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A PERMAN�NCIA DO
DIRETOR NA CAPITAL

Levamos ao conhecimento
dos nossos leitores que o nos

so Diretor continua à disposi
ção de quantos. necessitarem
de seus préstimos na Capital,
na Bescor, na Praça Pereira

,Oliveira, n," 10 ou junto à Di
retoria do BESC-CLUBE-Pre

.' vidência, Assistência e Cultu
ra. A' REDAÇAO

NESTA EDIÇAO:

Sociais, págs. 2 e 3; Eu fui
.

menor' carente, pág. 4; APAE,
SCAR e Centro Cívico trocam

diretoria, pág. 5; Coluna do
PX Clube, pág. 9; Esportes,
págs. 10 e 11; Câmara, Gua
rarnirim. UCRE e AMVALI na

pág. '12. Uma boa leitura!

Gadeia pública vai
ser ampliada: JS

A cadeia. pública de Jara

guá do Sul, anexa a Delega
cia de Polícia, da Comarca,
será ampliada em três no

vos compartimentos. A re

velação _é do prefeito Durval
Vasel, ao relatar à imprensa
a visita dos Drs. Hamilton
Plínio Alves e Sérgio Luiz.
Rosa de Bem, Juízes' de Di
reito da l.a e 2." 'Vara e,

também, do Dr.. Adhemar
Gruba, Delegado Regional de
Polícia, que foram buscar a

poio para _a construção das
novas salas, considerando

que o Estado não dispõe de
. recursos para obras dessa

natureza,

Os representantes do Po-'
der Judiciário e da Secreta
ria de Segurança Pública
irão tentar a' obtenção de
materiais junto GI indústria e

comércio, cabendo a Prefei
tura a elaboração do proje
to arquitetônico (já lnlcla-

- do) e a mão-de-obra a ser

empregada na ,construção.
Os novos cornpartlmentos
abrigarão as áreas de meno

res, feminino e prisão alber

gue, que inexistem, por a ca

deia estar instalada em aca-
·

nhadas instalações .

COMECAM'A SURGIR BOAS
PERSPECTIVAS PARA O TURISMO

_ O Chefe do Executivo Mu

nicipal de Jaraguá do Sul
recebeo quarta-feira, do ex

Secretário de Turismo da
Prefeitura .ds Blumenau,
Francisco Canola Teixeira,
um projeto para exploração
do turismo em nossa cida
de - quê'começa a engati
nhas _:_ baseado em sua ex

periência. O turismo, como
o.rrrelo-arnbiente, é uma dás
pr-eocupações da atual ad
ministração e Canola se dis
põe a trabalhar em tempo
Integral em Jaraguá do Sul
ou prestar assessoria nes-

sas áreas, e inclusive corrtu-
·

nicou a Vasel que a Agência
Metropolitana de Viagens, de
São Paulo, programou Jara

guá do Sul no roteiro de tu
rismo em grupo, à Santa

·

Catarina, abrindo assim nq
vas perspectivas, que ":pode
rão ser rnais abrangentes
com os contactos que o E
xecutivo pretende manter

com a Secreterla de Cultu
ra, 'Esporte e Turismo de
Santa Catarina, através do

secretárlo-adjurtto Udo Wag-
ner.

J

JS
I

poderá ter coleção microfilmáda
-

do

,/

I

-Este jornal, em meados
de .. fevereiro, manifestou

. preocupação com relação ao'

destino de documentos his
-tóricos que estariam sofren·
-de a ação do .tempo e se

deteriorando, como uma

completà _ coleção do"Cor
reio do Povo", desde a sua

fundação, em 1919, que no

Arq,uivo Histórico de Join

ville não estaria reeebende
a devida atenção, segundo
registro de um diário join-
vilense.

-

\ Essa preocupação foi le-

vada à nova ádministração
municipal que, sensível, a

través do deputado !-uiz H.
da Silveira, entrou em een-

.

tacto com a direção do Ar.
. quivo, no intuito de reaver,

.

mediante pagamento, doa

ção ou emp.réstim9 a
. 'eele

ção, �mportante repositório
que conta a his�ória da gen-

.

te jaraguaense; De memen

to, segundo. lnfermeu-se, é
\

impossível reavê-Ia, pois to

dos os documentos, mapas -

e fotografiu daquele Arqui,
vo estão sendo microfilmá

dos, no entanto, há possil�i:

!idades amplas de uma có

pia (microfilme) da cole

ção do "Correio do Povo"

passar para o acervo do nos

so Município.
O fato é dos mais auspi

ciosos e soubemos também

que hâ-interesse da Prefeitu�
ra de Jaraguá do Sul ém
manter eentaete com a Uni·

.versidac!e FeCleral de San'ta
Catarina, que faz a mlcrefll

magem em Joinville, para
idêntico processo em.

.

do-
.

cumentos históricos do Mu

nicípio, para resguardar a
sua memória.

'FERJ pede apoio
a prefeitos para
'construi-r novas

salas
Argumentando, dentre outras, que está polarizan

do o e!)sino superior·no Vale do Itapocu, a Fundação
Educacional Regional Jaraguaense - FERJ, teve ana

lisado pelo plenário da 14a. Assembléia Geral Ordi
nária da AMVALI, dia 8; em Barra Velha, o seu pedi
do de apoio para ampliaçãode suas dependências fí
sicas, que se acham insuficientes ánte as reais pers-'
pectivas de uma breve aprovação dos cursos de Ciên
cias Contábeis e Administração ,de Empresas.

A. FERJ pleiteou apoio dos munlcfpios da mi

crorregião através de documento assinado pela dlre
tora Carla Schreiner, para a construção de algumas:
salas dos dois blocos projetados. Carla apresentou
algumas alternatives; quais sejam, a doação de telhas,
tijolos, areia, cal, cimento, dentre 'Outros materiais,
por parte dos municípios, pois é do interesse e da ne

cessidade a construção de pelo menos quatro salas.
que venham a abrigar os novos cursos, haja vista que
com a implantação do curso de Economia, no ano

passado, o espaço antes ocioso ficou insuficiente. Os
cursos de Estudos Sociais e Economia, alí mlnistra

dos, abrigam hoje alunes de toda a microrregião.
A transferência e doação de materiais de outras

prefeituras, pode ser classificada como -auxllio social
à Fundação, segundo definição do Tribúnal de Contas

do Estado, presente a assembléia, que considera líci
to tal procedimento administrativo, o que aumenta a

possibilidade dos murucrpios colaborarem com a

FERJ na construção das novas salas.
CUSTO Cr$ 130 MILrHÖES

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, tem

como prioridade., a cons-trução de novos' . blocos' na
FERJ. O projeto e a operação de custo � cronogra
ma físico-financeiro - está concluído, importando o'
total da obra.va preços atuais, em Cr$ 130 milhões,
recursos que serão reivinçlicados a várias fontes, tais
como Banco do Brasil. (pedido já encaminhado), Go-

.

verno do Estado e Governo Federal.

. MOD1FICAÇÕES NO TRANSITO-
.

SAEM LOGO
.

ludependente da abertura da ligáção das ruas

Reinaldo Rau e Coronel Procópio Gomes de Oliveira,
algumas modificações no trânsito serão logo introdu
zidas no centro da cidade, segundo o prefeito Vasel,
como o estabelecimento de mão única na Marechal
Deodoro _( para quem demanda para o sul da cidade)
e na própria Reinaldo Rau, qu� terá sentido obriqa-".
tório a todos os veículos que vierem âo centro. Esses

veículos terão que entrar pela Domingos .da Nova e

Procópio Gomes, até que se abra a ligação, cujos en"

tendimentos com o proprietário -do imóvel á ser in

denlzedo, acham-se bastante adiantados,
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Proclamas de Casamento' , Edita] n,O 13.119 de
08-04·1983
Ivo .lose Erschlug e

Lourd�s, 'Kan�ler
'

Ele, brasllelro,
'

solteiro" �n
dustriário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliádo e

residente na rua, Leopoldo
Malheiro, nesta cidade, fi
lho de Lourenço Ersching e

de Clara Bankhardt Ersching
Ela, brasileira, ' solteira, in
dustrtérla, natural de Gua
rarnlrlm, neste Estado, do
miciliada e residente na

Rua Leopoldo Malheiro, tv]
-cldade, filha de Osvaldo
Kanzler

-

e de Olga Demar
chi Kanzler.

Edital n.O 13.120 de
08.:.04-1983 .

Adenildo Longhi e
, Maria Madalena Engel
Ele, brasileiro, solteiro, pe
dreiro, natural de Luís Al
ves, heste Estado, domici-,'
liado e residente na Rua
Bolívia, nesta cidade, filho
de Pedro Longhi e de Geno
veva Micheluzzi Longhi. Ela,
brasileira, solteira, do lar,
natural de São Bento do
Sul, neste Estado, do�icilia
da e residente na Rua Bolí
via, nesta cidade; filha de
João Engel e, de Felícia En
gel.
Edital n.� 13.121 de
11-04-1983 .

Osny Franz e

Bernardete Voltolini

Ele, brasileiro, solteiro,
cronometrista, '

natural de
Trombudo Central, neste

Estado, domiciliado e resi
dente na Rua João Plan ins
check, nesta cidade, filho
de Lauro Franz e de HU-
.traud Franz. Ela, brasileira,
solteira, operária, natural de
Jaraguá do, Sul, domkiliada
e residente na Rua BoIrvia,
nesta cidade, filha de Alber
to Voltolini e de Miranda
Zanella Voltolini.

Edital n." 13.122 de
12-04-1983

Sérgio Mader e

Ver8nica Wosniak

Ele, brasileiro, solteiro, tra

torista, natural de Massa
randuba, rieste Estado, do
miciliado e residente na Rua
Joinville, nesta cidade, filho
de José Mader e de Josefa
Siomecki Mader. Ela, brasi
leira, solteira, servente, na

tural dé Apiúna, neste Esta-
. do, domiciliada e residente
na Rua Joinville, nesta cida
de, filha de Romão Wosnlàk
e de Rita Carvalho Wosniak.

Edital n.O 13.123 de
12-04-1983 -

Hilário Schmitt e Jaclra da
Conceição Barbosa
Ele, brasileiro, solteiro, pin
tor, nascido em Jaraguá do

, Sul; domiciliado eresidente
ne Rua Daniel Rumpel, nes
ta cidade, filho de Fridôlino

Áurea Mül1er Grubba, Oficial do Registro .Civil do
1.° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estada de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar, os seguintes:

edital n,O 13.111 de
06-04-1983
Varlécio José Rayniak e

Mafalda Luzia Klein

Ele, brasileiro, solteiro, es=

criturário, natural de Jara
guá do Sul, domtelllade e re-

-sidente na Rua Fritz Bartei,
nesta cidade, filho de Ladis-

.

'lau Rayniak e de Anita Sch
.naider Rayniak. Ela, brasilei
ra, solteira, comerciária,
natural de Joinvikle, neste

Estado, 'domiciliada e resi
dente "em Guaramirim, nes

te Estado, filha de Pedro
Klein e de Edith Bruns Klein

nIl
Edital n.O 13.112 de

\o! 06-04- 1983
Aluiz Wilbert Guse e

Ivete Tecilla

Ele, brasileiro, solteiro, fer
-ramenteiro, natural e. As
curra, neste Estado, domici
Tiado e residente na Rua Ex

"'-pedicionário Antônio Carlos
'Ferreira, nesta cidade, filho
de Hellmuth Guse e de Ro
-rnllda Guse. Ela, brasileira,
'solteira, industriária, .natu
ral de Jaraguá do Sul, do-
·miciI.iada e residente na Rua
João Januário Ayroso, nesta
cidade, filha de Atílio Tecil
Ia e de Selli Vasel Tecilla.

Edital n.O 13.113 de
06-04-1983 J

,Alcir Roque Ribeiro e

'Marilene Mari'sa Meskau
(I) Ele,' brasileiro, solteiro, in

dustrial, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e resi
-dente em Ilha da Figueira,
neste distrito, filha de José
Ribeiro e de Relnllda, Sch
mitz Ribeiro. Ela, brasileira,
'solteira, do lar, natural de
União da Vitória, Paraná do
miciliada e residente ná Rua
Ernesto Lessmann, nesta ci
dade, filha de Basílio Mes-

.

kau e de Célia Kostich Mes
kau.

Edital n.O,13.114de
06.,Q4-1983
Alfredo Clemente Wedder
'hoff e Anastácia Berns
Ele, brasileiro, solteiro, mi

litar, natural de Corupá,
neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Domingos
Da Nova, nesta cidade, filho
'de Bernardo Adalberto Wed
derhoff e de Irmgard Wed
derhoH. Ela, brasileira, sol
teira, comerciária, natural
,de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente na Rua 00-
-mínqos da Nova, nesta cida-
de.; filha de l3artolomeu
'Berns e de Catarina Junckes
�Berns.

Edital n.O 13.115 de
07-04-1983

Schmitt e de Catàrina Zim
mermann Schmitt. Ela, bra
sileira, solteira, costureira,
natural de Papanduva, nes

te Estado, domiciliada é re

sidente na Rua Joinville, n]
cidade, filha de Dorvalino
Barbosa e de Anahir Medei
ros áê Uma 'Barbosa.
Edital n.O 13.124 de
12-04-1983
Rubens Schulze e

Rute cfe-Amorim
Ele, brasileiro, solteiro, co

merciante, natural de' Joln
ville, neste Estado, domlci
liado e residente na Rua
Goiás, nesta cidade, filho de
Rodolfo Schulze e de Adé
lia Schulze. Ela, brasileira,
solteira, industriária, natu-_
ral de Joinville, neste Esta
do, domiciíiada e residente
na Rua Walter Marquardt,
nesta cidade, filha de Arno
de Amorim e de Amélia de
Amorim.

_ Ele, btf�ileiro, solteiro, in
dustrjário, nascido em- Jara
guá do Sul, domiciliado e
residente na Rua Daniel
Rumpel; nesta cidade, filh�
de Walfrido Kath e de Lau
ra �ungton Kath.
Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de Jaraguá do
Sul, domlciliada e residente
em Estrada Garibaldi, neste
distrito, filha de Raimundo
Klein e de Herta Wendodf
Klein.

Edital n.O 13.128 de
12-04-1983
Arnaldo José Menêl e
'Luc:inéia Maria Zanella
Ele, brasileiró, solteiro, Ia
toeiro, natural de Corupá,
neste Estedö,:: domiciliada e
residente em Nereu Ramos,
rieste dlstrlto, filho de Af
fredo Menel e de Florentlna
Bankhardt Menel. Ela, bra-"

'

sileira, solteira, operérie,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e 'residente em
Nereu Ramos, neste distrito,
filha de- Wi-Ily Zanella e de . ..,_

Geçeli Olívia Zanella, ,

E para que cheque 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

éORREIO
INFORMATIVO

Cópia recebida 'do Cartório.
de Massaranduba, n/Estado.
Elmo Petter e

Wally Krueger
Ele, brasileiro, solteiro, la
vrador, natural'rde Jaraguá
do Sul, domiciliado e resi
dente em Rio Cerro, neste

distrito, filho de Germano
Petter e de Herta Bruch Pet
ter. Ela, brasileira; solteira,
costureira, natural de Mas
saranduba, neste Estado, fi
lha de Alfredo Krueqer e de
Reinada Krueger.
Edital n.? 13.116 de
OT-04-1983
Renato Miguél Glassmaim e

,Maria Terêsinha Callegaro
Ele, brasileiro, solteiro, co

merciante, natural de Cêrro
Largo, Rio Grande do Sul,

/ domiciliado e residente na

Rua Henrique Piazera, nesta
cidade, filho de João Leo
poldo Glassmann 'e de Pau
lina Olívia Wammes Glass
mann." Ela, brasileira,

'

501-
teira, operária,- natural 'de
Santo Angelo, Rio

'

Grande
do Sul, domiciliada' e resi
dente na

. Rua Marina Fruc
tuozo, nesta cidade, filha de
Alcides João Callegaro e de
Helena Calleqaro,
Edital n.O 13.117 de
07-04-1983
Edson Sasse e Dirce Léa
Mohr
Ele, brasileiro, solteiro, fer
ramenteiro, natural de Jara
guá .do Sul, domiciliado e re

sidente na Rua Jorge Lacer
da, nestacidade, filho de A
lan Sasse e -de Eltrida Ei
chstaedt Sasse. Ela, brasilei
ra, solteira, estudante, na
tural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente na Rua'
Augusto Mielke, nesta cida
de, filha de Curt

'

Carlos
Mohr e de Gisela Bauer
Mohr.

Edital n." 13.118 de
08-04-1983
Valdemiro Sfein e

Delma Capraro
, Ele, brasileiro, solteiro, bal
conista, natural de Massa
randuba, neste Estado, do
miciliádo e residente na Rua
Joinville, nesta cidade, fi
lho de João Stein e de Ma
rra Stein. Ela, brasileira,
solteira, do lar, naturai de
Jaragu'á do Sul, domiciliada
e 'residente em Ilha da Fi

queira, neste distrito," filha
de Emídio Càpraro e de E
milia Stolf Capraro.

Edital n.O 13.125 de
12-04-:1983
Cópia recebida do Cartório
de Guararnlrlm-Sô.
Jorge Alves e Maria
Dolores Vicente de
Almenau
Ele, brasileiro, solteiro, ope
rador de prensa, natural de
Jaraqué do Sul, domicilia-

.

do e residente .na Rua Fran
cisco Todt, nesta cidade, fi
lho de Antonio Alves e de
Lourdes Sablno Alves. Ela,

.'

brasileira, solteira, opera
deira de máquinas, natural
de Guaramiranga - Guara
mirim, neste Estado, domi
ciliada e residente em Gua
miranga - Guaramirim, nl
Estado, filha de Alberto, Vi
cente de Almenau e de Odl-
Ia Ana Franco.
Edital' n.O 13.126 de
12-04-1983 \

Arlindo Afonso Boos e

Rosilda Rocha
Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, natural de Nova Tren
to, neste Estado, domicilia
do e residente na Rua Her
mann Schulz, nesta cidade,
filho deArno Boos e de ts-:
nes Sgrott Boos. Ela, brasi
leira, solteira, operária, na

tural de Arapongas - Para
ná, domiciliada e residente
na Rua Hermann Schulz, nl
cidade, filha de Aquiles Ti
móteo Rocha e de Ismair da
Costa Rocha.

.

I:ditál n,? 13.127 de
12-04- 1983

'

.

IElcidio Kath e Ruth Klein

�INEMA: De hoje à ter

ça-feira, em cartaz no ei
ne Jaraguá, "Sexo às A�
vessas" I iberado sem cor

tes, censura 18 anos. De
terça à quinte-feira, ,"Mu
Iher em Fúria" e amanhã
em matinê, "Starblack".

COMUNIDADE EVAN
GÉLICA - Neste sábado,
cultos em João Pessoa,
Santa Luzia e Rio Molha
às 20h e às 19h nà rua

JoinvilJe. Domingo, dia
, 17, em Jaraguá do Sul,
Nereu Ramos e Ilha da
Figueira, às Bh-,e em Três
Rios do Norte, Estraela
Nova e Vila Nova às 9h-
30. Às 19h, en{ Jaraqué
do Sul. Na Igreja do ceo

tro, às 16h30 deste sába
do, contraem matrim�
nio os 'jovens Osmarlr.c
Schneider e Marli Mait!'.

KOHLBACH;
O Supermotor

t

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

, ocasiões- é com O
LANZNASTER

O SEU RELOJOEIRO '

,

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

._.----------__.-.._ -v� r-_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa CatarinaAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Págin�c 2
, .

Jiuaguá do Sul: ........ Semana, de-.16 a 22 d� abril de 1983 CORREIO DO POVO

Gerilê&lnfdrmacões
I

.

�,------.--------------------�
RECEPTIVIDADE � Foi'

das mais positivas a receptl
vidade ao novo formato do
"Correio do Povo", desde a

última . edição. Não foram

poucos os elogios recebidos,
cumprimentando a inteli
gente medida. É isso aí.

JUBILEU DE P'RATA - A

�Ioriosa Bandinha Aurora,
de Rio Cerro II, sempre so

licitada para as grandes oca

\siões, inclusive em outros

'Estados, programou para o

'�ia 28 de maio, em comemo
.

ração aos seus vinte e cinco

anos, um grande encontro
.seelal junto a Sociedade Re
creativa Alvorada, cem "Os
Montanari". Mais. tarde a co

luna conta ou,tros detalhes
so�re as festividades.

PcATINAÇÃO - O público
jaraguéense teré eportunl
dad€ /de 'ás.s,istir .dois espetá
culos .ex-uberran-tes' ne Giná
sio de Esportes Artur, Mül
ler, com a Paotinaç�0 Artísti
ca Arco I ri s Show,' que tem

cerca de 80 figurantes. Os
espetáculos começam' às 16
e' �ll 20 horas, hoje, sábado.
.; KITTO BASTOS - Troca
idade dia·l9, o amigo IIson
Nolteneo Bastos', o Kitto, que
no -dia 21,.feriado nacional,
oferece uma peixada a seus

companheiros do Lions Clu
be Centr9, que, preside, em
sua casa d� veraneio, na Pe
nhá.

.

ALMIR ROGÉRIO .r+: Es
tá�sendo aquardado com in
teresse o show do moço do
"Fuscão Preto", o maior su
cesso do rádio .e· da televi
são, Almir Rogério, que se

apresentaré em Jaraguá do
,Sul dia 23 próximo, no "Ar

tur. Müller" e, junto com e

le, a dupla caipira Portãozi
nho e Portetirinho e o hu
morista Zé Cansado. Os in

gressos já estão à ve-nda.
-

'
.

BAILE DO ARROZ - A
Sociedade Sport Club Es
trella, de- Nereu Ramos, rea- .

liza neste sábado, em sua

sede social, o Baile do Ar
roz, com "Os Coringas", de
Taió. Todos os participem- ,

tes receberão brindes.

StAR - A nova diretoria
da Sociedade Cultura Artís
tica de Jaraguá do Sul, to
mou posse seqund,a-feira, no
Itajara, com a comparença
de muitas fiquras exoressi-

/' vas da sociedade 10caJ. Hou.
v.e também comes e bebes,
que não poderiam faltar,
patrocinados por alguns di
retore!:, tendo à tDsta o pre-

sidente Mario Sousa.

-D. BRUNHILDES ..L ,Con
'ralescendo de uma cirurgia,
realizada terça-feira, a D.
Brunhilde, esposa do nosso

Direto.; A redação deseja
lhe pronto restabelecimen

com lanche as inteqrantes
-

to;
de seus qrupos, túça-feira
11 Sra. Edite Grubba. quarta

I feira as Sras. Nilda Salai

RONEI VIERGUTZ

, FQi no sábado, .às 19 ho
râs, na Ig"reja Evangélic:a
Luterana, o batizado do
garotão Ronei, filho do
casal Wilmar (Sandra

Schulz) Viergutz. A recep
ção foi na Casa dos avós
maternos, ,para os pais, a-'

vós, padrinhos e tios.

Stahe,ling e Vera Maratto e,
também quarta, a ,Sra. Téa,'
Schmiht, foi a anfitriã do
Café das Primas.

,NA AGENDA - A coluna
registrando -devidamente o

enlace matrimonial, neste

sábado, às 18h, de Valdir
João Wittkoski e Edir Sasse,
filhos de João (Irena) Witt
koski e de Egon (Hilda )
Sasse e, às 20h; de Valério
Va�el e Isolete Müller, filhos
de Carlos Freder-ico (Elfrie
da) Vasel e de Ulrico (Julia
na) Mü"er, ambos na Ma
triz. A comemoração dar-sé
á no Baependi.

'. ,

tqlogistas de Joinville, e da
r�ião Norte do Estado, foi'
oficialmente reconhecida

. ',pelo Min!st�r!9 ç(� Traba-,
lho, sendo o primeiro pas
so para criação de um sin
dicato da categoria. -Joinvil
Ie, São Francisco, Araquari,
Guaramirim, Schroeder, Ja
raguá do Sul, Corupá, Garu
va, CamDo Alegre, S. Bento
do Sul, Rio Negrinho, Mafra;
e Canoinhas são os municí
pios que fa�em parte da
Associação.

ANIVERSARIANTES

VIEIRENSE _; A Soco Es

portiva e Re�reativa Vieiren
se, que dia 6 completl'lu seu

quadragésimo a-no de funda
ção, está empenhada na

construção d� s�.gundó pa
vimento de :sua sede social,
com mil m2, que estivemos
visitando domingo

.

último.
De momento está-se colo
cando a' estrutul'a metálica,
para posterior cobertura em

alumínio. Parab�s à dire
toria pela belíssima obra.

APAE - A Associação de
Pais e Amigos dos Excepcio
nais de Jaraguá do )Sul -
APAE, que elegeu segunda
feira a Sra. Janete Marcat·
to para a presidência (vide
matéria em outro local),
completa dia seis próximo,
dez anos de fundação. Para
marcar' o - acontecimento,
di! 13 de maio a dlretorla
programou um jantar-dan
çante no CA Baependi,
eom- "Os Vilanenses", de
Blumenau. Anote em sua a

genda, pois é importante o

seu apoio.

,TENISTAS.- Realmímte
belíssimo o. desempenho das
tenistas Esther Bonilauri,
Rosane Loss, Florilda Doni
ni e Vera Wieie,. no ,últim'o
weck-end, '!!m Itajaí, con
quistando q quarto lugar no
torneio interclubes, patro-

.

elnade peto ltamerlm Clu
be de Campo. Elas repre
sentaram o Beira Rio. Para
béns!

CHEGOU RENATA - Pa
ra a alegria dos pais, o mé
dico urologista Dr. Walter
(Maria Lúcia Emmendoer
fer) Falconi e do maninho
Rafael, nasceu dia 07 'de a
bril, a pequena Renàta, no

Hospita� São José, às' 11 h30
oesando 2kg800 gr. Da co

luna, os 'cumprimentos.

OS BRAUN - A coluna.
comorlmenta . os amigos
Lindolfo (Doract) Braun,
pelas Bodas çle Rubí (30 a

nos de casamento) comple
tados dia 1-1. No sábado, o

casal jubilar participou de
mlssa na Matriz São, Sebas
tião e ofereceu recepção em
sua residência. Eles têm os

seguintes filhos e netos: Gil.
se Maria, casada com Hugo
Didonet Lau; Vara, casada
com, Dario, Cesário Pereira
(filhas 'Carolina e Tatlana ):
Maritsa, casada. com Renal
do Klitzke (filhos Ronaldo
e Gustavo); Doracy, casada

-

com Elói .Sotter Correia; Lí"
qia, casada com Luiz Paulo
Joaquim (filha Tatiana), A
driana e LindoHo Júnior.

JEAN CARLO - Come-

CENTRO CíVICO - Das
_
mais concorridas a posse da
"'-nova diretoria do Centro o

Cívico Escolar "Emílio Car
los Jourdan", do Colégio
São Luís,· segunda-feira à
noite, que contou também
com a presença de autori

dades, dentre elas o prefei
to Durval -Vasel. Carlos Ce
zar Hoffma'nn é o novo pre
sidente e o "CP" coloca-se à

disposição do Centro Cívico

para a difusão de suas at,i
vidades.

TrTUlOS AUMENTAM -

A partir de 1.0 de maio, os

títulos patrimoniais do Bae

pendi passarão a custar Cr$
120 ma, contra es Cr$ 75
mil cobrados atualmente. O
clube azurra conta, hoje,
com 1,298, asseclades, por
tanto, faltando pouco para
encerrar os 1.500 títulos
'estabelecidos, daí porque a

oeasiãe . para aproveitar a

compra antes do aum'tnto e

do encerramento. Do Bae

pendi, o presidente Rainer
anunciou o início do ajardi
na.mento do pátio

'

e o fun
clenamente da boate, quar- -

.

ta-feira prexrma, dia 20,
mas, em contrapartida, a isli
retonia decidiu suspender
por 12 meses as 'atividades
do departamento de fute-
boI. para a necessária refor

mulação.
I AGENTE JUDICIÁ�IO
O Tribunal de Justiça do Es
tado de Sgnta Catarina a

briu inscrições para o con·

curso de Agente, Judiciário,
existirído três ' vagas para
.Iaraquá do Sul e uma para
Guaramirim. As inscrições
vão até o dia 28/4 e o salá-
rio inicial será de .

Cr$ 51.474,00.

Aniversariam neste sábado

Sra. Brunhilde Moeller Die

ner.. em Joinville; Sr. Eugê
nio Wolf Filho, Sr. Erico Jú
Ho Hàrbst, em Pomerode:
Srta. Hildegard Wolski, Moa
cir Márcio Lawin, Sr. Juve-·

/

nal Tomaselli, A�iete Emílio'
Kuchenbecker, Jane Denise
Soares, Sr. Luís' Narloch.,
Sr. Lídio Magri.
Aniversariam domingo
Sra. Rosália Demarchi Fo

di, Sra. Mal,Jra S. Besen, Sr.
Antônio Schneider, Sr. Deo

dato, Mé:lggi, Nílton Enqel-.
marin, Mario Pereira, Luís
Carlos Winter.

t)ja 18 de abril
Sr. Adão Maba. Srta. Wilma:"
Luiza Sanson Corrêa, Mar�,
ceio, filho do Dr. Clayton
Karan, Lúcia Helene Gon

çalves, Sr. Adalberto Engel"
marin. em Joinville; Sr. Os
mar Dutra, Carlos Mehler,
Ronise Crlsrlna Vajlatti, Sra.
Elvira B. Voigt, Crlstiane
Marquardt.
Dià 19 de abril

Gerson Erlan Klabunde,
Sra. Relinde Mahnke Mars

cha!I, Sr. Ilson Nolteneb
Bastos (Kltto ). Sr. Luiz da

Silva, em Massaranduba; Sr..
Rudolfo Reck, em I tapocuzi
nho, Sra., Kát�ia Horst.

Dia 20 de abrH

Sra. Marília filafermann
Campos, em Criciúma; Sr.

Norberto Piazera, Sr.. Ivo

Kupas, Sr. Luiz Medeiros.

Dia 21 de. abril

Sra. Ecy Mascarenhas de AI;;

meida, na Lapa-PR.; Sr.

Raul Marcos 'Marschall, Sra.
Edla Lange Weiss, em Sch:'
reeder, Sr. Pedro Stenger;
Sr. Hilário Tribess, Laurita
Inês Tepasséi Dorival Kanz

ler, Hurda Horst, Sra. Geta

Kruetzmacher, em Blume
nau.

Dia 22. de abril

Sr. Claus Arildo Gonçalves,
Sra. Anita Stirtghen, Sr. AI-
'�ir Malheiro, Sra.· Zilda
Guenther.

BOTAFORA - Os inte

�rantes do Clube de Bolão
Botafora, afiliado ao C.A.

Baependi, acompanhados
das espo�as, realizam neste

sábado e domingo, excursão
a' Fraiburgo, a terra da,ma-
çã.

I "NO CASARÃO - O Chá e

I
Nêni Dalsóchio comandam·
na noite deste sábado, no

1
casarão Disco Clube, o agi

,
to difer�nte da galera ío-
vem, ávida ém divertimen-'
tos. Convites vários estão'

I'
sendo distribuídos na praça
e-'a coluna agradece a defe
,'::;,;::iél dy amigo Adilar ..

mora o se,u primeiro aniver
sário dia 20, quarta-feira, o
menino Jean C,rlo _ Rocha,
filho do casal amigo Waldir
(Gloris V.) Rocha, que no

dia 21 oferecem recepção
aos padrinhos,' avós e ami
gos, em. sua residência. 9
pap.ai Waldir é,o gerente das
Casas Sirama .. Ao Jean, o re

gistro e u-:na bicoca.

BAILES HOJE - � Ban
dinha Aurora. anima esta

noite, o baile da Sociedade
Alvorada, em Rio Cerro II,
enquanto qué na "ociedade
Vitória, na 'Ilha da Figueira,
o ballão, com oito horas de
duração terá a música de
"Os Vilanenses" e dos
i' Iv\ensageiros do Fändan-

90".

CASÕRlg NA MATRIZ �

São os seguintes os casa

mentos deste sábado na

Iqreja Matriz São Sebastião:
lOh, Ingo Baher e Vassale
na Gatscher; 16h, Valdir
Deretti e Maria Jung, Már
cio Chlodini e Dorizête Dal
piaz; 17h. Ronaldo Mendes
e Orisilalda Karsten, Alinor'
Fp�nandes e Elina Ronchi,
Silvestre Junkes e Nadir A-

\

)"�vedo, Wilson Oechsler e

Maria Walz; 18h, Valdir
W�ttkowski e Edir Sasse e,
às 2Qh. Valério Va�el e Iso:
lete Müller. Aos noivos, feli
cidades!

, . LANCHES Receberam

DENT.!'STAS - A Associa

ção dos Profissionais Odon-
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-Meta da SCAR é a construcão
• I

.

da Casa da Cultura, e Teatro
,

-,

�

-- I "'lI

Nas dependências do I ta

[ara, segunda-feira à noite,
:a diretoria da Sociedade Cul
tura Artfstica de Jaraguá do
Sul, eleita em março, foi �m
passada, e, para o atual
mandato, além da conttnuí
pade das atividades' da Es
,cola de Música e Coral e

promoções de ca.ráter cul
tural, tem como meta prio
ritária a construção da Casa
da Cultu'ra e

\

Teatro, em

Imóvel doado pela Prefeitu
ra Municipal, na rua Jorge
.Czern iewicz.

Na presidência da SCAR

'permanece o analista-bio
-químico Dr. Mario Scusa<e

� os demais cargos estão as
"

sim distribuídos: T.o vice
presidente Luiz Lanznäster.
2.° vice-presidente Moacir
'Sens, T.o secretário Valéria
da Costa, 2.° secretário Wal-

.

-dir Watzko, 1.° tesoureiro
'Aírson Garcia, 2.° tesoureiro
.Henrique Fl}gel Filho, Depto
'Coral Vilmar José Eggert,
Depto.. Teatro Millon Ado
;19f Stange, Depto, Exposi-

,
_ -ções Adolfo Zímmermann e

'Paulo Schroeder, Depto. Mú
slca Vânia Oliveira Pinho,
Depto, Relações' Públicas
"Dietrich Hufenuessler et Gui-

.

do Fischer, Depto. Imprensa
- 'Geraldo José e FJávio José
'Bruqneqo, Depto. Social Jo
'sé Carlos Neves, João Batis
ta Prim. é Aleire Cozzarin,
'Depto. Patrimônio e Cóns
trução - Eggon_João da
'Silva, Pedro Don(ni e Már
cio Mauro Ma'rcatto. Conse-

" 'Ihg �Fiscal: Wander Weege,
Wilsol'l, Kohlbach,

.

'Ewa.ldo
'Heins Bos�, Emílio da Silva,'
Francisc.o Fischer e Fidélis
-Wolf.

'ESCOLA DE MÚSICA E
'CORAL

A Escola de Música, diri
'gida pela Profa. Vânia Pinho
'está ministrando cursos pa
xa 68. alunos dos quais .4 bol

slstas. São 30 no curso de
piano, '6 no de acordeon, 20
no de violão, 9 no de flau

. ta-doce, 1! aluno no curso de
flaute-trensversa; 2 no de
saxofone e 3 no de teoria
(.l1Ösical e soWejo (curso
complementar), orientados
pelos professores José Slu-

. mlnski, de S. Bento do Sul,
Giovanni Tempo, de Curiti
ba e Vânia Oliveira Pinho
de Jaraguá do Sul. AtlJal�
mente há três vagas par,a"
piano, acordeon, flauta
transversa, violão e saxofo
ne, no período matinal.
A Escola conta, ainda com

o trabalho de canto coral
para adultos, regido -pel�
maestro Luiz Fernando Me
lara, de Jolnvllle, e tem' ex-

, pectetivas futuras de -reall
zar curso de violino e cante
coral infanto-juvenil.

METAS' E APOIO
A\meta da diretoria que

assumiu, para Q próximo
biênio, é pelo menos dar
,início à construção da Casa
da Cultura e Teatro, antiga
aspiração da comunidade
ja raguaense .. Esforços neste
sentido serão desenvolvi
dos, para a concretização da
finalidade. _

Para o mês de agosto, já
está d�finido a realização do
tradicional jantar-dançante
típico italiano, no Juventus,
em homenagem

-

ao Dia dos
Pais.

A SCAR tem recebido a

poio ,das empresas e dél, co
munidade em sí e, também,
do poder público munici

pal, que esta semana libe
rou Cr$ 300 mil a título de '

subvenção, além de 'com

prometer-se a pagar dois
, professores dos quatro da

.

SCAR, inclusive re.gistrando-.
se ce1mo funcionários da Pre
feitu'ra, livrando desta for�
ma uma carga .financeira ra:'
zoável da Sociedade..

APAE DE JS: NOVOS DIRIGENTES
'Desde a Última. segunda

"feira, dia 11, a Associação
de Pai's e Amigos dos Excep
ciona.is-APAE, de 'Jaraguá do
Sul conta com nova direto
ria., para o próxi.mo biênio.
'Na ocasião, a Sra. Cadlda
Menegotti Schürike passou a

'presidênciél para 'a Sra .. Ja-
nete Marcatto e -os demais
cargos fiéaram assim distri
buídos: vice-presidente Nil
da Salai Staheling, secretá
'fia geral Rosa�e Váilatti,
secretária Neusa' Kohlbach,

'y -, " tesourf;lira Esfher 'Boni- I'

lauri, '2." tesoureiÍa Maria

Aparecida Cólli da luz. Con
selho Deliberativo: _Durval
Vasel, Mari<:> SÇ)usa, Alcir
Bittencourt, Padre João Hei
demann, Gerd Edgar Bau
'mer, Eggon João da Silva e

eadl,da M. Schünke. Canse,.
lho Fiscal: Efetivos - Lau
ritá Karsten Weege, Dulce"
Schmidt e Tereza. Camargo
rnchauste. Syplentes - Jo
sé Gilberto Menel, Pastor
fngo Piske e Vitória· Lazza-
ris.

/

Empossada' diretoria' do C. Civico do
Em a·to acontecido segun-

4a�fejra ,à }1Qit�, foi - em,po,
�a� jI $Iir,et9ri,il ,do Centro

Py,ico Escol,r "Emílio Car
los Jo"';'4an", do Co,légio
S�9 Luis, elei�a de.mocrati-

. camente dia '30 de março,
com duas chapas eeneerren
tes que receberam os votos'
de um colégio eleitoral de"
1.15� alunos. À chapa UD!;J

.

a vencedora, recebeu 930
.

yotose a EJE, 75 'votos, cons
tlJltan�o-$,e ain�a 18 em

branco e 29 nulos. Tal dlre
toria tem na. presidên�ia
Carlos Cezar Hoffmann, vi
ce,.presidente Luiz Henriq�e,
secretária Neuza Bizoni" te,.
soureiro Marcelo Gascho,
Orador Sérgio Luiz Franzner
Relações Pú�licas Cristiane
Fiedler e Arão Barbi, Dire
tor Social Cléber Ivan Saa
de e MárciC) Buzzi, Diretor
CultlJral Faustino Floriani e
José Carlos Mendonça, Dire,.
tC?ra de Artes Lílian Elisa,
Stratmam1 e Karina Kauff
mann e,Diretor de Esportes
Edson Luchtenberg, ,Rosân
gela Lazzaris e Sandro Sch-
m�t.

.

Coube ao Irmão Sadi Len
zi aêondução dos trabalho$,
onde ouviu-se o pronuncia
mento do presidente que
encerrava o mandato e ,do'
novo presidente, que .apre
sentou suas metas e, tam-

hé'TI, do prefeito Durval Va
sei, que conclamou os ja
ver,lS ao cultivo dos valores
DJ.9rais e cívicos ct,ntro do

exercíc,ip .da cidadani�., Da
mesma fC?rma os I,,mijos A
loísio Kuhn e Frederi�o Un

terberger fize�am alusão a

imp8rtância 40 _ ac,qnteci
mentol fb:ando a certeza de
que o programa de �esen
volvimento da mor�1 e do
�IVlsmo, nC) Colégio São
Luís, tem, no seu Centro
Çíyico, um testemunho vivo

:
/ yoltado aO jovem e aos seus

legítimos ansei9s de aluno
� de cidadão brasileiro.
METAS DA DIRETORIA ,

A diretoria do Centro Cí
vico "EmUto Carlos

.

Jour
dan", tem metas a cumprir,
expostas durante a campa
nha eleitoral. E que são es

tas: Departamento Cultural
--- cqncurso cultural para
alunos -de 1.0 e 2.0 gra-us em

fgrma de composiç�o poéti
c� e redação e, elaboração
do [ernal com uma circular
mensal;

.

Departamento Ar
tístico - realização do Fe,.

-caja e exposição de traba
lhos de artes ne campo de
quadros e c�râmicas; Depar
tamento Sociel -.". r.ealiza
'ção de festas sociais do ea

lendário ,escolar, tais como

dia'das mães, dia do� pais,
dia do. diretor, dia dos pro-

AGR,ADECIM:ENTO
HUMBERTO e EVANIRA PRADI, filhas GIRtA�

NE e JERUSA, agradecem, ,sensibilizados, às milní
festações de confOrto e pésar recebidas quando do
falecimento de sua inesquecível mãe, sogra e avó,

l
OllVlA CHIOQINI PRADI, ocorrido em data de '10

I próximo passàdq.
.

.

AUREA MUELLER GRUBBA
Tabeliã Designada e Oficial do

Registro de Protestos

EDITAL
Pelo presente Edital de' citação pedimos aos Sê

n,hores abaixo relacionados que compareçám 'e'm no,sso

Cartório. para tratarem de assuntos de seus interesses:
,
ADEMI R AUGUSTO NOE-RNBERG - Rua Henrit:fue

. Noernberg, 257, nesta. CLAUDIO DOEGE; Ay, Mal:
Deodoro, Gal. Dom Fco� sala 01, nesta. HEINZ MUL
LER, Estrada de Jaraguá, 99, nesta. ILDA MARIA RIS
TOW, Rua Ano Bom, 103, Corupâ, IND. REPRES, VAD
LTDA., Rua CeI. Proc. Gomes, 669, FIesta. LEIDES AN
TONIO REZENDE DOS REIS, Rua Epitádo Pessoa, 580
nesta. MARI� ADELlABRUCK, Rua Padre Al.,pertq JéI
cob, 745, nesta. NILO MAÇANEIRO, Rua Cê!. Proc. Ga
mes, 85., n�s!a. SÂLVIA CORREIA, Rua J�uá !:squer
cio, 293, nesta. SERGIO NE ITZEL.:, Rua Angelo Rubini�
1688, nesta. TEODORO SAFANELI, Estr. Guàrani Açu,e
Massaranduba. WILlMUND S,IEWERDT,' Rúà Jóãô Ja;'
nuário Ayrösö, 67, fiesta.I

Aurea Müller Grobba
Tal;>e'liã Designada

/

,

6·8,·· '. l
' II•

"UIS
,

fessores e festa do estudan
te; .Departamentod e Rela
'ções . Públicas -;: contact�
com outras entidades estu...

dantis para manter um me

Ihor relacionamento entra.
,os estudantes jaraguaenses,.
participação I'!a gincana e"

,torneios esportivos; Depar
tamento Esporrlvo c--, gin
cana cultural, gincana cu'"
tural mmm, ,maraton.
Champ�nat! torne�o . Tira
dentes, tor,.eio outono, tor";
'nele de férias, tornei«;)

.

pri
mavera, maratona ciclística
feminina e jnaseullne 'e to�:_
neio espertlve de encerr.
menta.

I

Benealcqia
das famílias
Berri e, Pisetta
Acaba de sair dOL prelo,

um livro contando a genea
logia das famílias Berri e

Pisetta, com 'sumário histó
rico da colonização italiana
em Rodeio (SC), escrito pe
lo nosso conhecido Aléssio.
Berri, funclonérlo aposenta
do do Banco do IiIrasfl e pro
prietário do Edifício Berri
e Nela Hotel, localizados na

Av. Mal. Deodoro, no centro
da cidade de Jaraguá do

.

Sul.
.

Com 134 páginas e tira-

'gem de 500 volumes, como'

posto e impresso nas ofici
nas gráficas da "Casa Dr.
Blumenau", oi livro, que con

sumiu mais de ql!atro anos

de pesquisas, traz ym pouco
da história e descendência
'das famíHas' de Ga:;pare.
I?erri e Antônio Pisetta, que,
aportaram no Brasil, n1aiSi' '

especificamente em Rodeio,
vindos da Itáli'a, na seguridBl, Imetade do sécúlo passado.

'1Segundo Aléssio Berri, nO'

r;>refácio' do seu livro, cujo
volume presenteou o "CO-r.:;' I,reio/do POyo", a OPIa pode- Irá ser útil aas pesqufs,ado-�
res, porquantó inseriu, em

seu início, um acurado estu

do, resumindo aspectos es- I:j
peciajs d,a situação. pol{tico- !

econômica e soéial dós' imi
grantes'em sua terra de ori
gem, sUa éhegada à imensi
dão das matas do Vale do
Itajaí, suas Jutas, sacriH
cios, p'reocupações para po
derem sobreviver, em ambi
ente inóspito, .na nova, 'pá
tria escolhida.

lBerri está também cole-
--

tando novos dados sobre a

imigração e colonizaão itÇl
liana, para um novo traba
I.ho que .futuramente pad�
rá vir' a ser editado.
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EU FUI MENOR. CARENTE
Leio regularmente o Bo

letim' 'I�formativo, orgao
oficial da Reitoria da.
Universidade C a t ó I i -

ca do Paraná, que recebo

graças à gentileza de seu

dirigente Ir. Atico, ou me

lhor, Jornalista Ático' Ru

bini, nosso conterrâneo.
Na ed. n.O 59, referente

ao período de Janeiro a

Março de 1983 encontro o

Editorial'- PEPRO E-NÓS.
á pág. 3, contando um pe
daço da vida que é o co

meço de tudo que pode es

perar um garoto de 15 a

nes, operador de Xerox da
Contadoria, portando um

crachá que o indica como

um dos 28 menores que o

FAS (P�ograma de Atendi
.

mento Ocupacional do Me
nor Carente) tirou da fa
vela e' "empregou" na UCP.
Devoro pór inteiro o edl

torial que só uma pena bri
lhante com o Ir. Ático po
deria produzir.

�into orgulho desse

grande "catarina".
Por instante ponho-me a

divagar sobre a sublimida
de da ação do FAS.

Vejo que nem tudo está'

perdido neste Mundo de
Deus.

Em Santa Catarina, há
muitos anos, gov�rnos su

cessivos, enfrentam' com

coragem o problema do

mener através do PROME

NOR, que dá ocupação aos

menores que moram nos

barracos que circundam a

Capital 'Catarinense.
O Sistema Financeiro do

Estado tein
.

empregado
dos 60 a 70 matriculados a

maioria desses menores.

Antevejo o progresso e o

desenvolvimento qU,é se vai

operar nesses jovens que,
sem essa ajuda, se.riain/
presas fáceis do� perigos
da malandragem, do des-

.

caminho e -da criminalida
de.

Subitamente me dou
conta de que também fui
menor carente na "Cidade
Sor.riso" e volto os meus'

pensamentos para o já lon

gínquo passado.
Naquela época'

-

também

já se pensava no menor

carente, claro' que não de
forma tão sofisticada COmo

hoje, mas que tambémJun
cionou muito bem.

Em todos os tempos e ..

xistiram os anênlmes ben

.
féitores. Deus seja louvado!

Curitiba, em 1920 e pou
co, era algo parecido .em

tamanho com Fpolis., tam
bém burocrático e capital
admlnlstratlva do Paraná.
No primeiro ano, de vl-

da deste menor o estado de
sítio do governo Artur Ber
nardes, com a. intervenção
federal no Rio. Em 1923,
rompe a revolta do Rió
Grande, a 5 de junho de
24 um levante em São PaO
lo e o movimento da Alian
ça Liberal de 26.
Aos 8 anos' o 'sof(!mento

do desemprego e miséria
com a famosa Erise inter
nacional de 1929, de que
temos hoje uma dramática
amostra.

Depois as revoluções de
30; 32, 35, o golpe de 37,
o "putsh" de 38; a reação
contra o Estado Novo, em'
45, os movimentos de
·1945 e 64 e a 2." Guerra
Munaial, de 1:° de setem

bro de 1939 até maio de 45 .

Em meio a .essa instabi-
lldade e turbulência uma

'mãe, viúva, com 5 filhos, 1
sobrinho de criação, pro
curava. encaminhar a sua

prole.
Tarefa de gigante para

quem tinha fome, sofria a

negra miséria e o espectro
tio desemprego.

M.as também existia o

lado humano e compreen
sivo de homens de bem.

.

O diretor Carl Scheil, da
'Deutsche Sc�ule; da Praça
19 de Dezembro, perto do
passeio Público, atendia ao

apelo da 'mãe aflita. Estu-
'dariam de graça, enquanto
passassem de ano, era a

condição.
.

Sobreveio a nacionaliza
ção do en�ino. '

c A Escola Alemã p�ssava
a ser o Colégio Progresso,
ende outro. benfeitor, mi
neiro, prefesser' humilde
- Augusto Fernando Mo
reira - continuava a gra-
tuidade até o primeiro em

prego. Hoje seu nome é a

venida em Curitiba.
Eram os homens de res

pensabiljdade acompanhan
do os menores carentes.

Aos 9 anos, um acidente
com machado, decepava 3

ç1ed'os .da mão E, aumen

tando a impossibilidade de
vencer na vida, 'em condi
ções de igualdade.

Na escassez de tudo, foi
socorrido pelas - roupinhas
usadas e ós calçados já
gastos. do. cofega. o aluno

,

itSc;:holli", filho de Bernar
, do Meyer e cunhado do

"

Comp. Alfons Buhr. Assim
o frio era menos rigoroso.
Naturalmente não falta

ram "es bens e repetidos
conselhos da mãe.

As peladas aconteciam e

a marotice levava a tentar

ficar pendurado ne estribo'
do bOflde elétrico que an-

dava nos t�ilhbs da ur�.
Com essa substancial a

juda foi' ainda apre�diz de
eletrici�ta, de pintor de pa
rede e o primeiro emprego \

aos 15 anos na
.

firma Ju
lius Hoffmann .& Cia., na

Praça da Ordem; varrendo'
a loja e batendo o pó nas

prateleiras, para chegar a
. balconista, cumprindo ho
rário das 7 da manhã às 7
da noite e daí para o estu

do, noturno. Muitos anos

foram assim consumidos.
Contador diplomado es

tava com um pé na Cia.
Souza Cruz, também na .

Texas & Co. Ud., mas aca
bou chefe de flScritório de

Lúpion & Cia. Uda., quan
do concluiu o curso de eco

nomia pela Faculdade de
Administração de Finanças
do Paraná, em,47, seguin
do, então a profissão, libe
rai no EsCritório A Comer

ciai, Assessoria' Fiscal, Po

lítico, Vereador, Preso da'
Câmara, suplente de Depu�
tado, Vice-Prefeito em Exer

eíele, 'membro do Cons.
Fiscal da Bescam, Caixa

,!;conômica de Santa Cata
rina S.A., Besc S.A. - Cré
dito Imobiliário, Dir. Ad
ministrativo e Vice Presi
dente da Bescor, jornalista
profissional, diretor de

Empresa Jarnalística, há
25 anos, professor'

.

por 19
anos na Escola Tee. São

Luís, dos Irmãos Maristas,
prof. da Faculdade de Es
tudos Sociais da. FERJ,
Membro do Instituto His
tórico e Geográfico de Sta.

Catarina, ex-Presidente e

sócio Veterano do Rotary
Club' Florianópolis Leste e

ex-Secretário e sócio ativo
do Serra Clube de Fpolis..

Foi graças ae Pedro An
tônio Soares dos Santos, ao
FAS e ao editorial do que
rido Irmão Ático. que me

lembrei de ter sido um me

nor carente e que nem as

muitas revoluções consegui
ram desencaminhar.
Comigo trabalha o Car

los. Também carente. 'Bom
menino. Gosto dele.. E te

nho f€. Já traduzi um, lição
de inglês p'ra ele. E se en-

caminha bem. \

Ser menor Carente em

nada diminui quem quer_
vencer na vida.
Apesar das' pisadas que ai·

guns dão na dor do humilde
Mas isto-faz parte da nos

sa insensível sociedade.
O resto? Bem o resto é o

resto ...

Deus queira que o Pedro
seja um dos nesses.

Nós também estamos tor
cendo pelo Pedro. (Euqênio '

V. Schmöckel /Abril-83)

UMMILHÃO DE CADERNOS PARA
ALUNOS CARENTES NO ESTADO-

o .secretérlo da Educação,
Moacir Thomazi, determinou
à Universidade Operacional
de apoio e Assistência aos

Estudantes (UNAS), a' exe

cução lmedlata do plano de
atendimento a alunos caren

tes, matriculados nos esta

belecimentos da rede públi
ca estadual, em seu primeiro
grau, com a entrega de um

milhão de cadernos, para
496.771 matrículas no Esta-
do.

' .

•

Tais cadernos foram ad
quiridos pela Secretaria jun
to à

-

Fehame, a um preço
bem mais em conta do que
aqueles que normalmente

são, confeccionados, especial
mente pare esta distribuição.
Apesar da vantagem, a SE
está também alertando aos

pais de alunos, para que fis
calizem a dlstribulção ' do ;

material, haja vista 'serem'
os cadernos idênticos aos

comercializados em casas

especializadas. Os cadernos'
já foram enviados às UCREs,
para distribuição junto as

unidades escolares, cabendo
-aos cinco municípios sob a

jurisdição da ,19." UCRE (Ja
raguá do Sul, Corupá, Sch

. roeder, Massaranduba e Gua'
rarnlrirn ) 20.800 cadernos,
para 10.248 matrículas.

Casas Populares
Inscrições abertas pare todo o Norte Catarlnense.

No Edifício- Menegotti - Av. Mal. Deodoro da Fonse

ca, 855 - Sala 103 - Jaraguá do Sul-SC.

. Juízo de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CITAÇAO
O Doutor Hamilton Plínio Alves,' Juiz de Direito da 1." Vara
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estad� de Santa Catarina,
naferma da Lei, etc...

I "
�

FAZ SABER .á todos quantos o-presente edital de cita

ção, com o prazo de trinta (30) dias virem ou dele conhe
cimento tiverem e interessar possa, que por parte de os-.
NILDO CASAS, brasileiro, solteiro, maior, lavrador resi
dente e domiciliado à Estrada Rio 'Novo Alto na cidade de
Corupé, nesta Comarca, através de seu bastante procura
dor, advoga�o dr. Reinoldo Murara, foi requerida a ação
de USUCAPIAO N.,d 9.039, para aquisição do seguinte irnó
vel: Um terreno rural sem benfeltorles com a área·de

144.50?,OOms2, di�tante 15Kms da cidade de Corupá,' �i'
tuado a Estrada RIO Novo Alto, no município de Corupá,
fazendo frente com 106,OOms na margem esquerda' do Rio

Novo. travessão dos fundos com 106,OOms. com terras de
Uno Lvlsla, estremando pelo lado direito com 1.363,20ms.
em terras de Norberto Demarchi, e pelo lado esquerdo
com 1 \363,20ms. em terras de Antonio Aldo Daros, DES
PACHO DE FLS. 11 é verso: I-Marca-se a audiência de jus
tificação de posse para o dia 26-.5-83 às 14,30h. II-Cite-
se a pessoa (se houver) em -nome de qu�m esteja trans

e.rito O imóvel; citando-se, aindá, os confinantes por man

dado e os al.lsentes! incertos e desconhecidos ,por edital,
com o prazo ,de 30 dias, cujas citações valerão pare todos
os . atos d';? processo. III-Cientifiquê-se, por carta, a Fa
zenda municipal, estadual e federal para es fins do art.

942, § 2.° do CPC, ressalvando-se que o prazo para contes

tar a ação correrá da intimação da decisão que declarar

justificada a .posse. IV-Ciente o MP. JS. 3-3-83 .. (as) Ha-

milton Plínio Alves-Juiz. de Direito da L" Vara.
.

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessa
dos ausentes, incertos e desconhecidos, foi expedido o pre
sente edital que 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 inti

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

rem tidos como verdadeiros os fatos alegádos pelo autor.

Dado � passado nesta cidade de Jaraguá do Sul aos oito
dias do mês de março do ano de mil novecenfos e oitenta'
e três. Eu, (as.), Escrivão, o subscrevi.

HAMILTON pLfNIO ALVES'
Juiz de Direito dá 1." Vara
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I Gumz 'Irmãos. S.A� .Ind.,. Comércio e, Agric41tura,. CGCMF N.o 84.'430.636/0001-63, - JARAGUÁ DO SUl.. - scRELATÓRIO DA DfRETORIASenhores Acionistas: ./. " . .. Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, submetem os à apreciação de V. Sas., o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financelras,<referentss ao Exercício Sociql·enterrado em 31 de Dezembro de 19�2. Permanecemos Ç'lO inteiro dispor dos senhores 'acionistas para quaisquer esclarecimen-tos necessé rios, L. .,� .,' . •. ' ".�_. , •• c- ........ ..,_ "- ..;;....... �� J Jaraguá do Sul (SC) 30 de Março de 19,83,
Lírio Utech '

Diretor lndustriel
,I J

.

Heins Bartel '-;"",T ;'r i
Diretor Comercial' �i;

I

Edgar Strelow
Diretor Técnico

,

Nelson Eichstaedt
Diretor Financeiro

Balanço .'patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 1982
\ �. ,-_ -\ ".

ATIVO

CIRCULANTE
q1 . 12.82

302.055.514

125.752.553

31.12:81
122.301.'066

36.759,..957

PASSiVO

CIRCVLANT�
.31.12.82

218.2151533

101.,656.045
5.940.167
60.594.680
16.307.652

327.215
6.440.656
26.949.118
1.377.198

31.12.8l.

101 .653.924 ,

,

47. 293 � 641 :,

'2.035.299
27.237.,010
6.613.557

.

1,.214.817
3.121.533
14.138.067
,582.786

32T215
255.571

193 . '09.793

58.320.000 .

S5.736.161
,

4.569:718
2.485.754
27.890.359
44.107.801

,
,

Dlsponlbilldadas Fornecedores
Salários Ei Encargos a Pagar
Provo p/Imposto de Renda
Obr-igações.Tributárias
Instituições Financeiras
Dividendos a pagar
Outras Obrigações a pagar

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

I

Bens Numerários
Depósitos Bancários a Vista
Aplic. no �ercado Aberto
Créditos'

1.435.024'
19.375.842
15.949.091
85.541.109

13.010.843
41.026.302
71.715.408
176.302.96,1

93.862.345. Duplicatas a Receber
(...:-) Duplicatas Descontadas
( -) Provo p/Créd. Duvidosos
Estoques
Adiantamentos a Fornecedores

-Despesas Antecipadas
, Cheques a Receber
Outros Créditos,
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

, 48.397. 171
(2.313,.359)
(483.972)

30.672.289,

1.362.900\
629.932

6.723.624
552.524

.

7.040.094

4.393.961
2.646.133

166.005.343

, '(2.815.870)
64.604.841
2.059.720
1.023.774
16.589.522

978.629
17.136.517

Instituições Financeiras
Créd .. de Diretóres e Aclonlstes .

PATRIMONIOI LfQUIDO
1 .3Tj. 198

509.271.067

Cepltal Social, ,

Reserva de CM do Cap. Realizado
Reserva de Incentivos Fiscais
Reserva Legal
Reserva de,Lucros
Saldo a Disposição 'ela AGO

'TOTÁL DO PASSIVO,

�
�����----������
728.863.798 295.346:50�

116.640.000
, 114.031 . �84
11.009.953
11.688.855
133.655.679
122 . 245. 196

Incentivos Fiscais - Opções
\ Emprést. Compulsório Eletrobrás-
,
PERMANENTE

9.904.961
7.231.566

409.671.767

'Investimentos
Imobilizado ii
( -) Deprec�ções Acumuladas

TOTAL DO ATIVO .

10.493,559
533.742.970
(.134.564.762)
728.863.798

4.409.162
215.032.791
(53.436.610)
�95.346.503

DEMONSTRAÇÖES DE RESULTADOS
RECEITA OPERACIONAL BRUTÄ

31.12: 82

1.183.776.064
DEMONSTRAÇAO DE LUCROS ACUMULADOS

1982

31.12.81

633.064.093 RECURSOS 1981

27.246.'526
49.715.087
1.623.714

\
,

\

2.485.754
6.328.968
261.09.5,

Saldo Anter. Lucros Acumulados
Lucro Líquido do Exercício
'Ajustes Credo Exerc. Anteriores

APLlCAÇÖES
Reserva legal
'Dividendos e Lucros-

44.107.800
135 . 458 . 79.2

( �) DEDUÇÖES DE VENDAS
RECEITA OPERACIONAL UQUIDA
(,�') 'CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO OPERACIONAL BRUTO
(-) DESPESAS OPERACIONAIS

(94.335.626)
1 � 089 .440.438
( 837 . 923. 105)
251.517.333
(57.114.127)

(39.469.991)
593.594.102

, (495.492.152)
98.101.,950

..2�. 944 .190)

(,

;AS

1 . ORIGENS DE REC�SOS,
Lucro Líquido do Exercício, 135.458.792
Depreciações 26.304.846
Constituição de Reservas 7.082.609
Aumento do Exigível a Longo Prazo 794.412
Correção Monet. do Balanço .6.957.442 (2.3,59.317)
Baixa de Bens do Ativo Irnoblllzàdo 10.104.574

I
\

-

,

186.702.675 63.956.327

2. APLlCAÇÖES DE RECURSOS
Dividendos Distribuídos . 6.440.656 3.121.533
Aquisição de Ativo Imobilizado 106.972.757 38.299.331
Aumento Realizável Longo Prazo 10:096.423 5.628.053
Red. do Exigível Longo Praz�

,

1.076.110-

,SUB TOTAL . 123. 509 . 836 48.125.027 ,

Auménto do Capital Circulante, 63.192.839 15.831.300

186 ..702.675 63.956.321

RECErTAS NÃO OPERACIONAIS
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
COR. MONETÁRIA DO BALANÇO
LUCRO ANTES DO IMP. DE RENDA
(-) PROVo P/IMP, .. DE RENDA
LUCRO APÖS O IMP. DE RENDA
( -) RESERVA LEGAL
(--) D1VIDENDOS A PAGAR
SALDO A DISPOSICÃO DA AGO
LUCRO LfQUIDO POR AÇÃO

I

22.082.497
(13.474.789)
(6.957.442)

, 196.053.472
(60.594.680)
135.458.792
(6.772.940)
(6.440.656)

122 .245. 196
e-s 1,16

4 . 860. 121 ",

.( 3 .425. 101 )
2.359.317
70.952.097
(27.237.010)
49.715.087
(2.485.754 )
(3.121.533)
44.107.800
Cr$ 0,85

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE

I

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CI RCULANTE
CAPITAL CIRCUL. LfQUIDO

1982

302.055.514
218.215.533
83,839.981

Variação
179.754.448
116.561.609
63.192.839

1981

122 . 301 .066
,

. , 01 .653. 924
20.647.142

Jaraguá do SI;JI (SC) 30 de Março de 1983

f

Urio Utech
Diretor I ndustrlal

CPF 29'1 .339.049·87

) Heinz Bartel
Téc. em Contabilida"de

CRC-SC N.o 8181
CPF 103. 941 .509-10

Nelson Eichstaedt
Diretor Flnancelro

CPF 153.865.629-:-91.'

Heinz Bartel
Diretor Comercial

.

CPF 103.941.509-10
.

Edgar Strelow
Diretor -Técnlco

CPF 131.653.999-71

!

,
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Nota de Agradeci·mento
Os familiares-enlutados da

-

SRA· FRIEDA RATH,
-falecida dia 09 de abril, aos 73 anos,' con sternados por seu falecimento. agradecem
a todos os que remeteram flores, coroas, cartões' e acompanharam ii extinta até o

Cemitério Municipal.,
' ,

,

, 'Agradecem especialmente ao Dr. Wanderley, Pastor Piske, Irmãs e En-
fermeiras 'do Hospital e Maternidade Jara guá e Polfete Rodoviária Estadual e con-

, vidam parentes e .arniqos para assistirem o culto que será celebrado dia 17 de abril'
(domingo), às 8 horas, na Igreja Evangéli ca Luterana-Centrá.

.

Aqradecern farnillares- de Frieda Rath.

Estado de Sarita Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

Tomada-de Preces
I'

Edital Nr� O?/83
�A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO .SUL, por seu Prefeito Municipal, Sr.

,

DURVAL VASEL, faz saber que se acha aberto o Edital de Tomada de Preços para

aquisição de 01 (um) Caminhão Usado de vidamente equipado. . .

As propostas, deverão ser entregues no Ed ifício-sede desta Prefeitura, à Praça Ângelo
'Piaze.ra, 247, até às 17 horas do dia 14 de abril de 1983.

O Edital e demais informações serão forn ecidas aos interessados, na Secretaria da

Prefeitura, no endereço acima. .

Jarag�á do Sul, 30 de março de 1983.

DURVAL VASEL
.

Prefeito Municipal

EntrenoMonza4 portas poraqui.
Ellmendoerfer Comércio ' ,.'

de Veículos LIda:
_

.

'

·r----�--------------�------------�
PARQUE RESIDEt-ICIAL
ACAPUlCO

Ia)

A Empreendimentos Imobiliários Marcatto Ltda.; possue vários
planos de financiamento para você'adquirir o seu"

-

,

lote no PARQUE RESIDENC!AL ACAPULCO na bela
, Piça�ras, e a]OO metros da praia.

_

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
MARCATTO\ LTDA.

MaL Deodoro, 1.179 -_Fone 72-113-6
'-,----------------------�.-------------=�----�

I'

,COPX cn PXcn PX
Coluna quinzenal do PX CLUBE DE JARAGUÁ DO SUL

ANO 01
'

NÚMERO 14

1. Recebemos instruções do DENTEL referentes aos

novos formulários adotados para Ingresso no Ser
viço Rádio do Cidadão (DNT 115) e elterações (DNT
T16). ,!'Ião existem mais os indicativos provisórios (os
cham?'tlos "protoco!") e o requerente deve aguardar o ,

,recebimento da licença .para dar início à' execução do
Serviço. Maiores informações com a Márgot ou Aírton.
2. Levantamento efetuado pela tesouraria do Clube

revela que a grande maioria dos associados está
com as suas mensalidades atrasadas. Solicitamos aos
mesmos que regularizem a 'Sua contribuição, uma vez

que o Clube dela depende como sua "única' fonte de
renda" para prestar seus serviços ao próprio associa-

· do, demais operadores e à comunidade, e mesmo as-
·

sim, não fosse a abnegação, dedicação e espírito filan
trópico de algumas pessoas, já há, muito estaríamos
trabalhando "em vermelho". A persistir este quadro,
teremos de forçosamente eliminar os associados em dé
bito bem como tomar outras medidas para sanar o pro
blema.' I: necessásio que o operador se conscientize de
que o PX Clube. é o seu representante legal junto ao

· DENTEL, presta serviços de utilidade pública e em e

mergência, além de .zelar pelo cumprimento da legis
lação e promover o aperfeiçoamento, técnico de seus

associados, tudo isto "gratuitamente". A promoção
destes serviços, porém, "custa dlnheiro", o qual até e

gora obtivemo? através dos associados que pagam as

suas mensalidades, pois não recebemos auxílio monetá
rio de qualquer órgão público. Raras são as pessoas
que conosco colaboram patrocinando impressos e ou

tras formas de atividade. Jaragu� do Sul pode se orqu-"
Ihar de possuir os operadores rnals disciplinados de :

quase todo o Estado, e são raras as vezes em que se fez
necessária uma fiscalização mais severa, por parte do -

DENTEL, graças a intervenção do PX Clube, detectan-
. do problemas e solucionando-os o mais rápido possí-

vel. Não-somos e nunca seremos um Clube que conste

C'penas "I'}O papel". Somos atuantes ou não o somos,

e, caso não possamos manter nossas atividades; prefe-
.

riremos encerrá-Ias. Vamos evitar que isto aconteça?
73/sf - Gert.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E

DO Mf\'fERIAL ELÉTRICO DE JARAGUÁ 00 SUL'

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IN

ÖÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DO MATE
RIAL ELÉTRICO DE JARAGUÁ DO SUL, convoca todos
os trabalhadores da WEG ACIONAMENTOS S.A., para
Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se em pri
meira convocação às 17 horas do dia 19 de abril de
1983, na Sede do Sindicato sito à Rua João .Planins
check n.O 157, em Jaraguá do Sul, e não havendo quo-

_

rum legal, nos termos do artigo 612 da CLT, a Assem
bléia será instalada uma hora após ou seja, às 18 ho

,r�s, no mesmo dia e local em segunda convocação, a

fim de tratar da seguinte ordem do dia:
1.° - Análise e votação por escrutínio secreto da

PROPOSTA DE ACORDO DE REDUCÃO DA JORNADA
DE TRABALHO entre a WEG ACIONAMENTOS e o SIN
DICATO DOS TRAB. IND. MET. MEC. E DO MATL. E
LnRICO DE JGUÁ DO SUL, nos termos do artigo 2.°

parágrafo 1.0 da Lei 4.923/6,5. �

Jaraguá do Sul, 12 de abril de 1983.
_/

CELSO S. MEDEIROS
Presidente
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1981
1981
1980

1989
1979
1978
1978

, 1281
1980

, '1979
1979
1972
1977
1980

-

1979

1977
1981
.1982
1982
1977
1971
1982
1981
1976

Corcel II Hobby álcool - prata
Corcel II L - amarelo
Belina " LDO - rnarren

Belina WL - bege
Corcei II ST - bege
Belina " ST -'verde
Belina " L - ,bege
VW 1300 - branco
VW 1300 - bege
VW 1300 L - azul
Caravan e- marron -

V\fI,I 1500 - verde
Brasília - 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-10Q.-'álcool - bege
0-400 Dodge - vermelho

CARROS USADOS Rt:VISADOS
COM GARANTIA DE 3.000 Km

Venha tomar um cafezinho conosco
/, . .

sem compromisso
Fone: 72-1777, 72-1995

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158

VIAÇ.ÃO CANARINHO

Transpcrte urbano, interurbano, eXc.ursões

A "Canarinho" preocupa-se com á sua locomo

ção, colocando à disposição moderníssimos
ônibus, çpxn'pessoal epecialízado, possibilitan-,
do uma viagern tranquila, rápida e segura.

sé o seu problema é este a solução é esta: O ...ganização Contábil

Programe bem! Progrjlme Canarinho, "A Comercial" Ltda. Rua Cei. Procópio Gomes 290.

ot�M��carinh�� 1· T_e_�_._O_M_7_�_OO_9_1· --�------�4-

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão de I'tapocu

\ Q

1953, compreendendo desmatamento nu

ma largura de 36 ms. e destacamento nu-

ma latgura de 8 ms.
'

- O C.A. Baependi e E.C. Estrela
jogavam-em Nereu Ramos, com um resul
tado ,

beneflclando o Baependi: 7x6. Os

quadros: O �aependi alinhou Roli, Zepi
depois Sebastião e Octacílio; Velho, Balo
quinho e Nunes; W$llter, Norberto, Jorge,
Turíbio, Osvaldinho e depois Ivo. Estrela
- Osni depois 'Bertoldi, Carlos e Moretti;

,

Silvinö depois' João, Ermínio e Getúlio;_
Lopes, Tissi, Valéria, Menel e Daniel. Re

gistrava a nota: antes da pelej-a abateu-se
violento temporal e a' correria toda com

tão elástica conteqem deveu-se aos 22 ho
mens dentro de uma lamaçal infernal.

'

... HÁ 20 ANOS
.:_ Fazfam-se severas, acusações a Bri

zolla. Segundo depoimento do Cél. Alfeu t.
Monteiro, entregou ao governo de Leonel
-Brizolla a quantia de 98 milhões- de cru

zeiros que deveria ser aplicada na cons

trução da, Usina Termo-elétrica de Alegre- '

te, mas não sabia o destino que foi dado
a verba, cujo emprego não .esteva com

provado. Disse o Coronél Alfeu que Bri
zolle queria fazer uma revolução, não que-

, ria que Jango aceitasse o parlamentarismo �

a qualquer preço; subindo para a cabeça
com a revolução e Jango não tomaria pos
se. "Nesta hora fiquei separado dele, eu e

o General Machado' ficamos com o Presi
dente Jango e Brizol!9.l"ficou sozinho, qU,e
rendo fezêr a revolução", concluia o de

poimento.'

HÁ 38 ANOS

I

- O Secretário dos Transportes,
Paulo Mueller Aguiar: chegava ]I Jaraguá
e realizava rápida reurrião, à convite da

ACIJ, informando que a SC-80, hoje S,C-
301, seria asfaltada o mais tardar até no

vembroj73, Sabe-se hoje que no transcur
so do nosso centenário de fundação, em

76,' faltavem trechos a completar.

- Na Itália, onde dezenas de solda
dos jaraguaenses, irmanados com os seus

patrícios do Brasil inteiro lutavam na de
fesa da Pátria, acabava de tombar o pri
meiro filho desta terra. Era Gumercindo
da Silva, valoroso soldado da F. E. B., ho
je nome de uma das vias públicas da clda
de e filho do trabalhador agrícola 'Juvenal
da Silva, residente em Poço D'Anta, morto'
em combate no día 18 de fevereiro de
1945. O E;!Gneral .Canrobert Pereira da Cos
ta, Secretário Geral do Ministério da Guer
ra fazia a comunicação, em nome do Exér-'
cito, com "as mais sinceras e sentidas con
dolências". O "Correio do Povo" mandava
celebrar por alma de Gumercindo da Silva
uma Santa Missa, na igreja Matriz, no al
to da colina, às 7,30 horas, do dia 7 de
Abril, convidando todas as autorldades,
parentes do morto e a população do mu
nicípio.

i.: Na imprensa local dos dies de ho-
�

je encontramos extensas citações
.

de vias

públicas, por onde se dará o recolhimen
to do lixo, alguns no período diurno e ou

tros no período noturno. Mas sabiam os

leitores quando teve início a coleta regu
lar do lixo na cidade? Nota estampada na

edição de.31-03-45 dizia: "Chamamos a a

tenção dos interessados para o edital que
em outro local publica a Prefeitura Muni�
cipal ereferente a remoção-de lixo.ccujos
serviços terão início no mês ç!e abril pró
ximo", 3 vezes por semana, às 2.·s, 4.·s e

6.·s-feiras, entre 6 e 11,30 horas.
HÁ 10 ANOS

, ó '.. HÁ 30 ANOS - Dia 7 de abril falecia o sr. Leopol
do Janssen, aos 92 anos, deixando uma la
cuna na sociedade pelo que representou na

vida da comunidade [araquaense, onde de

sempenhou os mais elevados cargos na ad-

ministração.
'

• •

- Pablo Picasso era sepultado na

cripta de uma capela "cheia de mistérios e

velhos 'es,queletos", pertencente ao isolado
Castelo Vauvenarque, construído no Sé
culo XVI, na França, adquirido' pelo pin
tor espanhol em 1968 por 600 mil fran
cos, cerca de 720, mil cruzeiros. 'Morria

,

aos 91 anos, vítima de uma síncope car

díaca, após um edema pulmonar.

- O prefeito Artur Müller pedia ao

sr. José Gonçalves, pai do expedicionário
morto na Itália, o seu endereço, a fim de
encaminhar à Comissão de Repatriamen
to dos Mortos do Cemitério de Pistóia.

- A Delegacia-oe Polícia' comunica
va a-s placas as bicicletas que foram mul
tadas por 'transitarem pelas calçadas da
cidade, em número de 32. A placa de nú
mero mais elevado, foi a dé n.O 2488,' o
que prova que há, 30 anos a "quantidade de
bicicletas no município era muito elevado
e já criava problemas de trânsito, espé
cÍalmente quando ciclistas e pedestres dis

putavam Uma vaga na calçada, felizmente
bastante largas.

- De ordem do prefeito, Antônio Pe

dri, diretor do DMER publicava edital de
Concorrência Pública para obras na Estra
da Itapoeuzinho - Ribeirão Grande do·
Norte, a ser aberta no dia 12 de maio de '

, .

INDÚSTRIAS REUNIDAS JARAGU A e CONPAL - çoncentrados p/Alimentos�

. SERViÇOS CONTÁBEIS? SEGUROS? CONTRATOS?
FOTOCÓPIAS?,.

'

SERViÇOS AÉREOS VARIG?

fit, '

.�.�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa CatarinaAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JS ê �ite-t:arripeão estadual
de atletismo juvenil

Foi das mais brilhantes a

participação de Jaraguá do
Sul no Campeonato Estadual
de Atletismo Juvenil, realt=

,

zado sábado e domingo pas
tsados, em Joinville, na pista
da Associação Atlética Tu

py, onde obteve a segunda
colocação na contagem ge
raI. Os atletas participantes
são vinculados ao C.A. Bae

pendi e com o apoio também
da Divisão Municipal de Es-:

porres e da Kohlbach S.A.,
empresa- que adotou vários,'
atletas 'dessa modalidade,
foi possível a conquista de 3
medalhas de - ouro, 22 de
prata e 3 de bronze, totali
zando 28, além do sequndo
lugar (2� pontos) no naipe
eminino e- do quarto lugar
(15 pontos) no naipe mas

culino, afora um troféu de
vice-campeão estadual e a

tletismo juvenil, pela se

gunda coloceção na
..

conta

gem geral de pontos.
De acordo com o técnico

José Auqusto Caqliorr], a

quem, com, toda a razão,
deve ser debitado parte des
sa boa "performance", QS

resultados individuais de
cada atleta foram' estes:
Nádia Demarchi (4.0 lugar
no lançamento de disco e 6.°
'nG> arremesso de peso), Má ..

rilenfi Aparecida Watzko (.4°
Jugar no heptatlo), Rosân
g'ela Aparecida Lazzaris (_2.°
lugar no lançamento dardo e

".z.o no a rremesso de peso) ,

lU1aléria Vieira da Rosa (2:"
lugar nos '800m rasos e 5,°
nos 1 .SOOm, rasos), Raquel
Conceição do Nascimento
(3.° lugar nos 200 c/barrel
ras, 2.° no revezamento 4x
100 e nos 4x400m), Rosimé
�i do Nascimento (1.° lugar

nos 200m, 2.° nos 100 me

tros, 2.° lugar nos 4x100 e

nos 4x400m), Dóris Maria
Ronchi (2.° lugar no salte
altura, 2.° nos 100 c/barrei
ras, 2.0 'nos 4x 1 00 e nos 4x
400m), Clarice Kuhn (1.0
lugar no salto altura, onde
bateu récorde (l,60m), 2.°
salto distância e 2.° lugar no
revezamento 4x100 e nos

4x400m ). O desempenho do
naipe masculino foi este:'
José C. Alvise (6.° lugar no

'

arremesso de peso e lança
mento de dardo), José A.
André ({3.0 lugar nos 5.000
metros rasos e 5.° nos 1.500
m rasos), Francisco Alvês
(2.° lugar nos 4x400m),
Carlos Ä.'Schiochet (2.° lu
gar 1;10 arremesso peso e 4.°
no .lançamento disco), Mar
cos A. Beltramini (2.° lugar
no salto cfver«, atingindo
a marca de 2,80m e, 4.° lu
gar no lançamento dardo),
Djalma Bogo (2.° lugar nos

4x400m, 4.° no salte distân
dae4.0 nosalto altura),
Rogério Kuhn (3.° lugar
nos 4ÖOm rasos, 2.° nos- 4x,
400m e 5.° lugar nos 400 m
c/barrelres ), Jaime Della
giustina (1.° lugar nos 800
m rasos, 2.° nos 400m rasos

e 2.° no revezamento 4x400
m).

A classificação do Esta
dual.Juvenil ficou assim: Fe
minino - l.0 Instituto Es-:
tadual de Educação, 2.° Bae
pendi e 3.° Timbó. Masculi
no - 1.° Instituto Estadual
de Educação, 2.° Tupy, 3.°
D. C. Blumenau e '4.° Bae

pendi. Classificação Geral:
1.° Instituto Estadual de E

ducação, 2.° C. A. Baependi
e 3.° D.S:. Blumeneu.

lJF promoverá o Torneio

"Mário Hassweiler"
"

A Liga Jaraguaense e Fu

I!.bol determinou para o dia
08 de maio, o início do Tor
neio "Mário Vitório Rass
weiler", que será disputado
'entre o Juventus, Estrella,
João Pessoa, Cruz de Malta,
.Cruzeiro (Massaranduba),
Botafogo e Arweq. Paralelo,
a esse Torneio, igualmente
será efetivado o certame ju
venil, sempre nas prelimina-
res.

_

A decisão foi acertada 6."
feira, dia 08, durante reu
nião na sede da entidade. O
Baependi e o Seleto de Qua
ramirim, duas förtes .equi
pes,' não' .confirmaram par-

ticipação e ficarão de fere
do Torneio"Mário

_
Vitório

Rassweiler", em homenagem
ao ex-presidente da LJF, que
muito contribuiu ao longo
de dez anos para o futebol

regional.
No dia 08 de maio joga

rão Cruz de Malta x Cru
zeiro, Estrella x Botafoqo e

Juventus x Arweg, folgando
o João Pessoa e, no dia 15,
pela segunda rodada, Estrel
Ia x .luventus, Arweg x João
"Pessoa e Botafogo x Cruz de
Malta, ficando de folga o

'

Cruzeiro, segundo informou
o presidente da Liga, Valdir
Arno Stricker.

!

JUVIENTUS RECEBE DA TUPY
AS FAIXAS DE CAMPEÃO

O Grêmio Esportivo Juventus, campeão da La Di
visão de Amadores da Liga Jaraguaense de Futebol, da
temporada de 1982, receberá na tarde deste domingo;
dia 17, as faixas de campeão, da Associação Atlética
Tupy, de Joinvllle, em partida programada para às 15,30
no Estádio João Marcatto. A programação festiva ini
cia-se pela manhã, com um quadranqular que envolve
rá as equipes da Confecção Neusa, Corínthians E. C.
(Jguá Esquerdo), Trans. Blumenauense �Pinguela EC,
cu ja.declsão far-se-á na preliminar de Juveritus vs Tupy.:
partida queestá sendo aguardada com expectativa, pois
a credencial da equipe adversária é excelente, hepta
campeã da 1." Divisão a Liga Joinvilense de Futebol.

Para a juventude, uma tarde dançante com Top
Som Music, gue se prolonçeräaté a noite.

Dois Toques
** o ciclista Sílvio Ro

berto Ewald, da Equipe Weg
/Jaraguá do Sul, partiêipou
de segunda à .

quinta-feira,
no Velódromo da USP, em
São Paulo, da fase seletiva
dó selecionado brasileiro ao

'Campeonato Pànamericano
Júnior de Ciclismo, que será

disputedo n� Venezuela. Síl
vio, que foi o terceiro co-

/Iocado durante prova amlsto
sa realizada domingo em Jo

inville, yencida por Afonso
Gentil Ramos e Hans- Fis
.cher, do Besc, poderá parti
cipar amanhã, em Curitiba,
no 1.° Torneio Sul-Brasilei-
ro de Cicl ismo -é tem presen
ça garantida na Prova da
Inconfidência, a ser disputa
da em Belo Horizonte, onde
em 1982 foi o décimo-quin-
to colocado.

-

** Ficou acertado para' o
dia 25 de julho, uma segun
Ida-feira,-ieriado municipal
( aniv.ersário de Jaraguá ), _
realização de uma partida ar

mistosa entre a equipe prln-.
elpaf do Joinville Esporte
Clube e a Seleção de Jara ...

guá do Sul, no Est�dio Max
Wilhelm. O amistoso foi a
certado semana passada, en
tre o Secretário de Educação
Cultura e Esporte, Balduíno
Raulino, o Chefe dá Divisão
de Esportes, Raul Rodrigues
e o presidente do JEC; Wal
-domiro SchÜtzler.- O Jeln
(Ville virá praticamente de
graça, como retribuição ao

muito que Jaraguá do Sul
tem dado às suas promo
ções.

Bolão: Sociedades se

orga�izam - e Liga poderá sair
As Sociedades que praticam a modalidade de bolão,

deram importante passo em termos de organização, dom in
-

go último, quando reunidas na sede da S. E. R. Vieirense. O
objetivo principal do encontro, do qual participaram o Ca-

, xias Sport Club, Soco Recreativa Alvorada, Soco Esportiva e

Recreativa Vieirense e Soco Esportiva Vitória, de Schroeder
'

foi o de aprovar regulamento e elaborar um calendário pa
ra os festivais dos clubes e sociedades, para que, haja des
ta forma uma uniformidade na organização e realização.

Outro ponto discutido foi a idéia lançada para a efeti
vação de um campeonato entre os clubes das sociedades,
de toda a região, e que seria realizado este ano, sob a de
nominação extra-oficial ainda ,de "I Campeonato de Bolão
do Vale do ltapocu", Esse Campeonato seria oficial a partir
de i.984, pois entre os próprios clubes e sociedades existe
um movimento para formar uma Liga, que ficaria então en

carregada de organizar e realizar os ,campeonatos e torneios.
e inclusive pensa-se em eleger uma diretoria

I provisória,
que seria oficializada no próximo ano.

Esses assuntos merecerão especial atenção durante no

va reunião, programada para o dia 19 de ,abril, próxima
terça-feira, às 19h30, no Baependi.

DUAS PARTIDAS MOVIMENTAM HOJE O
TORNEIO 'DA INTEGRAÇÃO

----------------

A terceira rodada do II Torneio da Integração, que es

tá sendo realizado nas noites de -sébado no Estádio Eurico

Duwe, do Cruz de Malta, em Rio da Luz I, acusou empates
a um gol entré. Malwice e Rio Cerro e sem abertura de con

tagem entre Botafogo e Fluminense de Chico de Paula. Na
noite deste sábado jogam Aspirantés do Cruz e Malta x Pon-
te Preta e Guarani x Grêmio Garibaldi. ,

I

O Cruz de Malta, equipe promotora do Torrieio, foi
'domingo à São Bento do Sul e perdeu para a forte equipe
do Bandeirantes por 2 a 1 e deve jogar outra vez amanhã à
tarde em seu Estádio. '

I CAMPEONATO MUNICIPAL DE
FUTEBOL VARZEANO

I

Até o dia 28 de abril, estarão abertas na Divisão

Mulih:ipal de Esportes, Av. Getúlio Vargas 503 ou Fone

72-1021, com o Chäfe dll Divisão, -Raul Rodrigues, as
inscrições para o I Campeonato Municipal de Futebol
Varzeano, destinado a clubes e atletas não filiados em

Ligris. Mais de quinze clubes, até agora, já mànlfesta
ram Interesse e seus dirigentes, dia 21, próxima quinta
feira (feriado nacional), às 9 horas, têm encontro na

DM_E, onde' serão tratados assuntos ligados ao Campeo-
nato.

_

O campeão-desse certame receberá um troféu e um

boi, o, vice-campeão um troféu e um porco e, além dis

so, o artilheiro e' o goleiro menos vazado, receberão tro

féus.

** A quinta] e sexta

rodada do Campeonato Se
siano de Futebol de Campo
foi realizada no último fi:
nal-de-semana. Sábado à
tarde, em Guaramirim, Me

talúrgica Lombardi Oxt) Ma
risol e Estofados Mannes
1x9 Eletromotores \A/Pg; no
domingo, no "João Marcat
to", Ma!wee 3x2 D"I""1ar e

Menegotti 1 xl Enerc=. 'Hoje
à tarde, a oartir das 14 ho
ras, em' .Guararnirlm, joqa
rão Estofados M"l1n('� x Ma
risol e Têxtil CVrJ!,� l( Dal-
.rnar: amanhã, em Guarami
rim também, iniciendo às

8h30, Met. Lombardi x Mar
catto 'e !Menegotri x Mal
wee.

**
, 'o Tornein lnterne de

Futebol Suíço da Arweg, en
cerrado sábado, foi vencido
pela equipe Finanças, ao der
rotar Vendas, nos pênaltis,
por t!, � z. E;l': .cH=p:;�:: do 3.°

lugar, Processamento de

(Chapas fez 3 a O' sobre a

Obras.
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Emplacamentos -' Transferências -- Negativas
Seguro Obrigatório' - Carteira de Motorista e

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodoro, 551 r

(junto a firma Emmendoerfer)
Telefones: 72-0060, 12-0327 e 72-0655"...

DESPACHANTE VICTOR..

COMERCIAL FLORIANI

R-evenda e assistência técnica Sharp, Dismac,
Olivetti e relógos Rod Bel.

Compra e venda de máquinas usadas. I

Oficina de máquinas de escritório e

acessórios em geral.
R. Venâncio da Silva Porto, 331 • �one 72.1492

RELOJOARIA AVENIDA

�

Presenteie com jóias e as mais finas
,

·sugestões. da RELOJOARIA AVENIDA.

Marechal e Getúlio Vargas

FUNILARIA JARAGUÁ LTOA.
_._---_._-------_.............

-
(

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

condições de atendê-los
eficientemente.

Rua Felipe Schmidt, 179.- Teleíone: 72-0448

TERRAPLENAGEM VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS.

TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para suas obra's
Rua Jelnville, 1.01.(; Telefone: 72· r. 01

.------------�---------�------

A moda certa em roupas e calçados é com i'l

CINDERELÀ, onde estão as melhores opções
, para cada estação.

CINDERELA

Veste bem. A moda certa, na

Gumercjndo e na Getúlio Vargas. ,.-----------�---�----------------

Sem surpresas,
comecou o

I

Citadino de
Fut. de Salão
Começou dia 8, o Campeo

nato Citadino Adulto de Fute
bol de Salão, da Liga .Jaragua
ense de Futebol de Salão, em

,
rodada que não apresentou sur

presas maiores e caracterizada
pela não cobrança de ingressos
na portaria do Ginásio de Es
portes Artur Müller, medida �s
sa adotada pelos dirigentes da
'entidade como forma de atrair
mais público nos dias de jogos.
No jogo lnaugural, Arweg e

Urbano empataram sem abertu
ra de contagem, enquanto nos

seguintes, a AABB fez 4 a 2
sobre o Rio Molha e a Brei
thaupt goleou o Besc por 4 a 1.
Ontem à noite jogaram Mirtes

, x AABB, Besc x Urbano e Rio
Molha x Breithaupt.

DEMAIS RODADAS

São estas as demais rodadas,
válidas pelo .turno e returno:

22/abril "/ Arweg x Besc, Brei
thaupt x Mirtes e Urbano x

Rio Molha: 29/abril - AAB-B
x Breithaupt, Rio Molha x Ar
weg e Mirtes x Urbano; 06 d�
maio - Besc x Rio Molha, Ur
bano x AABB e Mirtes x Arweg;
13/maio - Breithaupt x Urba
no, Mirtes x Besc e AABB x

Arweg;, 20/maio - Rio Molha
x Mirtes, Arweg x Breithaupt e
Besc x AABB. Returno"':"" 271
maio - Urbano x Arweg, Rio

r Molhà x AABB, Breithaupt x
Besc; 03jjunho - AABB x Mir
tes, Urbano x Besc e Breithaupt
x Rio Molha; lO/junho - Besc
x Arwe�Mirtes x Breithaupt e
RiQ Molha x Urbano; 17jjunho
- Breithaupt x AABB, Arweg
x Rio Molha e Urbano x Mir-.
tes; 24/junho - Rio Molha x

.

Besc, .AABB x Urbano e Arweg
:x .Mirtes; 01/julho - Urbano x

Breithaupt, Besc x Mirtes e Ar
weg x AABB; OS/julho - Mir-

.

tes x Rio Molha, Breithaupt x

Arweg e AABB x Besc..
.

- cíesta� sete equipes, qua-.
tro se classificam para a fase
semifinal, aquelas que obtive
rem o. maior

-

número de pon-.
tos ganhos no transcorrer do
turno e returno.

Veicule võcê também, a
qui, as àtividades do seu

clube. Envie informações
por cartá, telefone para o

72·0091 ou, ainda, na re

dação, na Rua CeI. Preeé
pio Gomes de Ollvelra; 290
antigas dependências do
Cartório do Registro de
Imóveis. O Editor de Es

portes.

Algumas considerações
sobre tóxicos'

(última parte) - Dr. HUMBERTO PRADI
\

Um recado para você, JOVEM: a verdadeira paz
interior não consiste no esquecimento das tensões, mas

no esforço consciente e continuado que você deve fa
zer para superá-Ias, porque o equilíbrio psíquico e emo

cionai não resulta de uma posição estática, mas é fru
to de uma atitude dinâmica.

Por certo, 'é próprio da natureza humana o im

pulso de fugir, alienar-se, afastar-se de tudo que a pres
siona: Mas se o que a pressiona está não no exterior,
mas no interior, não há como fugir, afastar-se ou alie
nar-Se. Neste último caso, ou você enfrenta, - resiste �

.

vence a pressão que o angustia, ou será destruído
por ela.

Se você se sente inseguro, se tem medo, se tem
, vergonha ou nojo, no ambiente em que vive, é preciso
que se conscientize de que o conflito entre você e o

ambiente não será resolvido com Sua fuga ou aliena
ção, porque uma parte importante deste problema es- .

tá dentro de você. A solução não é, portanto, tentar

fugir, mas fazer uma avaliação correta e honesta de to
das as suas partes, começando do mais importante,
que é você mesmo. Depois disso é preciso se empenhar
em corrigir exteriormente o que pode ser corrigido, a

certar interiormente o que não está certo e, em sequi
da, polir as arestas que sobram, 'de forma a permitir
um entrosamento perfeito entre você- e o ambiente.

Todes nós temos o ideal de um mundo perfeito,
•

onde possamos viver tranqüilos, ·livres, das doenças,
das angustias, das guerras, da opressão, do sofrimento
e da dor. Onde as crianças possam crescer livres e sem

medo. Onde os adultos façam aquilo que gostam e os

velhos repousem numa' aposentadoria tranqüila e sem

sobressàltós. "-

Todos nós sonhamos com um mundo feito de paz
· e amor, no qual as vocações de cada um possam desa-'
brochar sem lutas, assegurando uma plena realização
pessoal.

Nem você, nem eu, nem ninguém, pode gerar so

zinho sua própria felicidade. Nós precisamos, deses

peradamente, dos outros, nas grandes e pequenas coí-
·

sas. E os outrös, são os outros: com suas virtudes, seus

defeitos, seus condicionamentos. Nada que você ingira.
ou tome vai alterar os outros para melhor. O alucinó

geno, o estimulante, o sonífero, todas as drogas tóxi-

cas, só produzem um resultado: fazem tudo ficar pior
para você, para os outros.

Pense bem: 'se você sente dificuldade em se inte

grar no ambiente, usando sua' inteligência para anall
sar e entender os fatos e as pessoas, e valendo-se de
sua vontade livre para fazer as opções que a vida lhe

apresenta, como será possível tornar mais 'fácil essa

integração, conturbando sua mente com o -uso de dro
gas e abrindo mão de sua liberdade ao se escravizar ao

vício?
Quanto mais você se escravizar às drogas que lhe

roubam o direito de ser livre, mais a sua vontade lhe
cobrará a liberdade perdida. ,

Ao finalizarmos estas "considerações", tomemos

consciência de .que é intransferível é) copartlcipeção e a ,

co-responsabilidade, na luta centra os tóxicos. Prepare
mo-nos todos para entrar nela lucidamente, tendo sem-

· pre em mente que o alvo essencial é a recuperaçãó, des-
.

de que a prevenção haja falhado.
Crer na vitória já é grande avanço rro rumo de a

obter; descrer dela, outrossim, é logo abaixar a cabeça
à derrota. E, nesta última hipótese, seria tomar atitude
que não é própria da nossa gente, pronta a responder
conscientimente ao cumprimento dos seus deveres. Pri
meiramente, demos o exemplo; depois, congracemo-nos
em prol de um porvir melhor para todos, sem as som

bras e os descaminhos que um poderoso escravagista
nos quer impor, para aniquilar-nos: o tóxico.

/
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Os 'Casos e Dcasos da Politica
"

.

o PDS DE BRUSQUE SE MEXE

Com a inesperada merte ne municipal à oposição''.
do- Presidente- Arno Carlos N'a qualidade de ex-presi-
'Gracher o diretório. muni- dente, ele declarou que o'

cipal do PDS de Brusque a- I PDS, está' desmotivado; que
cábou por fazer com que se

: '�falta união entre seus mem

pensasse. em por a casa em bros" e' que, a reunião do
'ordem, depois da derrota diretório' para os 'i)róximos
sofrida em novembro;quan- .dias, "servirá para colocar
do o PMDB res:�nq�istou . a mos as coisas em pratos
prefeitura municipal. M�n-' limpos", mas em caráter par
fred Hoffmann já dirigiu a ticular, a fim de que as di-
agremiação pedessista e, em vergências existentes "e a-
entrevista ferneeeu a infor- falta, de interesse de alguns
mação de que só agora saia correligionários" fiquem res

o partido da desmotivação, tri tos ao ambiente do pró- .

. onde as lideranças do PDS prio partido.
'permaneciam num mutismo Finalmente, Manfredo Hoff-
impenetrável, possivelmente

.

mann fez questão de dest.,.;
curtindo um revés, elelteral .

car que "se muita gente não.
que não estava nos planos descer dó pedestal ilusório·
-de partido. em que se encontra, ofere-

Hoje assum,iu o médico cer um pouco de sacrifício
Jonas Oscar �aegle, ex-ean- em benefício do partido' do,
didato � vice-prefeito. qual receberam �istinções, a

Manfred Hoffmann,' 'tam- situação do PDS t,ende a se

'béin ex-candid'ato a vice- agrávar ainda mais, _ eem

prefeito foi o único membro profundos r:eflexos negati-
do PDS a conceder entrevis- vos nas futuras jornadas' pe-
ta: após as eleições, para di�� líticas de que partlelpar",
zer que "o PDS desta cidade Quando se lê esta notícia,
está completamente desati- tem-se a imprêssãQ de que
vado", necessitando urgen- 'se trata do angustiante pro-
1emente de uma reformula- blema do diretório do PDS
ção técnica: modificar os de Jaraguá" que. ainda não
'seus métodos de trilbalhoi acordou, apésar de' algumas '

ser mals atuante e, prlnel-: reumoes "s,igílentas" que
palmente, "reconhecer os abneqados estranhos ao di-
erros cometidos que nes refório 'estão mantendo. Até
levaram a entregar o gover- qua,n"élo?

Veteadures pedem
dispensá do Alvará
,A Câmara de Vereadores, I

de Jaraquá do Sul realizou
.duas sessões

.

esta semana,
segunda e quinta-feira. Fo-

.

ram aprovados os projetos-
�. de-lei que denomine de Ger
vásio Amâncio da Costa, a

rua 216 e de Maria Freiber
ger Pamplona 'a rya 234, lo
calizadas no perímetro ur

bàno e, também, o projeto
dq Executivo, autorizando-õ
á alienar equip,amentos, veí
cu los e sucatas, considera
dos inservíveis a atual ad
ministração.

'

sado, entre Campo Alegre e

Pirabeiraba, do jovem Mar
celo Barbi, filho de tradicio
nal família ' jaraquaense e

. que este ano se formaria no

curso de Economia, na Furb ..

O 'v'ereador Marina Verdi
Lertzi requereu envio de vo

,tos de pesar aos familiares
da Sra. OtTvia Chiodini Pra.

di, mãe do Dr. Huml:5erto
Pradi, falecida domingo e,

também, ·.registrou o desa-,.
parecimenta, �m acfdente

,

automobil ístico, di .. 20 pas-

Álvaro Rosá e José Gilber
to Menel, solicitaram ao E
xecutivo a dispensa' do pa
gamento da taxa de licença
para, 'Ioca.lização (alvará),
para a Sóciedade Valo .Agrí
cola Industrial de Itapocuzi
nho e para a Sociedade Agrf
cola de Irrigação Estrada
Nova, dê Nereu' Ramós.

E .0 vereado.r Errai Kret-
,zer pediu providências no

sentido' de que seja resta
belecida a' 'manutenção da
.rua Ä{:re e adjacêneias', que
!Carecem de patrolamento, a
berttJra de valas, ,coleta de
lixo, entre outras.

.Nntlcias de GUaramirim
o prefeito José de Aguiar,

de Guaramirim, informou
esta semana que dentro em

breve .entra em funciona
mento em caráter efetivo, a

'nova rede de abastecirnento
de água, . implantada pela
Companhia Catarinense de
.Águas e Saneamento - Ca-

.

san, atendendo todo o cem
tro, -além do-Bairro Avaí e a

Vila Progresso, Onde estão
\ localizadas as denominadas·
"Casas Econômicas", nas
m�rgens da Rodovia Walde-

.

mar Grubba (SC-301) .' Atu
almente esté em' fase .expe
rimental ,e a captação da
água faz-se' junto ao Rio
Itapocuzinhó,·onde a Casan .

construiu uma nova e mo

derna E'stação de Tratamen
to. -

A rede anterior atendia a

apenas 160 ligações e.agora,
tem capacidade para mals
de mil, além de' garantir o
abastecimento contínuo à
população. beneficiada, "o
que solucionará definitiva-

. mente o problema", disse
Aguiar.
TELESC
Outra boa nove anuncia

da pelo- alcaide guaramiren
's�, diz. respeito .a cheqada
dos equipamentos da nova

'entrai Telefônica que es.tá
sendo insta.lada,·assim .

co-
'

mo os novos aparelhos. A
princípio, a Central abrigará '

até mil 'terminais telefôni-
. cos, com possibllldade de '

ser ampliada, assim que e

xigida.. .Da
.
mesma forma,

, também a Telefonia Rural,
que atenderá as comunída-

des de Brüderthai, Caixa

D'água, Corticeira, , São Pe
dro, Bananal do, Sul e Rio

Branco, será implantada em

Guaramirim, dentro do que
. prevê o Plano' de Expansão
da Telesc.

.

PLANQ DIRETOR
Até o final de abril, deve

rá estar cõn�luído o Plano
Diretor Físico-Territorial de
Guaramirim, que está em

,fas� final de ela�oração. Inl
ciado em julho do ano pas
sado, graças ao convênio ce

lebrado 'entre a Prefeitura e

o 'Gaplan, o Plano Diretor
irá a aprovação da . Câmara
,de' Vereadóres, para que,
assim, possa após servir de
instrumento que coordenará
as ações do Executivo na so

lução dos preblemas
<,

exis
tentes. n.o Município.

- ATENDIMENTOS
,

Ern razão do gr�nde volu
me de atendimentos aos mu

níci.pes guaramirenses, José
Prefeito de Aguiar baixou
Pertarla.estebelecando dias
para concessão de áudiên
cias públicas, considerando,
'que para uma eficiente 'ad
ministracão a, oresenna se

manal do Prefeito nas co

munidades do interior tarn
bél1'l é necessária, pára aus

cultar as. reivindicações da
oooulecão. Dessa forma, as

audiências. na Prefeitura, fi
cou restrifa pare as secun
das. quar-tas e sextas-fslras,
dor-ante o exoediente nor-

_l'l1al. ressalvados casos de
l.rl1pnciéVe considerados lna
rl,.hi'p,.,. ,4<: 'terras e auintàs
estará no interior.

-r-

INSCRIÇÕES AOS SUPLETIVOS
A Divis_ão de Administração de J;,nsino, respen

sável pela execução dos Exames Sbpletivos de 1.0 e 2.0
graus na região da 19a; UCRE, 'comunica' que foi fi

,
xado de 18-04 a 09-05-83' o período de inscriç6es, das

.

71:140 às._ llh40min e das 14 às 16 horas, na própria
UCRE. O custo por disciplina· é Cr$. 500,00.

IMPLANTADO
-

.ONTEM O PR:Ó-DENTE·
NA REGIÃO

-
.

-.

_/

Na manhã de ontem, dia 15, a 19a. UCRE reu
niu no Centro En:presarial de Jaragu,á do Sul, todos'"
os Supervisores Locai,s e Diretores de Unidades Esco-l'- ....

lares, quando, além de assuntos concernentes à edu�
cação, foi implantádo oficialmente em toda a região
o Programa Pró�Dente. Marcaram presença também
o responsável pelo. Programa, o. odontólogo Joel San-'
tipgo, do II CARS, assim como a Ora .. Nídia Campos
e o Dr. Alfredo-Guenther, responsáveis pela sua exe

cução em Jaraguá do Sul.
APERFEIÇAMENTO

A UCRE, através da Divisão de Administração de
Ensino, realizou de 11 a 14 do corrente,

.

encontro

para aperfeiçoamento de proféssores de la. e-4a. Es-.
colas Isoladas, Reunidas, Grupos Escola'res, Escolas'

.

'Básicas e Colégios E;staduais, da rede oficial' € parti
cular de ensino dos cinco municípios da sua j-urisdi-,
ção.

AMVALI REUNIU
MUNltrPIOS�MEM
BROS EM
BARRA VELHA

,

Em assembléia considera
'da de "muito proveito", 'a
Associação .dos Municípios
do Vale do Itapocu - AM
VALI" reuniu sexta-feira seus

filiados, em Barra Velha,
Onde prefeitos. vereadores
e técnicos municipais tive�.
ram oportunidade dé terem
esclarecidas muitas de suas

dúvidas; principalmente no

tocante as novas determina
ções do Tribunal de .Contas
do Estado. 'E: que estiveram
presentes ao encontro apre
sldente do TC, Dr. Wilmai'
Dallanhol, o seu chefe de.
gabinete Dr; Álvaro Selva
Gentil e o Dr. Adolfo Derner
Filho, da Dlretoria 'de Con
trole dos Municípios, que
detalharam os aspectos le
gais relacionados as conta

municipais, licitações, apl
cações de saldos flu.tuantes
no mercado deeeplteís, con
tribuição prevldenclérla e

- remuneração dos prefeitos,
além de outras orientações.
O Tribunal comunicou que
no mês de julho, fará "in
loco" flscellzação nos balan
ços e .belancetes dos muni
cípios do Vare do Itapocu,
conforme cronograma es ta
-belecldo,

'Assuntos admlnlstratlvos,
pedido de sugestões das pre
feituras para a tão decante
da reforma tributária, mo '

vimento 'econômico, parti
Cipação da 19a. UCRE na

explanação da nova siste-
mática

.
de distribuição '�

. merenda escolar e pens
.

para excepcionals, bem co

mo o problema do desem
prego na microrregião; le
vantado pelo, prefeito Dur,
val '

Vasel, constituiram-se í
nos principais' assuntos dis
cutldos. A pr6xima ,assem
bléia da AMVALI aconte
cerá em Corupá.

-

ICM em marco
� I'-_

A anecadação do ICM e

Jaraguá doSul, no mês de
março, atingiu a Cr$ , ....

469.342.031,25 co.ntra Cr$
192.013.010�88 em março
do ano passado, segunêlo in-
formacões da Exatoria Esta
dual. Â réceita do ICM, caiu
substancialmente no· Estado,
13% em janeiro e 7%, em

fevereiro, confrontando-a
com a inflação.

.

,.

O QUE FAZER quando você
qlJer vender e.comprar?
Assine o ,"CORREIO DO
POVO" Cr$ 3.000,00.

�
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