúvidas, na edição de 7 de abril de 1973,
dava-se à publicidade, para os devidos
fins, "que as colunas "Em poucas pala
vras ...", "Mini-Notícia" e "Destaques",
do nosso semanário,' até a presente data,

,

são de responsabilidade do Jornalista Eu

gênio Victor Schmöckel", que mais tarde,
graças ao Prof., Historiador e. lente da
UFSC, dr. Dante Martorano se converteu

. no "Barão de Itapocu".

INDÚSTRIAS REUNIDAS JARAGUA e CONPAL - Concentrados p/Alimentos

,
.

SERViÇOS CONTÁBEIS? SEGUROS?, CONTRATOS?
FOTOCÓPIAS?'. SERViÇOS AÉREOS VARIG?

Se o seu problema é este a solução é esta: Organização Contábil
liA Comercial" Ltda. Rua Cei'; ,Procópio Gomes 290;,

Teléfone 72-0091.
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CORREIO DO POVO

Melhor teria feito se nada dissesse ...•
Aliás, deve, ser do feitio CIo deputado responder'

com concisas respostas às inquirições, como aquela, em

1975, quando o então deputado da oposição fez Infundadas
e por conseguinte caluniosas e injuriosas declarações, cujas
denúncias não 'con'seguiu comprovar em processo que lhe
foi movido, mas que, perguntado pelos repórteres a razão
de tão contundente agressão do deputado ao jornalista,.
nosso direter, envolvendo inclusive o Governador do Esta

do, com desgaste político do dr. Antonio, • Carlos, recém

empossado, o deputado governista, nosso representante,
disse apenas estas solitárias palavras: "É uma briga de 20
anos".

Melhor teria feito nada dizendo ...

BANCO DO RIO DE JANEIRO NA IMPRENSA

- Nosso confrade Hélio Fernandes, em uma das úl
timas edições da Tribuna de Imprensa, escreveu o seguin
te: "diretores do Banco' Central estão às ga'rgalhadas e al

guns dirigentes do PDT estão em pânico com a relação de
diretores do Bánerj submetida a apreciação das autorida
des f1derais. Há pelo menos três nomes, todos com menos

de 28 anos, cuja credencial maior é ser filho de político de

partido. Para uma das vice-presidências foi indicado o fi-
<, lho do presidente, Marco Aurélio Alencar, de 26 anos; pa

ra diretor de Recursos Humanos, o filho de um secretário
de Estado, de 23 anos e para o Crédito Imobiliário Paulo
Judice, de 28 anos, sobrinho de seu secretário particular.
.Se não houver uma providência rápida e enérqica, o Ba

nerj terá de mudar de nome. Passará a Borhboner] --:- o

melhor presente de pai para filho desde 1983":

Diz Antonio Neves, da coluna Alça de Mira de liA,

Noticia". "é o reverso da medalha, ou melhor dizendo, o'

vocábulo nepotismo, muito usado nos períodos negros da
ditadura militar, saiu' de repente dos dicionários de Ciên
cias Sociais frequentados pela oposição. Ou não?"
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Três proietos-de-lel deram
entrada esta semana na cs-'
mara de Vereadores de Jara
guá do Sul. Do Executivo,
solicitando autorização para
alienar equipamentos, veí
culos e sucatas da mUnICI

palidade, que não mais aten
dem as necessidades e, dos
vereadores Álvaro Rosá e Jo-

'

sé Gilberto Menel, dando de
nominação de Gervásio A
mâncio da Costa e Maria
"Frelberqer Parnplona, as

ruas do quadro urbano do
município, atualmente sern

nomes.

Klvará Rosá, também, pro
nunciou-se sobre a reinte,.
gração do patrimônio do Sa
mae ao município e sobre os

desvios de 'materiais, re-'
cuperados na atual admi
ni.stração.

O vereador Luiz Zonta,
em pronunclamento, home
nageou o Industrlal Arthur'
Guilherme Germano Gumz,
falecido dia 21 de março"
destacando as suas qualida
des e transmitindo suas con-

dolências a família.
'

LIGA DE BOCHA
E BOLÃO

Numa lnlclativa de
desportistas ligados ao

bolão, será -reallzade
neste domingo, às 9 ho
res, na sede da SIi:R Vi

eirense, ,uma reunião
preliminar entre presi
dentes de clubes e so

ciedades, cujo objetivo
maior é a formação de
uma Liga Local ou Re

gional de Bocha e Bo�
Ião. Tratar-se-á também
sebre a elaboração de
um calendário esporti-,
vo, para maior partlci
pação dos associados,
destes esportes em suas

sociedades, objetivando
assim uma participação
mais afetiva nos tor

neios.

No encontro poderá
haver.entendirnentos pa
ra a realização de' um

campeonato, ainda no

primeiro semestre deste
,

ano.

. .-. .. �.. ,

Os casós � ocasos da ipoíitíca :SI�ditalistaS ä\Íàl'iérli'
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JARAGUÁ NO PLENÁRIO DA ASSEMBLÉIA t :» ,

'

,
" • I'··

t- A emissora local e a imprensa escrita do Estado O '

r í11O'V Imen . 'O
publicaram release, destacando o registro do representante �'"

oposicionista da região com relação aos últimos aconteci-
• • '

d
·

térlmentos na área administrativa municipal, com. citação, en- re, lVIn I ca" 0-' ri O',tre outros, das pessoas do ex-prefeito Eugênio Strebe, de
Victor Bauer e do ex-vice-prefeito Sigolf Schünk#,' enfäti-
·zando que "pessoas 'altamente relacionadas na sociedade
jaraguaense estão seriamente comprometidas", o que in"
volve uma ampla faixa de pessoas representativas de todos
os setores da comunidade e que, sem citação mais parti
cularizada põem muito mal a sociedade local, toda ela sob
a suspeita de participar de atos menos dignos, o que não é,
verdade.

Ó deputado Octacílio Pedro Ramos, do PDS, tam

bém nosso representante, em aparte, disse que tomava co

nhecimento do que estava ocorrendo em Jaraguá e se con

fessava "perplexo", lembrando- que o' fato estava em in

quérito nfl Delegacia, de Polícia, mas adiantou que"não es

tou aqui para defender quem quer que seja pois quem de
ve tem, que pagar por seus atos".

O parlamentar pedessista, honrado durante 4 lus

tros com maciços votos de leais correligionários, que sem

pre prestigiaram o veterano homem público, ql;le privou
intimamente da administração municipal, orientando com

sua experiência as diretrizes a seguir, depois de um certa

mente equivocado radapé ao representante peemedebista,
estranhamente teve uma lacônica intervenção, aclma trans

crita, que deixou seus eleitçres dé orelha em pé.

Diretores dos Sindicatos
dos Trabalhadores Rurais de
Jaraguá do Sul, Joinville, Co
rupé, São Francisco do Sul,
Guaramirim, Araquari, Ga
ruva. Schroeder e Barra Ve
lha, estiveram reunidos no

Centro Empresarial' de Ja

raguá do Sul, dias 5 e 6 com

representantes,da Federação
dos Trabalhadores na Agri
cultura o Estado de Sante
Catarina, Fetaesc, para ava

liar o' movimento reivindica
tório. Encontros' idênticos
estão sendo realizados em

outras 14 regiões do Esta
do, envolvendo todos os 190
sindicatos de trabaíhadores
rurais, �eÇlundp o secretário
qeral da Fetaesc, Norberto
Kortmann, ao '''Correio do
Povo".

tuição de um sistema de ar

recadação opcional para o

trabalhadbr rural. Na próxi
ma semana, os presidentes
das 21 Federações brasilei
ras entrégarão um documen
to ao Ministro Hélio Beltrão,
da Previdência, relatando' es
ta e outras preocupações
dos Sindicatos, assim como

a revogação da lei 2.012,
que suprimiu os 10% aci
ma do fNPC, para os traba
lhadores assalariados.
Os sindicatos presentes ao

encontro, manife�taram
preocupação quanto ao bai
xo valer das bolsas de estu

do para às filhos dos agri-'
cultores, hoje no valor de
Cr$ 1.400,00 anuais, que
são pagos em duas parcelas.
Eles consideram irrisório tal
,valor, que em nada acres-

.

centa praticamente pa,ra o

custeio dos estudos, princi
palmente na compra do ma

terial.
Da mesma forma, infor

mou o secretário geral da
Fetaesc, o encontro em J<;I
raguá do Sul serviu para
uma avaliação da participa
ção dos diriqentes sindicais
no último pleito, como can

didatos a prefeito' e v!'!rea-'
dores. Poucos foram eleitos,
implicando na falta de uma

conscientização política, on
de o movimento sindical, a

par de sua representativida-
'

de, carece de urna melhor
base.

Kortmann adiantou que a
.

Federação está também le
vantando "o custo de produ
ção das-prlnclpals culturas
de cada recião, mais a co

mercialização. Para a re-

'qião, definiu-se pelo levan
tamento dos custos da ba
nana (onde é defendida a

orqanlzação dos produtores,
fato que preocupa, assim

,

como o acentuado plantio
do produto), arroz, milho,
mandioca � hortlqranlelros.

A Fetaesc está igualmente
preocupada com a 'previdên
cia social é defende a unifi
cação da previdência urbana
e rural, bem como a Irístl-

R·F·F·S·A· AUTORIZA PASSAGEM DE
,

NfVEl EM JS

A Rede Ferroviária Fede
ral S,A., através de sua Su

perintendência Regional, au

torizou a passagem de nível
no trecho que lnterllqe as

ruas Reinoldo Rau com a

Procópio Gomes, que vem

sendo objeto de estudos. A
informação é do prefeito
Durval' Vasel; que fá deter
minou a construção de uma

cancela e está tratando da

desapropriação da área que

servira oara o leito v-ano,

após a devida indenização ao.

proprietário do imóvel.
Outra medida' adotada pe

lo Executivo e que será exe

cutada em bréve, é a cons

trução de. um muro no ter

reno da Prefeitura, aos Fun
dos das atuais garagens. O
,motivo é·seguran�1l. do pa
, trimônio municipal', Será na

frente e aos fundos, parale
lo aos trilhos da 'R.F.F.S.A.

·A Menegotti Veículos S.A.
revendedora Volkswagen .,- cumprimenta o mais antigo semanário de Santa Catartna, pela sua nova fase.

VOLKSWAGEN - A MARCA, QUE CONHE(:E O NOSSO CHÄO.
' '.

,;
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