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Caíram 3.070mm de
chuvas em 83

_ Com a interferência dos
fenômenos, climáticos "EI
l\Iino", "Efeito Estufa",
"Itaipu" ou sem eles, a ver

dade é que o ano de 1983
foi realmente atípico, mar
eado, por grandes precipita
ções pluviométricas, nota
damente no Sul do Brasil,
onde ainda hoje são senti
dos os reflexos da maior ca

tástrofe que se tem conheci-"
mente neste século. Santa
Catarina foi o Estado mais
castigado pelas inundações.
O excesso de chuvas no

ano passado, foi acompa
nhado' também em Jaraguá
do Sul. O Banco do Brasil
instalou na propriedade do
agricultor Willy Paulo Hen
ning (Paulista), em Rio da
Luz II, um Pluviômetro de
leitura Direta, onde o mes

mo, diariamente, sempre ao
meio dia fazia a.Ielture do
volume de chuva caída no

período de 24 horas anterio
res e ao final do ano na so-
.rna da quantldade de preci
pitações observou-se 3.070
mm/ano, média muito aci
ma do normal nesta região
do hinterland catarinense.
À guisa de curiosidade ou

de informação, choveu em

n?da menos do que 206
dies, numa média de 14,9
��jdi,a, quando houve pre
Clpltação. O "Correio da
'Povo", também, colheu- in-

_ formações da quantidadede chuvas mês-a-mês e os
dias correspondentes =em
que choveu, que estão entre
parêntesis: janeiro 239mm
(21), fevereiro 363mm (22)
março 197mm ( 18), abril'
124m01 (16), ma ia 360mm
(21), junho 205mm (14),
luI�o 524mm (17), agosto
810101 (9), setembro 262
mm (16), outubro 149m",
( 14), novembro 25Qmm'
(14) e dezembro 316mm
(24 ).
O dia que mais choveu no

ano' passado foi 23 de se

tembro, com o pluviômetro
marcando 121mm no dia 6
,cfe janeiro chegou' a 83mm,

08 de julho, a 72mm,
19 de maio a 62mm e

em 20 de maio a 68mm.
Estes dados, certamente,

,

estão sujeitos a uma mar

gem de erro, porquanto a

notades , rudimentarmente,
mas que não- tira a validade
do trabalho, pois mostra

que çlé fato o índice de pre
cipitação naquele ano etln
giu a níveis nunca dantes
alcançados.

TROMBA D'ÁGUA: '

TRANSTORNOS

A violenta tromba d'água
que caiu na tarde de segun
da-feira, dia 30 - para mui
tos a maior dos últimos a

nos �, causou uma série de
_'

transtornos, tanto na ci
dade como na periferia, re

gistrando-se inundações em

vários pontos do município.
As águas chegaram a atingir
algumas lojas na Marechal
Deodoro e Reinaldo

-

Rau,
principalmente nos seus

pontos mais críticos, como

nas imediações do Colégio
São Luís, da Praça Paul
Harris e da Loja Nanete, o

brigando até mesmo o trá
fego 'a paralizar quando não
desviado.

'

Do morro aos fúndos da
Igreja Matriz, apesar do'
trabalho realizado para con

tenção, do barro, observou
se enorme volume de fer

ra sendo arrastada com às

águas, enlameando um

grande trr.echo da Ma'rechal
Deodoro.
O Corpo de Bombeiros

chegou a ser acionado, mas

não houve problemas - de
maior gravidade.

ENTREVISTA COM
DÉCIO PIAZERA

Na página 6 desta e

dição, uma "entrevista
quente" com o vice-pre
feito de Jaraguá do Sul,
Décio Raul Piazera, que
analisa o primeiro ano

da administração mu

nicipàl e dirige crttlcas
a -determinados setores.
lsro e muito méllis.

CIDADE SfMBOLO DA FAMíliA JOURDAN.

Subseção da OAB
instalada em março

b} Concede I subvenção
ao Jardim de Infância Ema
nuel, no montante de Cr$
5 milhões, em virtude do

,aumento no quadro de pro
fassores com a contratação
de 5 funclonérias da muni

cipalidade. O Jardim Ema
nuel contratou as professo
ras e a municipalidade re

passa os recursos para a co-

Por ocasião da comemo

ração des cinquenta anos

de criação do Município e

da Comarca de Jaraguá do
Sul, no mês de março, de
verá ser- instalada a Subse

"ção da Ordem dos Advoga
dos do, Brasil, abrangendo
os municípios de Jaraqué do
Sul, Guaramirim, Corupá,
Massaranduba e Schroeder.
A Subseção da OAB, foi
criada por decisão do Egré
gio Conselho da Ordern dos

Advogados do Brasil, Seção
"de Santa Catarina, -ern sua

reunião do dia 31 de outu

bro de 19ß3, aprovada por
unanimidade de acordo com

o voto do relator Conselhei
ro Ermy Jannls, "ad refe
rendum" do Conselho Fede
ral.
O presldente da OABj�C,

Carlos Alberto Silveira Len

zi, encaminhou no final de

dezembro, documentos ao

Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do 'Brasil,
pera que seja homologada
a criação da Subseção. Se
gundo, o Dr. Humberto Pra

di, presidente da Associa

ção dos Advogados de Jara

guá do Sul e o futuro pri
meiro presidente da nova

Subseção, que é a vigésima
terceira do Estado, a insta

lação' deverá ocorrer em

clima festivo, no mês de

março próximo, por oca

sião das festividades do cin

quentenário.

Pradi acrescentou que re

cebeu esta semana alguns
móveis da Subseção de Jo
invllle, em doação, e que
servirão para as instalações
da Subseção da OAB de Ja

raguá do Sul, no início das
suas a.tivid_ades.

Câmara inicia novo

período de sessões
Teve início die 1.° à noi

te, o novo período ordiná
rio de sessões da décima

legislatura, da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do
Sul. Do Executivo Munici

pal, deu' entrada no plená-'
rio, quatro projetos-de-lei:

'

a) Concede subvenção a

Escola particular Jaraguá,
no valer de Cr$ 1 milhão,
em razão da mesma não ter

sido contemplada com re-'

cursos financeiros' no orça
mento, para o corrente e

xercrcio e consic;lerando a

necessidade de verbas para
o término da construção do
estabelecimento.

bertura dos seus vencimen
tos.

c) Cria o cargo de Fiscal
Geral da Prefeitura Munici

pal. Conforme o projeto
de-lei, a investidura se dará
após aprovação 'prévia em,

concurso público de provas.
O vencimento inicial será
de Cr$ 500 mil e dentre os

-

requisitos estão: ter com

pletado a 4a. série do 1.0

grau, conhecimentos- gerais
de- adrriinistração pública e

conhecimentos 'gerais' de
serviços e obras públicas.
d) Altera- a legislação mu

nicipal que prescrevia a ida"
de [imite de 35 anos para
admissão, passando pera 50

'

anos.

E conforme pedido de in

formações da Bancada do
POS, numa das últimas ses

sões do ano passado, o Pre
feito remeteu à Câmara, a

folha de pagamento dos
funcionários municipais, re

ferente a outubroj83.

Frentes de
trabalho,
executam
obras

A Secretaria de Planeja
mento e Serviços Públicos,
concluiu o levantamento,
determinando ofidalmente
a origem e a extremidade
das ruas 108 - Amazonas,
231 - Hermínio Mafra, Car
doso e '232 - inominaäa o

ficialménte, inteqrentes da
malha viária úrbana do mu

nicípio. Isto decorreu em

virtude de problemas de
,identificação de endereços.
Todas as residências rece

beram nova numeração.
Na semana passada, a

Comissão Municipal de
Trânsito aprovou a altera.
ção do trânsito, a partir do
término do calçamento da
rua Cei. Bernardo Grubba

,

que terá sentido único da
Epi'tácio Pessoa à Getúlio
Vargas, ou à Venâncio da
Silva Porto. ,

No setor viário, ainda, fo
ram iniciados -os trabalhos
para constreção da ponte na

Ilha da Figueira, que, terá,
15m de largura e 3 de com

primento. Defronte a rodo
viária, a pracinha foi reti
rada e iniciada a colocação
de paralelepípedos, para,
em seguida, serem cons

truídos três boxes para as

empresas-de transportes in

termunicipais.
F; na ponte Tavares Sobri

nho, na Cel , Procópio Go
mes de Oliveira, estão em

construção duas alas de con

creto armado, para poste
rior reaterro, haja vista

que a cabeceira foi prejudi
cada pela erosão.

Mudas de café

Num, trabalho c;onjunto
da AcaresçjPrefeitura Mu
nicipal, começam a ser dls
tribufdas em março, me

diante paqarnerjto de peque
na taxa, três mil mudas de
café, buscadas segunda-fei
ra de Balneário Carnboriú e

Que se encontram nó Horto

Florestal, junto ab Parque
Agropecuário.
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FESTA DE S. SE8ASTIAO
Será neste-mês, dias 17, 18
e 19, a Festa de São Sebas- ,

tião, a maior da comunida
de católica de Jaràguá do
Syl. Tendo na coordenação
Euclides Emmendoerfer' e .

na supervisão o Padre João
Heidemann, a festa, este a

no, não terá grimdes atra-

, !;§eS, serä voltada ,ao povo" .

'com pratos a preços redu
zidos, ao alcance de todos.
O pregador será o conheci
do Padre Aloísio Boeing,
que' r.'Io dia 16 de janeiro
comemorou os 50 anos de
vida sacerdotal e qüe hoje
dirige' a Casa de Retiro do
Centro" Shalon, em Nereu
Ramos.
JARAGUÁ NO "ESTADAO"

- O Secretário de Turisri,o,
Balduíno Raulin,o, almoçou
dias atrás, no Parque Mal
wee, .eem o jornalista Dir
ceu Pio, editor d, turismo
d'O Estado de São· Páulo,

.

Sucursal de Curitiba, quan
do tratou dõ seu retorno a

Jaraguá do Sul, nos pr�xi
mos dias, para uma repor
tagem sobre o nosso poten
cia'l turístico a ser inserida
no centenário matutino pau
lista. Ainda recentemente,
Pomerode foi focalizada no

"Estadão", em matéria pre
parada pelo �io.

PRIMEIR9S RESULTADOS
----, Para um município que
pretende fomentar o turis
mo, é importante travar
contactos com elementos
quetem o poder de . divul
gar o que de positivo exis
te no setor. A propósito,
começam li aparecer os pri
meiros resultados da distri
buição dos dez mil folhetos
nas principais praias do
Norte Ceterlnense. a partir
de Balneário Camboriú, há
duas semanas, com a vinda
de turistas brasileiros e pla
tinas que vêm nos conhe
eer.- Aplausós!
GRUBBA/GUANDALINI -

Se.rá sexta-feira, dia lO, 'às'
19 horas, na Capela São
Luiz Gonzaga, em Jaraguá
Esquerdo, o "sim" de Luiz
Antônio Grubba com a bo
nita fisioterapeutá Rita de,
Cássia Guandalini, da socie
dade paranaense. Eles são
filhos de Waldemar' (in me

morian) /Edelmira Moritz
Grubba 'e de Osvél/Dirce
Guandalini. A comemoração
será no Beira Rio. Para
béns!

VESTISULANDOS/84 -
Foi das mais bonitas a fes
ta dos calouros aprovados
nos vestibulares da ÜFSC e

.
ACAFE, dia 26 passado, no

Colégio Abdon Batista. O
tradicional trote, com corte

de cabelo, muita tinta e des
file pelas ruas da cidade,
sob o batuque do Manequi-
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-tiveram· contactos prelimjna.
_; �,.1 res, para a vinda a Jaraguá

do Sul; de excursões daq�.
Ie país que cumprem a re

ta de Santa Catarina. Cori.
tactara.m também com ai.
gumás empresas e devem
retornar para oficiàlizar (,
projeto e. estabelecer pa.ss.:
gem permanente dê exeur

sões turísticas pela cidade,
com possibilidade, de cem

pras no comércio local. Uma
boa, realmente!
CELSO É PROMOVIDO t

O amigo Celso Vasel, Agen
te de Formação Profissio
nal do Centro de Treina
mento do Senai de Jaraguá
do Sul, foi promovido e as

sume dia 15, o cargo de
Diretor do Centro de Trei
namento de Tubarão. No
mesmo dia, assume o CT de
Jaraguá do Sul, o Sr. Pedro
Paulo Pamplone, transferl
do de Tubarão. Luiz Durieux

, Sobrinho 'assume o Centro
de ltajaf. '

'

GINÁSTICA - A profes
·

sora Edi, via coluna, eeme

! nicando que as aulas de gi·
• nástiça estética começam 2a.

feira, .ne Colégio São 'Luis.
Às 2as. e 5a5. feiras, das
14h30 às 15h30 e das 15h45
às 16h45; nas 2as., 4as. e

5as. -feiras, das 19 às 20 h.
No Beira Rio, as aulas serão
das 8 às 9 horas, às terças
e quintas-feiras.

TURISMO SOBRE TRI·
·

lHOS - Deverá acontecer
ainda neste mês, provavel
mente, a viagem lnauqural
do Projeto Turismo por via
Férrea, ·com a participação
de jornalistas, agentes de
turismo e convidados. A li·
torlna especialmente prepa
rada pela RFFSA, sairá de
Curitiba e cumprirá o per
curso até S. Francisco do
Sul. A idéia e o desenvolvi
mento do Projeto, partiu de

Jaragu� do Sul.

LGenté
nha e seus Ritmistas, entre
meado de muito chopp e

brincadeiras, agitou a mo

çada. Os professores Viti

nho, Ariel e Carlos, do Cur
so Ideal, não cabiam em sí

pelo excelente fndice de a

provação dos seus alunos:
76%. Valeu!

.

SESI: NOVO COORDENA
DOR -'- Está assumindo o

cargo de Coordenador do
Centro de Atividades do Se
nai de Jaraguá do Sul,..o Sr.
Rolf EgerJand, vindo de 'São

BentÇl_ do Sul, em substit�i
çãó a Altair de Oliveira, que
permaneceu nó cargo por
poucos meses. Altair retor

nou a Blumenau, assumindo
a coordenação de esportes
do . Sesi daquela cidade.

DR. BARBOSA - O Pro-
• motor de Justiça d3 1 a. Va
ra da Comarca de Jaraguá
do Sul, nosso colaborador,
s�mpre ligado a historio

grafia do Estado e da Re

gião, está concluindo um

novo trabalho sobre Coru

pá. Soubemos também que
o

.'

Dr. Ba rbosa vem reu n i n
do elementos para, no futu
ro, lançar um livro.

'&
,

Iuforrnaçõe

VARiADAS - Será defla
grada este mês, na Capital,
uma campanha para alterar
o nome de Florianópolis
para Desterro. e' Para o bai
le de carnaval do C.A. Bae

pendi, os associados não

pagarão mesa. Será dia 2 de

março. e Já 'existe movim�n
to no sentido de reallsar, nO

início de 85, um Feirão de

Verão, nos meses de janeiro
e fevereiro, época de "en

tressafra" do comércio.'
Na quinta-feira última, �:
conteceu encontro prelimI
nar com vistas a elaboração
da programação a ser cum'

prida por ocasião do cin'

quentenário de ;emancipa'
· ção de Jaraguá do Sul.'

e convidados marcaram r.. re
sença ao ato, ,que culminou
com um coquetel e ,nICIO

do torneio de inauqureçâo.
É mais um empreendimento
esportivo que o clube colo
ca a disposiçãó dos associa

dos.,
CASA DE RETIRO ....:. Es

tamos sabendo da exlstên
cia de planos para a eens

trução de uma' Casa de Re·
tiro na periferia da cidade,
numa encosta de morro, em
local aprazível, coisa de al
to nível. Muita gente boa
vai partiCipar e está tereen
do para que seja realidade
em curto espaço. Mais tar
de contaremos detalhes.

TOQUES - A Srta. Mari
léia Krutzsch, reuniu sába
do, em sua residência, ami
gos para comemorar sua

. idade nova e aprovação no .

vestibular de Ciências Con
tábeis. e Ex-Prefeito Adeli
no Hauffe, de Corupá, às
voltas com a construção de
sua casa 'de veraneio, em

Enseada, .. Ao Concurso pa
ra Sargentos da Polícia Mi
litar, sabemos que existem
interessadas de Jaraguá do

Para a, faixa dé 3, 4 e 5 a-o

nos, existem 15 vagas, pre- ,

ço Cr$ 5 .mil e horário das
16h30 às"17h; de 7 a.. 11 a

nos, 20· vagas, Cr$ 8 mil,
das 17h lO' às ,1Bh' e, para
adultos, 20 vagás, Cr$ 8 '

mil, das 18hlO às 19h, am
bas nas modalidades. de a�' .

perfeiçoamento .

nado Iivre,"
iniciação nado costa, peito e

golfinho (borboleta).
.

CASA.MENTOS - Casam
se hoje, na Igr�ja' Matriz
São Sebastião, às lOh, Álva
ro iento de Souza/Lúcia
Teresa . KrUger, às 17h
laérCio Tadeu Pereira/Cás
sia Regina Voigt, às 18h -

Fernando Lehmkuhl Ca'rnei
ro/Maria 'nês Trentin'i e às
20 'horas, Valcir Moreséo/
He!ga Friedel. '

MATRrCULAS ABERTAS -

A partir de sequnde-feire,
dia 6, das 15 às fO horas,
estarão abertas no Centro
de Atividades do Sesi, ma

trículas para os cursos ves

pertinos .e noturnos de tri

cô, crochê, pintura em tecl
do, corte e costura e arte

culinária. Anote na sua a

gendai

Sul. Inscrições estão aber
tas.• Desde o dia 25 passa
do, as litorinas não mais
circulam. Foram a Curitiba,
para reparo no sistema de
ar condicionado.

NOVO PÁROCO - O Pa
dre Anselmo Schmitter, que
durante muitos anos serviu
a comunidade católica de
Corupá, granjeando uma Ie·

gião de admiradores e se

'guidores, foi transferido 'pa
ra Vila Mariana, em S. Pau

lo, assumindo em seu lugar
o Padre Valério C�rdoso,
proveniente de M. Gerais.

DICAS DE VERÃO - Co

meçam dia 13, as aulas de

natação com a Profa. Lígia,
nas piscinas do Baependi,
de segunda a sexta-feira.

No flagrante, os vestibulandos desfil ando pelas ruas da cidade, promo
vendo um verdadeiro carnaval em comemoração a aprovação nos vestibu
lares da UFSC e ACAFE. (Foto Lass)

CARNAVAL 84 - Bebe Se-
.

tu, Águja NegJ:.., Getúlio
Lenzi, Calouros, são algu,ns
dos blocos carnavalesêos
que já confirmaram a par
ticipação nos desfiJes de
rua deste ano, acompanhan
do o ritmo da Escola de
Samba Estrela O'�Iva, que
na última semana recebe",
das mãos do Superintenden
te da FCC, Udo Wagner, Cr$
100 mil, que serão' empre
gados na compra de roupas

.

e materiais.
'

BÁEPENDI INAUGURA -
Foram inauguradas segunda
feira, às 18h30, em grande
estilo, as novas quadras de
tênis do' Baepençli, que cus

taram mais de Cr$ 16 mi
lhões. Diretorla, associados

CASAL JANSSEN - O ca

sai Henrique Alfredo (Ignês
Schiochet) Janssen, recebe
rá neste sábado, às 20horas,
a bênção pela passagem de I

seus 25 anos de vida matri
menlal, . O acontecimento
será devidamente comemo-

.

rado, no salão de festas do
C.A. Baependi ..

GAROTA DOURADA - Em

projeção xenon, o Cine Ja-
.

raguá exibirá a partir- deste
sábado, até quinta-feira, o

filme "Garota Dourada",
gravado inteiramente em

Santa Catarina, nas praias
de Gar6paba e Balneário
Camboriú. Com um elenco
jovem, será a qrande via

gem deste verão. t pratica-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Política, Políticos,
Folclore & Cia.

o jornalistà Fausto Wqlf que conhecemos através da'
televisão, participando de polêmicas -entrevistas, integran
do o grupo Pasquim, esteve por alguns dias em Santa Ca
tarina, quando visitou a sua mãe que reside em São José
entrevistou o Governador Esperidião Amin Helou Filho, �,
primeiro governador do partido do GOVerno a ser entre
vistado pelo discutido órgão de imprensa nos últimos 15
anos e para dar uma esticada às ensolaradas praias cata
rinenses, onde um enorme povaréu se concentra diante do
astro-rei na esperança nem sempre agradável de conseguir
a marca do bronzeado verão brasileiro ..

Quer dizer: juntou o útil ao agradável, elementos de
que o Estado dispõe em profusão.

• Naturalmente que teve muitas surpresas no seu péri-
, pio catarinensis. .

.

A primeira das surpresas certamente teria sido a afir
mação de sua genHora, de ter votado no Esperidião, se

guido de um segundo impacto, que foi a entrevista de al
gumas horas e em locais diferentes, que' devem pesar pe
iOS pronunciamentos de um homem que governa um Esta
do que é diferente em tudo do que se encontra em outros

Lstados da Federação. Por iss_o se aguarda com ansiedade
a reportagem do controvertido jornalista.

A terceira foi uma constatação que para os caterinen
ses é o mesmo que chover no molhado: a invasão de tu

ristas nacionais e estrangeiros aos balneários que se esten
dem pelos quase 400 km de nossa acolhedora costa atlân
tica.

Por isso causol:J espanto a exclamação de Fausto Wolf
ao constatar a crownd de turistas portenhos: - "AQUI TEM
MAIS AR.GI:NTINOS DO QUE GENTE".

Essa expressão de espanto nos faz revolver .a um pas
sado recente, quando a UDN e o PSD andavam às turras
em busca de senslbilizéçâo do eleitorado iaraqueense.

Naquele época o povo media o prestígio de um e .ov

tro partido polítlco, pelo número de automóveis que acom

panhavam a caravana que sequla .: ao comício. Qu.ando a

UDN saia com 149 veículos, já se dizia que a eleição es

tava ganha. O PSD, no dia seguinte arrancava com 154
viaturas e. o balanço caía em favor. da turma oessedista .

tra uma luta de gigantes. Felizmente a correria autorno-
- oursnca de todas as nortes não deu maiores acidentes, por

que Ueus e brasileiro e, acima de tudo, jaraguaense.

O povo queria saber como andavam as cernpanhas
da LJuN e do I"'�U. Us mais fanatizados esperavam o re

torno do pessoãi do comício para saber como transcorre
ra a tala em I tapocuzinho, Nereu Ramos, Garibaldi ou Rio
da Luz. (>Iueriam votar no partido vencedor. Como qua
se sempre empatava, era difícil a definição. c

Os metidos a futuróloqos também punham as suas

mq_nguinhas de tóra. Aleuns desses cientistas sacrificavam
tenros pés de banana. De um golpe decepavam as bana
neiras e a cada pé davam o nome de um candidato. Ga
nnerre o que tivesse o broto rneis crescido na manhã se

svmte . Numa dessas chamou o testemunho de vizinhos,
pera mostrar que seu candidato ganharia. - Mas e o bro
to do outro candidato onde está" - indagou o visitante.
- Ah, disse o proprietário - esse a vaca comeu!

Conta-se até o caso de um candidato que atravessou
a Ponte baixa do rio Itapocuzinho, perto do Manduca Cos
ta. tntrou no mrtharal e foi cantar o voto do colono. Es
Ie, cepors de ouvir a cantilena do candldeto.. já sem sali
va na sua catequização do eleitor, perquntçu ao preten
dente à prefeito, de que município era e, respondendo do
!ugar de onde vinha; disse então: "Adiscurpe seo candida
lO, mãs o sinhô tá num .etro município!".

b
Houve quem escrevesse os nomes dos candidatos, do

�avéi os papéis e os punha ao sereno e, de manhã reco
lhia aquele que estivesse mais aberto pelo orvalho. Até

�gora não se tem notícia da fallbllldade ou infalibilidade
o método de apontar vencedores em campanhas eleitorais.
,

O que vale é a capacidade criativa e lmaqlnative do
2;e povinho; que acaba virando folclore.

.

Um, fato, contudo, mereCe reqistro ,

I Na Barra do Rio Cerro estava marcado um comício
aa UDN, no Salão do' Botafoqo. Seria o do encerramento
da campanha Os candidatos andavam a mil. Terminado o

Comício, cornecou o retorno da caravana à cidade. No

�el{as Bar, assím conhecido o Bar Qdelícia, perto do Pulli-
. ar, os curiosos aquerdavam as notícias. '

f'
O pri'��iro que .entra n� bar é interpel�,do: - Como

,?I o comíclo? - Tinha muita qente? - BEM, GENTE

t�ESMO NÃO TINHA, MAS ALEMÃO TINHA BASTANTE",
},sPondeu.

.

EVI SINSVAL • F..../84

cialmente voltada ao povo.
. A. destinação da renda da

festa seräjaare a reforma
da Igreja Matriz, em três e

tapas: .a primeira, a' troca
do ·telhado por Eternit, já
adquirido; segunda a troca

.
do forro e terceira, a' pintu
ra- interna. O pregador da
festa será o Padre Aloísio
Boeinq, que por muitos anos

serviu o Noviciado Nossa
Senhora de Fátima da Bar
ra do Rio, -Cerro.

IGREJA. SÃO JUDAS
Em agosto do ano passa

do foram' iniciadas as fun
dações.da Igreja São Judas

A Igreja Matriz S" Sebastião em festa.

to do Extremo Sul, no Palá- I
" cio Cruz e Sousa, na Capi
tal' do Estado, contou com'
grande número de joinvil
lenses que foram levar o

seu abraço e cumprimento
ao novo administrador, mas

foi, seguramente a persona
lidade do dr. Nilson Wilson
Bender que se sobressaiu,
com seguidos cumprimen
tos e, párabenizando o ilus
tre homem público pela de

cisãq de concorrer a uma

das cadeiras na Câmara
Federal, em 1986

Não' foram poucos OS que
destecaram a personalida
de do dr. Bender, que che
garam .a comparar ao .fale
cldo Deputado Federal Lau

ro .Carneiro
' de Loyole, .Ci

dadão. Honorário deJarequé

Católicos preparam festa e anunciam novidades
A Comunidade Católica

. de .Jaraguá do Sul preparà
se pare comemorar e parti
cipar a Festa de São Sebas

tião; Padroeiro da Paróquia,
nos dias 17, 18 e 19 de fe
vereiro. O Vigário João Hei

demann, informou esta se

mane que os preparativos
prosseguem, sob a coorde
nação do Sr. Eucl ides Em

mendoerfer, para .que a fes
ta atinja os seus reais ob

jetivos, quais sejam, aten

der o povo com uma cozi
nha boa, oferecendo pratos
sortidos a preços realmente
baixos para que todos pos
sam partlcipar. Será essen-

Tadeu, sede da segunda Pa

. röqula
'

de Jaraguá do Sul.
. Segundo o Padre Vigário, o
fundamento está concluído
e já se ergue a estrutura de
concreto, sendo que pera
1985, a previsão é cobrí-Ie
e levantar as paredes.

A nova Igreja terá 54x32
m (1.728m2), com estrutu
ra metálica e cobertura de
alumínio.
CAPELA DO RIO MOLHA
Junto a Gruta Nossa Se

nhora de Lourdes, no Rio
Molha, ergue-se a nova Ca
pela, cuja estrutura está
pronta e para este ano, a

lém da colocação do telha
do serão fechadas as pare
des, c o m pedres-qranito
vermelho, vindas da Grota
Funda. Serão . 190m:2 de á
rea construída e futuramen
te, além de local para cul
tos e encontros, servirá pe
ra celebrações especiais:
GRUTA DA'SERRA

Com a abertura do novo

traçado da Serra do Jara
guá, na rodovia Jaraguá do
Sul-Pcmerode, foi demolida
a. gruta alí existente e que
servia de ponto de parada
para caminhoneiros e ro

meiros. A Construtora Ha
yaschi assumiu o compro
misso de construir uma no

va, para a qual solicitou
planta à Paróquia de Jara
guá do Sul e hoje está em

vias ele entreqé-la para a

comunidade. Pe. João dis
se que tão logo esteja pron
ta, será inaugurada com a

celebração' de uma mlssa

campal, no próprio local.

Bender será candidato a Deputado Federal
do Sul, .pela sua dedicação
aos interesses comunitários
da região que muito afinam
com esta região que serviu ,

até a sua morte
Vale lembrar que Jara

guá do Sul sempre apoiou
as candidaturas de Joinvil
[e, pelos laços de amizade e,
mesmo porque, a "Pérola
do Vale do ltapocu" des
membrou-se de seus terri
tórios e,- acima de ·tudo, pe
lo conhecimento dos pro
blemas comuns:

Está lançada a candidatu
ra do dr. Nilson Wilson
Bender para Deputado Fe
deral, como fiel represen
tante do norte-nordeste de
Santa Catarina e de outras

regiões, que já aderiram à
sua candidatura.

Esta' é a nota mais quen
te na á rea da

.

pol ítica re

gional, mesmo faltando ain
da cerca de 3 anos pera a

renovação dos
.
legislativos

municipal, estadual e na

cional.

Ex-prefei to de Joi nv.i IIe, o

cargo lhe deu merecido
destaque_como preparado
edmínlstrador municipal à
nível estadual e por vezes

segu idas persegu i u Ei por
pouco não conseguiu, a sua

candidatura à Governador
do Estado, de onde foi, ain- .

da que por pequeno perío
do Secretário da Indústria e

.

Comércio no Governo de
Jorge Konder Bor.nhausen e

candidato
.

à prefeito da
Manchester .Catarlnense, nas

eleições de. 1982, pelo PDS .

A recente posse do dr:
Harry Kormann. na adml-"
nistração do setor catari
nense do BRDE - ,'Banco

Regional do Desenvolvimen-

',Vende-se /

-

XL 250, vermelha, dezembro/82, 4.600km.
Tratar pelo fone 72-0522, com Thafsa.
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ANIVERSARIANTES

Aniversariam hoje: 04
Sra. Lldle;: esposa de Jer
ge Ersching
Sra. Ortrud Waidnef' Gu
)iat,' na Alemanha
Sr. Luiz G. Stinghen
Sra. Martha Krause
Sra. Melânia Mey
Irma Krüger
André Kamer
Sr. Osmar Gonçalves
Grace Kelly, filha de Jai
me (Maria Odete) Blank

Aniversariam domingo,
Sr. Eugênio Strebe,
Sr, Edelmar Döring
Sr. Milton Reimer
Leocádia Souza Coelho
Almiro Paulo Pellense
Traudi Oechsler
Sra. Erna It Krause

DJaß6 de fevereiro

Sr. Edgar Gramkow
Sr. Arcelino Píccóli
Sr. Celso Wasch
Sra. .Claudete Stulzer
Renato Ewald
Sr. Sidnei Garcia
Sra. Clementina Martins
Sr. Ariovaldo Hansen

,

Dia 07 de fevereiro
Sra. Elizabeth Vi�ira torn-
'bardi .

Sr. Eugênio Murarà
Ellis de Andrade
Zulmira Volpi
Talita, filha de Valdenir
(Brigite) Freiberger
Sra. Euphélia Ehlert
Sr. Gilmar Miguel Seh
wartz

Dia 08 de- fevereiro
Sr. Oscar Guilherme Gnei
pel, em Schroeçler
Sra. Lori Lawin
Sra. Renata Wunderlich
Fischer
Sra. Inês Eulália Wunder
lich Fend, em Ctba.
Roseli Olga Schmldt
Reinaldo Furlan!
Sra. Dirce Garcia
Diana Vellattl
Sr. José Carlos de Andra
de

Dia 09 de fevereiro

Sra. Otílra Moser
Sra. Noêmia Funke Nata
lino, em S. Paulo
Geraldo Maass .

Ivone Gonzaga
José Carlos Nunes
Sr, João Soares (Sabará)
'Sr. Nélson Tabarell i

Dia 10 de fevereiro

Sr. Alvaro Batalha Jr., no
Rio de Janeiro
Sra.. Idalina Grimm

/ Delírio Arnaldo Lang
Marlene Pereira

,
,Osmárina de Borbe-
Sra. Maria Norli Gielarid
Sr. Ademir Oechsler

PROCLAMAS DE
CASAMENTO

Áurea Müller Grubba, Oti
cial do Registro Civil do 1.0
Distrito da Comarca de Ja
raguá do Sul, Estado dé
Santa Catarina, Brasil. Faz
saber qpe compareceram
em Cartório, exibindo os

documentos exigidos pela
.

NASCIMENTOS

lei, a fim de se habilitarem
para casar, os' seguintes:

.

Edital 13.567 de 26.01.1984
DIMAS LUIS DE OLIVEIRA
e INaS MARKIEWICZ .

.

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, nascido em Jara- .

guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua 13, Adélia
Fischer,' nesta cidade, filho
de Francisco Luis de Olivei
ra e de Juliana de Oliveira.
Ela, brasileira, solteira, o

perária, nascida em Massa·
randuba, neste Estado, do
miciliada e residente na R.
João Januário Airoso, nesta

cidade, filha de Constante
Markiewicz 'Ei de Helena
Markiewici.
Edital 13.568 de 27.01.1984"
JONAS OLIVEIRA KAULING -

e ROSEMEIRE CAVICHIOLI
Ete, brasileiro, solteiro,

construtor, nascido em Bo
caina do Sul, Lages, neste
Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Max Eugenio
Roberto Ziemann,' n,? 151,
nesta Cidade, filho de Dioni
sio Kauling -e de Zulma Te
rezinha Oliveira Kauling.
Ela, 'brasileira, solteira, co

merciária, nascida em São
Paulo, São Paulo, domicilia
da e residente na Rua Max
Eugenio .

Roberto Ziernenn.
n.O 151, nesta cidade, filha
,de João Cavichioli e de Lu
zia Mafra Cavlchloll.
Edital 13.569 de 31.01.1984
DALICIO BUZZI e VERA LU
CIA LEITE BASTOS

Ele, brasileiro, solteiro,
.'

auxiliar de escritório, natu
ral de Doutor.Pedrinho, n/
Estado, domiciliado e resi
dente na Rua, Walter Ma'r
quardt, n.O 878, nesta cida
de, filho de Avelino Buzzi
e de' Estefania' Buzzi. Ela,
brasileira, solteira, cabelei
reira, natural de Tangará,
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Victor Ro
senberg, nesta cidade, filha'
de Milton Leite . Bastos, e

de Agueda. Leite Bastos.
Edita113.570 de 31.01.1984
LEQCADIO JOst DE ATAI
DE e INGRID KARSTEN.

Ele, brasileiro, solteiro,
operarro, natural de São
Francisco do Sul, domici
liado e residente em Barra
do Rio Cerro, neste dlstrl
to, filho de José Paulo de
Ataide e de Atalita Goulãrt.
Ela, brasileira, solteira, o

perária, natural de Maripá,
Palotina, Paraná, domlcllla
da e residente em Barra do
Rio Cêrro, neste distrito, fi
lha de Alvino Karsten e'de
Erica Jordan Karsten.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, man

dei passar o presente edi
tal, que será publicado pe
la imprensa e em cartório,
onde será afixado durante
15 dias.

,
,

KOHLBACH O SUPERMOTOR
Potência sem. Limites.

Dia 23 de dezembro
Vagner Fabiano, filho de
Jaime (Ilda) Amaro

Dia 29 de dezembro
,Charfe!')e Luana, filha de
Samir (Zeli) Gretter

Dia 11 de janeiro
Maiki, filha de Hartwig
(Ivone) Ehlert

,

.

Dia 12 de janeiro
Schennla Roberta, filhi
de Artur (Zenilda) Sa
ganski

Dia 1-3 de janeiro
Juliana, filha de Paulo
(Vilma) Sant'Ana

Dia 17 de janeiro
buciana, filha de. Luiz
(Lucília) Lazzaris
Rafael Rudolfo, filho de
Adolar (Ora-ides) Rosário

Dia 18 de janeiro
Ronaldo, Roberto, filho'
de Sebastião (Antonia)
Ribeiro

Dia 19 de Janeiro
Vanderlei, filho de Afon
so (Luzia) Cristofoline
Cintia Mara, fHha de CeI·
so (Clodilde) Silva

Dia 20 de janeiro
'

.

Marcelo, filho de Vilmar
(Maria) Motta

'

Dia 22 de janeiro
Ricardo Norivaldo, filho
Norivaldo (Mara) Klein

Dia 23 de janeiro
Giseie, filha de Lu(s (AI.
vina) Oliani
Geisa, filha de Jaime (Ca
cilda) Morbis
Frederico Augusto,l filho
de Osvandir (Cláudia)
Lehmann

.

Dia 24 de janeiro
Anelise, filha de Inácio
( I rene) Petry
Jefersôn, filho de Curt
(Tarcilia) Kreutzfeldt Jr.
Fabio Fernando, filho de
Beno (Dorci) Fischer

Dia 25 de janeiro
Ana Paula, filha de Eva�
nir (Cleusa) Brunner
Anderson Luís, filho de
Edgar (Almira) Krueger
Jean Paulo, filho de João
(Olfdia) Martini
Rúbia, filha de Alcides
(Amélia) Klimkows.ki
Vanessa, filha � Nelso
(Vilma) Lehnert

Dia 26 de janeiro
João Carlos, filho de Ro
que (Arlete) Alves

CORREIO' 'INFORMATIVO
COMUNIDADE CATO.LlCA - Amanhã, dia ,5 de fe

vereiro, haverá um dia de formação para os catequis
tas de primeira eucaristia e dia 12, para os catequis
tas de crisma. _. Estão abertas as matrículas' para o

.

próximo curso de noivos, que acontecerá no dia 4 de
março, _ Durante este mês, serão feitas as matrículas
pera a crisma. e primeira eucaristia. _ Será no dia
11/2, o curso de preparação ao batismo:

ÇOMUNIDADE EVANGELICA - Desde o dia 1, es

tá sendo ministrada a qulnta etapa de
.

mais um cur

so de formação para professores da Escola Dominical,
que a'contecerá amanhã, às 8 horas; _ A Ordem Auxi
liadora de Senhoras Evangélicas, 2a. Região Eclesiásti
ca, promoverá no lar da Vila Elza, em S. Bento, um

retiro para senhoras em língua portuguesa, _ A comu

nidade de Ituporanga, no Vale do Itajai do Sul, estará
sediando um retiro para crianças .nos dias 6 a 10 de
fevereiro, para a faixa etária dos 9 aos 12 anos.

COLUNA ROTÁRIA
CAMPANHA DE SEGURANÇA __; Foi aprovada com

detalhes e constituídas as comissões para a ,Campanha
de Segurança da Comunidade do Rotary Club de Jara

guá do Sul, na terça-feira à noite, com a participação
do Delegado Regional de Polícia e de Representantes' da
19a. UCRE. O Plano de Ação foi discutido e a Campa
nha inicia no dia 7; para, no dia -14, serem coletadas
a! sugestões, para a' elaboração de folhetos instrutivos
e �rientativos, que serão a base da Campanha, ao lado
de palestras, publicações na : imprensa, com a coopera
ção efetiva da segu�ança pública e dos 'professores.

A Campanha será desenvolvida no primeiro semes

tre, até. o término do mandato do atual Conselho Dire·
tor no RC de Jaraguá do Sul.

ÁGUA SIMBOLIZA VIDA

. Metade' ela população do mupdo não tem acesso

direto à água potável
. Se'rviços lnternos

Obtenha um filme sobre tratamento de águas de

esgoto para exibição rt) clube ou organize uma exeur

säo à própria estação de tratamento., Providencie in

formação adicional referente aOs dif.erentes sistemas de

esgot,os, propelidos á água ou não, e sobre a "tecnolo

gia apropriada" usada em certos países. Solicite a uma

autol'idade no assunto uma. análise do uso de sistemas
não propelidos a ág_ua. Discuta a possibilidade de me

lhorias �e regulamentação de tais instalações.

Convide uQ'la autoridade ne aspecto legal do assun

to para explicar. aos sócios do clube a' atual legislação
referente "à proteção do meio ambiente, a necessidade
dessa legislação e outros tópicos relevantes como chu
va de grande conteúdo ácido, chuva artificial, inunda
ções ou critérios relativos ao meio ambiente adotados
internacionalriiénte.

Patrocine uma reunião para d�bate,s. Convide ora

dores que trabalhem para os 'departamentos' de sanea

mento, água e saúde [eeals, bem como comunitários. ,

Faça uma apresentação audio-visual. Discuta problemas
atuais e futuros relativos ao abastecimento de água e

saneamento em sua comunidade. Prepare um relatório,
a ser revisado pela �comissão do clube para a tomada

. de possíveis providências. Divulgue o interesse de seu

clube pele- problema, como fizeram os sócios do Rotary
.

Club de Ishioka, Ibâraka, Japão, ao organizarem uma

pas$eata em defesa do tratamento das águas do' Lago
Kasumigaura.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Matrículas abrem dia 6. Aprovação at�nge 76%
No período de 6 a 10 de por cento. São eles: Agrono- Krutzsch, Osnildo Bartel jú-

fev�reiro estarão abertas mia - Germano Cord Ne- ,niot e Sileni Margaret Freí-
junto a Secretaria da Fun- to; Geografia - Mara Lú- berger; Economia '(Fi:RJ) •

dação Educacional Regional cia Bini; Ciências da Com- Arlene Teresinha Boos, A-
Janiguaense - FERJ, as putação - Achiles Santos mauri Francisco Steinmá-
matrículas dos candidatos Silva Jr.: Farmácia - Mar- cher, Carlos César da Silva,
aprovados no vestibular da cos Roberto Gascho e San- Conrado- Francisco Fodi, Dio-
ACAFE, nos cursos de Eco- dro de Oliveira; Enferma- nizia Ja-ne Chiodini, Helena
nomia e Ciências Contábeis, gem - Paola Elena Pradi; Hertel, João Carlos de An-
no horário das 8h30 às 1 Ih Matemática - Klaus Sch- drade, José Carlos Klein,
30 e das 14 às 17h30min. lünzen Jr.; Engenharia Quí. José Luís Gonzaga dos San-
O valor da matrícula é mica - Elizabeth Manke, tos, Márcia Ramthum, Mar-

de e-s: 82.000,00 e no ato Nílson Bruch, Sérgio Leoni git Ehmke, Mário Lemke,
deverão apresentar os do- e Edemflson Romero Bauer Mércia Döring, Neura Maria
cumentos exigidos (leia na (l)FPr). Prestlnl, Valdeclr Ramirez

pág. 8). A mensalidade, até já no vestibular da ACA- Pellis; Educação Artística _:
junho, será de Cr$ 41.000. FE, dos 60 alunos do Ideal, Adriána Braun; Educação

46 foram aprovados, com Física (FURJ) - Dóris Ma-
índice de aprovação de 76 ria Ronchi e Márcia Rudolf;
por cento. Os _ aprovados: Engenharia Mecânica (Furj)
Administração (FURJ) -:-

- Edemilson Romero Ba-
Luís Cláudio Bartel e Maira

.

uer; Engenharia Química
Betina Manske; Ciências 1.0 (FURB) - Beatrice Daniel- .

Grau (FURB) - Jane De- Ie Behling, Marcos Roberto
nise Soares; Ciências Contá. Gasehe e Tathysnna Ode-
beis (FERJ) - Ademir Sehe- brecht; Letras (FURJ) -
linski, Arno Beber, Marc�s José Luís Pereira, Maria Jo-
Vogel, Mariléa Krutzsch, sé de Azevedo, Marlene Te-
Rosani Steffens, Valdir Wit- passé e Marisa Becker; Ma·
tkowski, Warley Marcos temática (FURJ) - Moa-
Weller, Wilmar José, Sch- cir Aristides Moretti e Re-
mltt e Wolney Charles Wel- 'ginaldo Souza de F=igueire-
ler; Diréito (FEPEVI) do; Processamento de Da-
Fedra Luciana Konell; Di- dos (FURB) - Milton Maio-
reito (FURB) Gilmar chi Júnior.

CURSO IDEAL

Os professores do Curso
Ideal, que no próximo ano

será oficializado perante os

órgãos competentes, divul
garam a nornlnata dos alu
nos aprovados nos vestibu-'
lares da Universidade Fede
ral de Santa Catarina e As
sociação Catarinense das
Fundações Educacionais.
Dos 17 alunos do Curso
Ideal que prestaram exames

para a UFSC, dez lograram
aprovação, representando'
índice de aprovação de 60

ALCOÓLICOS ANONIMOS VAO A CONVENÇAO NACIONAL EM BLUMENAU

Blumenau sedia em abril
próximo, na Semana Santa,
a VI I I Convenção Nacional
dos Alcoólicos Anônimos,
que terá como locais a Furb
e a Proeb. Em Jaraguá do,
'Sul, dezenas de pessoas par
ticipam de reuniões comba
tivas à doença do elcoolis
mo, tendo como lema bási
Co os "doze passos' sugeri
dos", ou seja, os doze man

damentos destinados a re

Cuperação social do alcoó
latra.
Nesta cidade, a Associa

ção existe há cerca de sete
anos, tendo sido fundada e

instalada no dia 02 de ju
lho de 1977, pelo Sr. Sílvio
B, Alves, do Grupo Esperan- .

ça, de Florianópolis, junta
mente com o Prof. Luiz
Gonzaga Ayroso Sobrinho e

na continuidade, o Sr. Pau
lo Mendes deu grande im
pulso as atividades do Gru-

po Serenidade de Alcoóli
cos Anônimos de Jaraguá
do Sul, que se reúne na A
ção Social, onde são dados
depoimentos de alcoólatras
que desejam participar da
terapia para reintegrar-se à
sociedade. A procura parte
tanto de homens, como de
m.ulheres, inclusive jovens"
interessados no método em

pregado para a cura da do
ença do aicoolismo.

l
Um folheto explicativo

dos AA revela que mais de
2 milhões .e alcoólatras em

todo o mundo ajudam-se
mutuamente a manter a so

briedade. O único requisito
exigido para participar do
grupo, é ter o sincero dese

jo de abandonar a bebida
alcoólica. O AA não cobra
taxas, nem mensalidades,
como também não aceita a

juda financeira de fora. Es-

te grupo, observa o folheto,
que o AA não combate qual
quer coisa, nem mesmo o

álcool, reconhecendo que,
para a maioria das pessoas
ele não faz mal,

.

portanto
não é urna associação anti
alcoólica.

.

O Brasil é considerado o

primeiro consumidor mun

dial de bebidas destiladas. ,.

Para dlscutir a gravidade
da posição assumida, mem

bros dos AA de todo o País

participarão de 19 a 21 de
abril, da VIII Convenção
Nacional dos Alcoólicos A
nônimos, em Blumenau. A

promoção é da irmandade
AA, associação mundial com
centenas de grupos espalha
dos em todo o Brasil.

A programação para os 3
.

dias da Convenção está

pronta �-de Jaraguá do Sul
está prevista a participação
de uma' grande delegação.

(
I

Deixe o aviamento de suas receitas nas mãos de quem entende do ramo.

F
, .

.

.

armaCla Paraná
Administrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 anos de experiên
cia, sob a direção de Neila Maria da Silva- CRF-1402jSC, filha de Jaraguá ,do Sul.

Aviamento de receitas, medicamentos e perfumarias e os melhores preços da pra
ça estão aCLui. Venha conferir! - Mantemos �onvênios com Sindicatos.

,Av. Mal. Deodoro,' n.O 1.7171 (perto da Ponte do Vailatti )., Fone 72-1689 - JS.jSC.

,

I
Rua Guilherme Weege,- n.O 34 - 1." andar

fone 72-1366 - Jaraguá do Sul - SC.

Proteção à Microempresa
Por Hélio Beltrão

Dispensa maiores comprovações o fato de que, no Bra
su, o empresário vem tendo sua ativ!dade quoti�i<!.na
crescentemente afetada pelas formalidades e exiqen-.

elas interpostas em seu caminho' pelo excesso de reguJa-
mentação governamental.'

.

Sobre o empresário - seja ele qrande, médio ou pe
queno - desaba hoje, oriunda dos três níveis da Federa
ção, uma avalanche de obrigações e formalidades buro
éráticas, estatísticas, fiscais' e

.

parafiscais, cujo número
supera a marca de quinhentos por ano. A .consequência
dessa interferência excessiva tem sido sempre, de um la
do, a elevação dos custos - que produz inflação - e,
de outro, a inibição do setor privado - que retª-rCia o de
senvolvimento.

A difícil sitvação da empresa privada nacional, cro

nicamente debllitada Rela inexistência de mecanismos ade
quados de capitalização e crescentemente sufocada pelo

.

custo exorbitante do dinheiro, requer a adoção de medi
das efetivas destinadas a reanimar a atividade econômica
e fortalecer a estrutura empresarial. E, no mesmo passo,
amenizar a dramática dificuldade de importar e a justa'
ilflição com o desemprego.

.

,

Pois nunca se deve esquecer de que a melhor maneira
de gerar empregos é gerar empresas, Foi esse raciocínio,
por sinal, que me levou a propor ao qoverno o projete do
Estatuto da Microempresa, que, em última análise, preten
de liberar a pequena empresa nascente, de índole geral
mente familiar, de todas as exigências burocráticas e.obri
gações fiscais - não só as federais como as estaduais.

Ao proteger a chamada microempresa - que abran-
'

ge 60% do universo empresarial do país - estaremos,' na
verdade, assegurando a sobrevivência do próprio regime
da livre empresa, hole ameaçado pela sobrecarga fiscal e

pela asfixia burocrática, como se comprova pelo alto grau
de mortalidade infantil das empresas nacionais.

Através do Programa de Desburocratização, consegui
mos, a nível federal, isentar do Imposto de Renda e do
IPI (e da escrituração fiscal correspondente}, as empresas
de faturamento anual inferior a 4.0000RTNs. Mas isto não
basta. Ö Estatuto, complementando esse primeiro passo,
deverá assegurar total liberdade à pequena empresa para
nascer, crescer e gerar empregos. E qarantir-Ihe o acesso
ao crédito em condições adequadas à sua natureza e di-
mensão, - dentro de faixas específicas. . ,

,

A medida contribuiria sensivelmente para a multipli-
cação de empreqos. Mais do que isso, poderia provocar
uma verdadeira "explosão empresarial" neste país, com. a
proliferação de novos 'empresários, hoje na condição de
essalariados, e até tle desempregados. Isto, além de favo
recer a legalização de inúmeras pequenas .ernpresas que
se encontram na clandestinidade por não resistirem ao

pe� fiscal e burocrático.
.

,

,.

Afonso Piazera Netó
- Engenheiro Civil -

PROJETOS E CONSTRUÇOES EM GERAL

Av. Getúlio Vargas, 158
1.0 Andar - Fone: 72-0186

89250-Jaraguá do Sul
Santa Catarina

'ANGIOLOGIA CLINICA E

CIRURGIA VASCULAR

DR. CELSO ORLANDO.sTORRER DA SILVA

Doenças da circulação, varizes, artereoesclerose

trombose, embolia, eresipela, flebite, etc.

VIAÇÃO CANARINHO

TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, EXCURSOES
A "Canarinho" preocupa-se com a sua locomoção,
colocando à disposição moderníssimos ônibus, com

pessoal especializado, possibilitando uma viagem
tranquila, rápida e segura. ,

Programe bem! Programe Canarinho,
o transporte carinhoso.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CARTAZ DO CINEMA

"GAROT� DOURADA", que estréia simultaneamenti\em 5
cinemas do Estada, está em cartaz no Cine Jaraqué, de hoje até
quinta-feira. O filme foi gravado em SC.

�""""""""""�5E""

)

Décio Piazera: �'Falta .muita gra�
nessa engrenagem"

Ö vice-prefeito Décio Raul
Piazera.: concedeu esta se

mana entrevista ao "Correio
do Povo", quando analisou,

, dentre outros, ,o primeiro
ano de mandato do governo
municipal e critlcou o de

sempenho e o comportamen
to de determinados setores
da máquina administrativa.
Décio fez comentério tam

bém sobre política.

Yice-Prefelrc- Décio Piazera
CP - A administração

municipal, da, qual é Vice
Prefeito, está completando
um ano de mandato. tomo
vê esses 363 dias de gov.er
no, mesmo tendo participa
do muito· pouco do mes

mo?

DÉCIO _ Razoável. Ape
sar do ano passado ter sido
chuvoso, acho que poderia
ter sido feito um pouco
mais do que foi realizado.
-Mas não reclamo das obras
e sim; de um planejamento.
Já. que o tempo não nos

permitiu fazer quase nada,
tínhamos o tempo suficien-
'te para planejarmos "no mí
nimo dois anos de governo,
'pois como temos o poder
municipal nas mãos, temos
também todos os dados e

estatísticas para um bom
planejamento. E neste parti
cular, me desculpem, a no

ta é O (zero mesmo!), não
é "Ö" de ótimo.

CP - O Sr. crê que as

metas traçadas na campa
nha política, pelos candida
tos de então, estão sendo
cumpridas? Ou está sendo '

muito 'diferente?
DÉCIO _ Não. As metas

nem poderiam terem sido

alcançadas, por ser um iní
cio de governo e por estar

faltando uma objetividade
no geral. Falta muita graxa
nessa engrenagem. A engre

nagem pode até' .ser de aço

puro, mas o feitor não re

parou' que ós dentes não

estão se acasalando.
CP -: É público e not6- '

rio que há" 'divergências de

opiniões e métodos entre o
Sr. e o 'Prefeito Municipal.
O que, de fato, levou-o' a

afastar-se do governo, sen

do agora um mero assisten
te, setn voz ativa, na atual
administração?
DÉCIO - Se você for a

praia para se queimar e vem
alguém com sombreiro' fa
zendo sombra, você recla
ma, não é?

,CP - "Em "off" o Sr.
tem afirmado é dito haver
encontrado muitos furos no

atual governo,municipal. A
pontaria os principais, os

mais graves, na sua epl-
.- ?nlao ..

DÉCIO _ Não. Aqui dei
xo caro. Vou dar meu últi
mo voto de confiança. Estou
sabendo de certas mudanças
'que virão e aguardarei mais
seis meses para ver o com

portamento administrativo
municipal. Aí sim, podes vir
me cobrar estas minhas" o

piniões.
CP - Então �pont.. aon

de a administração pública
vem pecando, ou se existe,
-desritmia em setores prio
ritários da vida munidpal?

DÉCIO _ Todos sabem e

é notório que a Secretaria
de Obras está pecando gra
vemente. Esta é uma ferida
aberta que não poderia a

contecer. Exemplo: começa
ram a derrubar parte da

Praça Paul Harris é nem e

xecutado um terço do servi

ço e lá estão eles desman
chando a, pracinha defronte
a rodoviária, também inaça
bado. Aí começaram lá

perto do Grubba e assim
vai, Resumindo:, vontade
de trabalhar, nota l O, orga
nização O.

CP _ O Prefeito Munici

pal está 'há trêssemanas de

licença, respondendo pelo
cargo, em maler parte, o
Chefe de GabiJ1ete e o Se

cretário da Administração.
Por quê o Sr. nio assumiu
o cargo, como seria de di
reito?
DÉCIO _ Porque não fui

convidado e não vou correr
na justiça para ver esta as

sunção ao cargo. O povo
também enxerga.

CP - Aponte os princi
pais erros e os principais a

, certos da atual administra.
ção, na sua opir:aião?

DÉCIO - Os erros me

abstenho a comentar, pois
como já disse, dou meu õl
't.imq voto de confiança. O
principal e quase úniSR a.

certo (nota 10) foi mi:::)ar
te interna, administrativa.
Se não fosse esta, ese:f:'
tudo "alles caput".

CP - Tem futuro po.líti
Co traçado? Eventualmente
poderá deixar � PMDB e in
gressar em outro Partido?
Tem pretensões de concor

rer nas próximas eleições?
DÉCIO _ Tenho. Não es

tá bem traçado, mas estou

continuando a percorrer o

município e no final o tra

çado sai na marra. Não

pretendo sair do PMDB. O

que me esforço é para 1;
var o partido dentro dos
princípios

.

que tínhamos
antes das eleições. To��:,lemento que entra na �6li
tié:à, é natural ele subi�e
posto.

CP '_ À nível estadual, o
que acha do desempenho
do Governo Estadual?

DÉCIO :- Quanto a pes
soa do governador Amin,
vejo excelente. Usa muito a

stnceridade, sóqus ele atua

dentro dum programa do
PDS, que hoje ,&Stá falido

igual ao Brasil. Vejo muito

secretário para pouco di
nheiro.

CP - E à ní.vel nacional,
qual a maior aspiração. Es
sa aspiração, crê, será rea

lidade? ��
DÉCIO .:_ À nível nacro-

- nàl, sei lá. Estou torcendo
pelas eleições diretas, ()s
sei também que estas nao

vi rão. E o próprio povo as

sim o quiz. Em 82, apesar
dos pesares, o povo brasi
leiro elnda deu maioria ao

governo.

Instaladora Elétrica
CONTI Ltda.
Rua Guilherme Weege, tU - fIne: 12-0091

Jaraguá do Sul- S. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PO.r recomendação do Ministro do I.Trabalho, Murilo Macedo, em atendi-

.�'"c,l.mente à solicitação do Governador Es-.

peridião Amin e face às gestões do De-

legado Regional do Trabalho junto aos

Sindicatos, mais de dez milhões e melo
de cruzeiros, correspondentes à pri
eira parcela. do auxílio-desemprego
oram -pagos pela Deleqacia Regional do .

e .abalho.a desempregados de Joi[lvil-'
re, Rodeio e Chapecó. Já na segunda-

o feira, 66 trabalhadores vinculados ao

Sindicato dos Trabalhadores em Trans

portes Rodoviários de Joinville recebe
ram a la. parcela elo auxfllo-desernpre
go.

Na 3a. feira, o Delegado Regional do
Trabalho, Paulo Roberto de Miranda
Gomes efetuou O· pagamento do auxí-
lio, a 102 ex-ernpreçedos da Cia. He-

o dng, que desativou' duas de suas uni-
1- dades fabris. Da mesma forma, 66 de�

sempregados ligados ao Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da' Cons-

,- trução e do Mobiliário de Chapecó re

ceberam a primeira parcela.
ncessão do benefício

-

, O auxílio-desemprego é concedido
� o prazo máximo de seis meses a

"empregados em razão do fechamen
to total ou parclal da empresa; em ra
zão de dispensa sem justa cause; . d�
mais de 50 empregados num intervalo
de até 60 dias, face a modificações es

truturais ocorridas na empresa e ain-

da, nos casos de emergência OU grave
situação social,

.

-

O seu valor pode atingir até 80%
do salério mínimo local, a critério do

. Ministro do Trabalho e .dentro das dls

ponibilidades orçamentárias.
Em Jaraguá do Sul
Em virtude da auto-falência da Jarita e .

Cyrus e das dispensas ocorridas em ou

tras empresas, o Posto do Minist�ri()
Trabalho em JS cadastrou numa la:

ejlpa, 980 pessoas, q'!e se candidata
r� ao auxílio-desemprego. Como a

dispensa de empregados gerou uma

grave crise social engrossando o núme
ro de desempregados, aguarda-se a con

cessão de auxlllo aos requerentes de. JS.

er

IS-

(O

BODAS DE OURO _: CASAL P(CCOLI

Completou ontem, 50 anos de
vida matrimonial, o casal Albano e

Josefina Salier �íccoli, que no dia
3 de fevereiro de 1934, na Capela
Nossa Senhora das Graças, na Barra
do Rio Cerro, juraram compromisso '

_peránte Deus e os homens,· e que
perdura há m�io século. Membros
de tradicionais familia, jaraguaenses,
o casal jubilar possui 5 filhas � Es-

o tefânia casada com'Wolfgang, Erna
casada com Waldomiro, Elvira casa

da com Osmar, Elidia casada com

Norivaldo e Emilia casada com José,
14 netos e 4 bisnetos.

Hoje, dia 4, às 18 horas, Alba
no e Josefina Píccoli participarão ao

lado dos familiares e amigos, d.
uma missa em ação de graças, qUe'
será concelebrada paios

-

três sacer-

dotes irmãos de D. Josefina, na Co
munidade São Luiz Gonzaga, do Ja

'raguá Esquerdo. Aos jubilares, as fe

licitações deste' jqrnal.
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980 PESSOAS CANDIDATAS AO
AO AUXILIO-DESEMPREGO

,

o

I
s
I

r
r
o

.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDOSTRIAS DE ALiMENTAÇAO

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Assembléia Gerál Extraord!nária

Pelo presente Edital o SINDICATO DOS TRABALHA
DORES NAS INDUSTRIAS DA ALIMENTAÇÃÖ de Jaraguá
do Sul, com extensão de base para os municípios de
Guar.amirim e Massaranduba, sito a Av. Mal. Deodoro
dà Fonseca, 855, neste município de Jaraguá do Sul,
estado de Santa Catarina convoca todos os seus Asso
clàdos para uma Assembléia _Geral Extraordinéria, a

realizar-se no dia e de fevereiro do corrente ano no pá
tio da Igreja Matriz, às 8 horas em primeira convoca

ção 'ou às 9 horas em segunda convocação, para dell
bererern sobre a seguinte ordem do dia:

. � Autorizar a Diretoria contrair - financiamento
-junto ao FAS no valor de 6.074,74 ORTN's,
para a construção de sua Sede-SÓcial própria.

- Autorizar a Diretoria oferecer o prédio e .terre
no e Equipamentos como garantia.

Jaraguá do Sul, 30 de janeiro de 1984.

HANZ EGON BUROW
Presidente

Supervisores

COM.' IND. BREITHAUPT

INFORMA O RESULTADO
DO 2.° SORTEIO
REALIZADO DIA 28.01.1984

1.0 prémio n.a 64.019 - 1 REFRIGERADOR"
Juvenato M. Aloizia - Gua

rani-Mirim, Massaranduba.

2�0 prêmio n." 14.568,- 1 MÁQUINA DE COSTURA
Valdir Meiler, Jaraguá do Sul

3.° prêmio n.O 08.'331 � 1 BICICLETA BMX
Luzia Bruch, Jaraguá do Sul

4.° prêmio n.O 91._593 - 1 MÁQUINA DE LAVÀR ROU-
.

PA.

Transportadora Bahr, Pome
rodé.,

Troque suas notas fiscais e tickets de caixa por cupons,
e participe ,do 3.° sorteio dia 29.02.84.

Estamos recrutando supervisores
:

pera tinturaria,
malharia, corte e confecção.

Os candidatos deverão ter experlência mínima de
três anos e possuir bom nível técnico.

Enviar curriculum ou comparecer a MARISOL S.A.
Indústria do Vestuário. - J�raguá do Sul - SC.

As MELHORES SUGESTOES PARA
PRESENTES ESTAO AQUI!

Na Joalheria A Pérola, você encontra artigos pa
ra presentes e decoração, peças de joalheria, relojoa
ria, objetos em prata, cristal e porcelana que real

çam ci seu requinte e bom gosto. Em anexo, a Ótica
Moderna, com os últimos lançamentos em óculos na-

cionais e importados. Visite-nos

Joalheria A-Pérola
Ótica Moderna
Rua Reinoldo Rau,. 289 - Fone 72-1823

Lavação; polimento, teto e estofamentos e IimpeJ:a em

c__ geral, é com a '

Marschall Polimentos
Experiência, a certeza de um trabalho

bem executado.

Promoção: polimentos a Cr$ 8.000,00
'Av. Getúlio Verues, 210 - .Jaraquä do Sul·SC

Relógios, cristais. violões e artigos finos par..
presentes, em todas as

ocasiões é com o

LANZNASTER
O SE\! RELOJOEIRO

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

- EDITAL -

AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No-
· tas e Oficia I de Protestos de Títu los da Comarca de Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da
lei, etc... .

Faz saber a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cartório para protestos os títulos contra:

ANTONIO DA SILVA, Rua Roberto Ziemann, 648, nesta.
ANTONIO JOSE IZIDORO, Rua Onelia Horst, s/n, nesta.
AFONSO BETTONI, Estrada Banana.l do Sul, s/n,_Guara�
mirim. ADAMIR BOEDER, Av. Mal. Deodoro, 855, apto.
301, nesta. DAVID VALENTINO PAlOSCHI, R� 272, n.O
92 Jaraguá Esquerdo, nesta. DARCI DE OLIVEIRA, Rua
Iza�el, sln, Corupá: ERIVELTO GIRARDI, -Rua 301, s/n
nesta. EDMUNDO LOMBARDI, Rua 1'82, Vila 'Nova,
nesta. FLAVIO BATISTA, Rua Joinville, 143; nesta. IVO
�OGERIO REINHOLD, Rua 171, casa 110, nesta. INESIO

· HENNING, Rua Marina Frytuoso, 376, nesta. ISIMAR
MAIA, RUa Tifa dos Martins, sln, nesta. JOAO �AASS,

· Estrada Rio Cerro II, s/ri, nesta, JOÄO A. CORREA E
OU, Rua 210, n.O 293, nesta, JORGE GILBERTO VERBI
NEN, Rua Tres Rios do Sul, nesta. KUNIBERT KLllZ
KE, Rua 25 de Julho, s/n, Corupá. MARIO SCHUMA
CI-IER, Av. Mal, Deodoro, 158, nesta. MARIA. DE LUR
DES DE-OLIVEIRA, Rua Otto Schneider, 51, nesta. NEL-
SON DORNBUCH, Rua Augusto Mielke, s/ri, nesta. OS
CAR DORVAL DE SOUZA, Av. Getuli9 VarQas, 398, nes
ta. ORLANDO JOSE STEIN, Rua Preso Epltácio Pessoa,
70, nesta. OFICINA DE LA1ARIA BAUMGARTEL LTDA, ,

Rio Cerro II, s/n, nesta. PEDRO JOAO DUTRA, Rua Jo
inville, 210, nesta. RUTH KIENEN, HENN, Rua Adelia
Fischer, s/n, nesta. SILVrO REITER, Vila Lalau, ,sln,
nesta.' SEBASTIÄO DE ARAUJO, Rua Rio Grande do 'Sul,
�1, nesta. WILSON DRAEGER, Estrada Rio da lu.z, s/n,
nesta.

. '.

E, como os dites devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida lnthriação, faz por

,

intermédio do presente edital para que os mesmos com

pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller; ?8, 110

prazo da .lel a fim de liquidar ó seu débito 0'1:1 então
dar razão por que não o faz, sob pena de serem os referl-:
dos títulos protestados na forma da lei, etc.

ns/ Jaraguá do Sul, 02 de fevereiro de 1984.

AUREA MÜLLER GROBBA

Tàbeliã Designada de .Notas e Oficial de Protestos -

de Títulos da Comarca de Jaraguá do �ul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.

Antônio Nelso Tasca, no dia 14 de dezembro viveu
experiência de 10 horas a bordo d. uma espaçonave e não
descartou a possibilidade de submeter-se a uma sessão
hipnótica. Ostenta nas costas a estranha marca semelhan
te a um "W" e um ponto c;!e exclamação, produzido por
queimadura, que não ·pr9duziu. dor. Esteve em contato
com um OVNI lIs 20 horu, raptado, e devolvido às 6 ho
ras da manhã seguinte, relatando que,esteve a bordo de
uma nave, manteve contato com o mensageiro "CabalaH,

�---�-------------------------------��q�.�I.����e��uu���
gem. de adVertência sobre armamento nuclear, _pesquisa
biológiCa, luptrpopulação e dominação de nações p�r na-:

ções. Vérdade � mentira?

. .

A SECRETARIA DA FUNDAÇAO EDUCACIONAL DA REGIAO DI: JOINVll,.Le COM SEDE
EM JARAGUA DO SUL, COMUNrCA QUE os alunos aprovados nos cursos de Economia
e Ciências Contábeis em Jaràguá do Sul, deyerãc)_.dirigir-se à.FERJ, pagar no ato da ma
tdcula a quantia de Cr$· 82.000,00 (oitenta e dois mil cruzeiros ), apresentar os documen
tos solicitados abaixo, pera efetuarem' sua matrícula.

OBS.: O preço da mensalidade até julho é de Cr$ 41.000jOO (quarenta e um mil cru-

zelros).
"

Documentos necessários para a matrícula hOS cursos de Economia e Ciências Contábeis
em Jaraguá doSul.'

.

MATRICULA- Dias: 06, 07, 08, 09 e 10 de fevereiro de 1984.
HORÁRIO: Das 8h30min às Tl h30min e das 14 horas às 17h30min.

01. Certidão de Nascimento ou Casamento, 2 vias, fotocópía.
. 02. Carteira de Identidade (frente e verso), 2 vias, fotocópia.
03. Título de Eleitor (frente e verso), 2 via s, fotocópia.
04. Certificado de Quitação Militar (frente e verso), 2 vias, fotocópia.
05. Histórico Escolar do 1.0 Grau (frente e verso), 1 via, fotocópia;
06. Histórico Escolar do 2.° Grau, 2 vias, criginais ..
07. Certificado de conclusão ou diploma do 2.° Grau (frente e verso), 2 vias, fotocópia.
08. Declaração da firma que trabalha seis, ou mais horas diárias.
09. Fotocópia do CPF (CIC), 1 via.

'OBS.: Os 60 candidatos aprovados no Vestib ular de Economia e os 40 aprovados no Ve",
.

tibular de C'iênclas Co';tábeis, em Jaraguá do Sul; deverão ,f.zer SUa matrícula nos dias e

horários previstos, casQ isto nã� äconteça, au tomaticamente o candidato perderá sua vaga,
sendo chamado o seguinte na classificação. A SECRETARIA DA FURJ .

Ganhe·4,
•

vezes mais
COMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHROEDER E .ECONOMIZE GASOLINA E DINHEIRO ..

VERIFIQUE NOSSOS PLANOS DE PAGAMEN TOS E A NOSSA LINHA DE PRODUTOS.

TEMOS TAMBI!M À VENDA MOTOS USADAS.

Revendedor Autorizado

KONDA.

r

Jardim São Luiz
�COMPRE o SEU LOTE NO JARDIM SAO LUIZ POR APENAS

,

Cr$ 31·200,00 POR Mes. .

.

JARDIM SAO LUIZ A SUA OPÇAO DE MORADIA NO
JARAGUÁ ESQUERDO.
EMPREENDIMENTOS "MOBIL 'ARIOS

MARCATTO LTDA.
,

.
CRECI.0?3:- 11." REGIAO

Mal. Deodoro; 1.179 - Fone 7:l-1136
, �-------------,------------------

. .1

EntrenoMonza4portas poraqui.
Elleldlerle r Camércio
�e YelcIIIS lida..

I'
-r-

.- . �".

o fazendeiro Antônio Nelso Tasca, no flnatdo ano',
teve contato de terceiro grau com espeçoneve e seres ex

traterrenos, em Chapecó. .Nom encontro. com Danlel Re-_�
bisso Giese, Bél. em Ciências Biológicéls

.

e Ufólogo, do
Centro de Investigações e Pesquisa Exobiol6gica - Cipex,
de Curitiba, depois de ouví-lo, disse acreditar na experi
ência. "Para quem estuda ou investiga fenômenos ufoló
gicos nada é impossível", observou. Diz ainda que há sé
rios indícios de que hajam bases de espaçonaves debaixo
da terra e no fundo do mar, segundo conclusões de tes

temunhas de alto nível. Segund0 ele, é patente. que a For

ça Aérea Americana capturou espaçonaves , e seres allení
genas, não sabendo se os seres estão vivos ou não, derru
bados por mísseis ou caíram por defeito. em seu sistema
de propulsão.

-.-

Perto de 10 mil brasiletros de todas as idades escapa-
rão da morte certa, este ano, se fizerem uso adequado de
cinto de segurança no automóvel de estimação .. Estimativa
do "fantástico",' de domingo, consultando especialistas do
ramo, Menos 'mal. .A maioriª- da população motorizada iá

.

acredita na proteção do' cinto" .de segurança - que não
evita o acidente, mas reduz a gravidade das lesões em ce

so.de acidente. Pesquisa reali�ada pela "folha", na cide
de de São Pulo, informa que 73% .dos paulistanós epos
tam na eficácia do cinto e eplaudern- a decisão do gover
no de tornar obrigatório o uso desse protetor de, aceita- ,

ção universal. Tanto mais, aqui no Brasil, trânsito rnais
Ihseguro do mundo. .

-.-.
Depois de ter feito os' canecos de c:hopp promocionais

. da candidatura de Richard Nixon à presidência dos Esta
dos Uni�os,. a Ceramarte, empresa de Rio Negrinho, faz
novo vôo internacional de grande destaque. Acaba d@ en

viar para Lós Angéles a prImeira partida de- canecos. des
tinados às Olimpíadas de 1984. Quem os, viu garante que
são um prlmer.. A proclução da Ceramarte, aliás, é quase
que inteiramente destiniJda ao mercado externo. E�ropa e

Estados Unidos s�f) 'os seus prinçlpais freguezes.
-

.-.-

Wanderley Salles, -filho do ex-deputado, Procurador
da Assembléia, assessor de Henrique Córdova e cartorá-

.

rio Waldemar Salles, foi nomeado para carqo em cornls-.
são no Tribunal de Contas. E, também, Waldemar, cida
dão honorário de Jaraquá do Sul. E dizer que não temos
bons representantes na Capitel ...

-'__.-
A ameaça de ruptura do monopólio eslatal da corres

pondênc;i� internacional. átravés de um projeto' do .Depu- -

tado Alvaro Gaudêncio (PDS/PB) já aprovado pela Câma
ra ci em tramitação no Senado, Dode ser, segundo o presi
dente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
( EBCT), Botto de Barros, "a porta de entrada das multi
nacionais de' correio paralelo no mercado doméstico".
Ele alerta que a matéria, 'I�lesiva aos interesses nacionais",
implicaria, se aprovada Delo Senado Federal, numa perda -

de divisas que em 83 atingiram a US$ '16 milhões". Fon- .

tes da ECT denunciam a existência de "uma lubrificada
máquina de pressão para, derrubar o monopólio" e apon
tam tal movimento como responsável pela ,tentativa de
inf.iltração ilegal de alguMas multinacionais do ramo no

mercado brasUei.ro . .: a velha história: quadro que )'!ão faz
gol, leva. E os meninos do nosso "Correio" que se cuidem ...

_;,._; (

O Brasil.acaba;de bater mais um recorde-triste. Con
forme o IBGE, temos 54 milhões de analfabetos. Trate-se,
assim, da segunda maior população da América Latina,
só perdendo para o próprio povo beasilelro.afé. o Mobral,
falhando totalmente em Sua missão, prepara-Se agora pa
ra cuidar do planejamento familiâr do brasileiro. Temos
dois perigos à' vlst; o brasilelrö pode parar de procriar
ou acaba virando coelho. J.
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[ie) 3 i) � 'e) tIe)�elf'el
Fundado em 10jmaioj1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jorn. Prof. ORT-SC
fi.O 729 e Diretor de Empresa Jornalística n.O 20. Mem
bro efetivo do Inst. Histórico e, Geográfico de Santa Ca

tarina. Redator: Flávio José Brugnago - ORT-SC ri.o 126/
80. Redação, Administração e Publicidade: Rua Coronel

Procópio Gomes de Oliveira n.O 290 - Cx. Postal 19-
Fone 72-0091 -- 89250-Jaraguá do Sul - SC. Composi-.
ção e impressão: Composição Gráfica e Editora ZF -

Blumeneu - Telefone: 23-0062.
Assinaturas �ra Jaraguá do Sul: '

.�. . . .. Cr$ 6.500,00
Outras cidades:' Cr$ 8.000,00
Número atrasado: Cr$ 200,00
Número avulso: Cr$ 300,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza & Cia.

Ltda, Tabule Veículos de Comunicação SIC Ltda, e Pro

pai Propagànda Representações Ltda.
Este jornal é associado a ADJORljSC e ABRAJORI.

ESCANCINAVIA A NOVA OpçÃO
COPENHAGEM COM 30% DE DESCONTO.
Na tarifa Ponto a Ponto.
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGEM ou

Nórdica' Representações -

Rua Padre Jacobs, n.O 23 - Fone 22-8477 - Blumenau

Arno Olavo Duarte
,ELETRICISTA AUTÔNOMO

10 ANOS DE EXPERIÊNCIA NO RAMO
,

,

Eletricista em geral, manutenção lndustrial, monta
.

gem de painéis, consertos de caldeira à óleo, caldeiras
a lenha e serviços de encanador.

}ua Fritz Bartei, 610 - Fone 72-1429 - jaraguá do Sul

BATERIAS NOVAS, USADAS, RECONDICIONAMENTOS,
RECARGAS, E CONSERTOS EM GERAL.

Verifique nossos serviços e o noss,o' atendimento.

Rua Pastor Ferdinand Schluenzen, n.O 295 - fone 72-0755

Jaraguá do Sul - SC.

[V�AIG )�ffi( CRUZEIRO J
Passagens aéreas e serviço de cargas e encomendas

Varig/Cruzeiro cara a região da Grande, Jaraguá do
. �ul, é com a Organização Contábil "A Comercial" SiC
,Ltda. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 290 - Fone

_.?�-0091 -, anexa a redação deste jornal.

HÁ 40 ANOS,·

Num comunicado à praça levava
se 'aJravés do jornal local, ;'ao conheci
mento do comércio em géral. e princieal
mente de nossos prezádo� freguezes!'� que
da firma Marcatto 'Irmãos 'retirava-se o

sócio Rieieri Marcatto, "pago e satisfeito
de seus haveres, i'assumindo o ativo' e pas.
sivo da referida firma o sócio João Marcat
to que, através de diversas:' alteraçoes é

hoje a Marcatto Indústria de ;Chapéus Ltda
carro-chefe de um grupo comerciai-indus
trial em franca expando.

'

- Bernardo Grubba requ,ria à pre
feitura a averbação, de sua fmal de. Han
sa, hoje Corupá, para Grubba & Cia., Ltda.
que veio transformar-se em, Be.rnardo
Grubba S.A. - Indústria e Comércio dos
dias atuais, com sede à Rua 23-B, n.O 43,
nesta cidade. Oh, descufpa! 'Para qu,m é
dado a dar o nome às vias públicas a

23-B é a rua Cél. Bernardo Grubba
Pi�neiro, mais pöllra a_esquina da Rua 4,
que é a Rua Presidente Epitácio Pessoa, de
saída p,ra o vizinho município de Corupá.
- Também o sr. Ernesto Kraushaar

requeria baixa para 1944 do imposto de
seu ateli,r-fotográfico. O Ernesto "Cabelo
encaracolado" numa tradução grosseira,
,achava-se estabelecido à Rua Nereu Ré\
mos, em Hansa,: hoje Corupá ..

... HÁ 30 ANOS
- A Asso�iação de Proteção fit

.

As-
sistência à Maternidade e à Infância de

Jaraguá do Sul, entidade civil sem fins
lucrativos registrada no Registro Civil, Tí
tulos e Documentos, publicava pela im

prensa local o Balanço que compreendia
o período de 1.° de Dezembro de 1952 a

30 de Janeiro de 1954, bem como a de

monstração dH contas de Receita e Des

pesa, encerradas em 31-01-54, assinado
pela dlreterla: HUde Hufenuessler - Pre

sidente; Irene Pedri Guenther - 2a. Se
cretária e Irene Luz Da,:,tas - Tesoureira.
O Conselho Fiscal que examinava detida
mente a documentação e as respectivas
contas, concluía que os atos praticados
pela diretoria deveriam ser integralmente
aprovados pela Assembléia e vinha assi
nado por Geny C.O. Silva, Adélia Mül,ler,
Elisabeth Gressinger e Eugênio Victor Seh
möckel - Contador.

- A Escola Jaraguá, da Comunidade

Evangélic;a Lutherana de Jaráguá do Sul
comunicava que se achavam abertas as

matrículas para os seguintes cursos: 4

anos ,do curso prim,rio e 2, anos do eur-.

SQ complementar, devendo os interessa
dos procurar a secretaria da escola à Rua
José Bonifácio, 62. E explicava: ao lado
da Igreja Evangélica. Hoje ergue-se o com-

CONFIRA A HIS'IÔRIA ...

Guarda-Pós?

Barão de Itapocu,

ple�o educacional evangélico na confluên
cia das ruas 30 e 4, isto é, da então José
Bonifácio, mais tarde Prof. Esthéria Len
zl Friedrich,' 'extraordinária educadora,
professora e diretora daquela escola, fa
lecida no exercício de s'ua's funções após
pertinaz enfermidade e por isso merec..

dora do nome ao lado' da escola que tanto

elevara e da Rua Preso Ep. Pessoa. Á nova

construção é fruto de trabalho obstinado
de Vicente Donini, SUa equipe, a �omuni
dade que concorreu com generosas con

tribuições, muitas vezes acima de suas ca

pacidades, mas desejosa da conclusão da
óbra que hoje é �adiosa realidade.

... HÁ 20 ANOS
.� Era eleita a nova Mesa da Cimara

de Vereadores para o ano de 1964 e era

reeleito o Vereador Loreno Marcatto com'
7 votos, i.é., 6 do PSD, um transfuga inte

grante da bancada udenista e 4 anulados,
pertencentes à bancada dá UDN. O Vice
era Erich Böllptista; 1.° Secretário João Her
mílio Cardoso e 2.° Secretário Waldo Kru
tzsch. João Lúcio da Costa, líder da banca
da 'da minoria retiröllva, voto de confiança

.

e iniciava-se mais um pesado período le

gislativo em Jaraguá do Sul.
- Pedro Perfeito, hoje falecido e

Antonio Zimmermann, o "Ico" fanático

pelo Baependi que selJlPre amou, retorna-_
vam de uma partida de futebol em Timbó,
onde o azurra jogara momentos antes. Nas

imediações de Pomerode uma lamentável
éoiisão com danos de monta nas viaturas
e ferimento nos dois ocupantes que foram.

hospitalizados em Pomerode, com fratu-
,

ras.

... HÁ 10 ANOS
- O Corpo de Bombeiros Voluntá

'rios de Jaraguá do Sul surgia a 22 d. a

gosto de 1966 e tinha como divisa: "Sal

vação da Vida e dos Bens nos Incêndios e

Calamida,des Públicas", lema dad� pelos
integrantes do Lions Clube, porque, se

gundo eles, lembrando o Presidente ame

ricano Lincoln.,"o homem que não faz
mais trabalho do que aquele para o cjual
é pago, não vale o que ganha". De finan

ças andava' muito mal. Daí O -pedido de
ajuda.

- Pedro Nolasco se despedia: "Va_
mos adiante, amigos, que há mentiras d.
todos os tipos. Em fins do ano p�ssado,
em convívio o mais tenro e desabusado,
me perguntaram se algum dia já escrevi
alguma mentira em a minha, longa vida
profissional. Sinceramente, fiquei- pensati
vo.�. - SenhQres, o Registro Civil d. Já

raguá do Sul não registra nenhum Pedro
Nolasco. Mas que ele existiu, e existe, é
um fato, Mentira ou verdade?".

� ,,, �*'_·_'�·_-_· '_.�0�·���"'

Vá na Loja do Guarda-Pó,
onde você encontra aventais, jalecos, macacões, camisas, calças brancas e pretas, pa
letós de garçon e mais toda linha de uniformes para indústrias, hotéis e supermerca
dos.
Rua Padre Jacobs, n.O 23 � Fone 22.8477 em Blumeneu e Rua do Príncipe, n.O 789
Telefone 33-5660 - em Joinville.
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COMERCIAL FLORIANI
REVENDA E ASSIST�NCIA TÉCNICA autorizada ...

calc. SHARP e pISMAC para Jaragu' do Sul • r"lO.
Temos toda linha de máquinas de escrever

OLlV!=TTI, manual e elétricas.

Grande, quantidade de máquinas USADAS: OllVenl
e REMINGTOM com _0'6 meses de Garantia.

,Oflciha' de máqJinäs de escrltörlo em geral, e
Relóqlos de Ponto Rod Bel.
ACESSÖRIOS EM GERAL.

Rua Venâncio da �i1va Porto, 331 - Jaraguá do Svl;SC.
,I _" '_ -� .' ,I

•

,--:--. f· ,;

Presenteie com jóias e as mais finas
sugestões da REI;0JOARIA AVENIDA.

Mar-echal e Getúlio Vàrgas
,',

'! FUNILARIA JARAGUA LTDA.

'.' 'o .

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

'cohdiçõe's de atendê-los
,

eficientemente.
"

Rua Felipe Schrnidt; 179 - Telefone: 72·0448

TERRAPLENAGEM
'

VARGAS

Retroescavadeiras e .Tratores de Esteira

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS·
TUBOS SANTA HELENA

Tribos de concreto para suas obras
Joinville� 1.-016 Telefone: 72·1101�t

Rua

,

"

, A moda certa em roupas e -ealçados é com öl

'CINDERELA, onde estão as melhores opçõer
para cada -estaçäo.
"éINDERELA

Veste bem. A moda certa, na
Gumercindo e ria Getúlio Vargas.

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

"COMUNI CAÇA0"
Ho agitado mundo de hoje é cada vez maior a necessidade de comunicação. Não

comunicação em t,ermos de me'dnica" mas sim, significando transmissão ou troca de
idéias. Podemos dizer que a falta de comuni cação' está na base de vários problemas que
estão ocorrendo a nível mundial. ,

Um desses problemas é a inquietação da juventude que se sente incompreendida
pelos mais velhos. Outro problema é o do casamento fracassado.

Todas as pessoas precisam de alguém com quem partilhar seus bons e maus me

m'entos. E, normalmente, a solução é o casa mento. Porém, o casamento não pode ser in
terpretado apenas como um arranjo moral e legal para a prática do sexo. É preciso algo
mais. Ia necessária uma compreensão e uma participação livre e franca na vida mental
de cada um dós' cônjuges.,

'

Cada um deve compreender que é mem bro de uma família e não apenas guardião
�e seu irmão, mas sim irmão de-seu irmão.

-

,

Se o ser humano viver em um mundo 'isolado, passará por grandes sofrimentos. Quan
do uma pessoa transmite seus pensamentos, positivos ou negativosi a outros, ele libera
suas emoções abafadas, frustraçôes e ansied ades. Se deixar de transmitir seus pensamen
tos, bons ou maus, gerará uma 'pressão psicológica em seu interior que finalmente virá a

explodir, trazendo-lhe dano físico e mental. Não é necessário que todos pensem da mes-

ma maneira, para se viver em paz.' ,
,

Ia essencial erradicarmos a ignorância, a superstição e o-medo, e nos esforçarmos
para dividir nosso conhecimento, nossa confiança e nossa 'coragem.. Isto é melhor reali-
zado pela' comunicação,', '

Extraído de Revista "O Rosaeruz", publieaç ão da Ordem Rosaeruz - Amare - Caixa
Postal 307 - 80000-Curitiba-PR.

'�mBESC &t
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PELADAO: COMEÇARAM AS SEMIFINAIS - Já com a

adoção das novas regras do futebol de salão, foram ini
ciadas sébado, no Pavilhão Artur Müller,' Parque Agrope
cuário, as semifinais do I Campeonato .Aberto de Futebol
de Salão de Jaragúá do Sul, da Divisão Municipal de Es

portes/LJFS. Sem problemas maiores devido a nova re"

'gulamentação, os resultados epresentedos foram estes:
Fininvest 2x2 Ajax, Wiest 4x8 América, Flumjnense 6x3
Zonta "A", Fantmann 6x3 Vasco da Gama, Indústrias
Reunidas lx1 Vila Nova, Jaraguá Fabril 1x1 Satélite, Con
fecções Neuza 3xO Marisöl; Papel' Plast 2x4 Moitas e Co-
neza 4x7 Gumz Irmãos.

'

, .

PELADAO: HOJE, A 2a. RODADA' - O Peladão tem
continuidade neste sábado, com jogos válidos pela segun
da rodada das C"aves "G\. "H" e "I". A partir das 14 ho
ras jogarão Ajax x Wiest, América x Fluminense, lonta

.

"A" x Ifininvest, V,",�co,da Gama x Indústrias R.u.nidas,
Vila Nova x S'âtélite� Jaraguá :Fabril x Fantmarín;-Marisol
x Papel Plast, Moitas x Coneza e Gumz Irmãos x Con·
fecções Neuza. Todos no Agropecuário.

.

ESTRELLA ESCOLHE .DIRETORIA - A tradicional So
ciedade Sport Club Estrella, de Nereu Ramos, marcou

. para este domingo, às 9 horas, em . sua sede social, as

sembléia para apreciação do relatório da diretoria, pres
tação de contas e, também, eleição da neva diretoria e

do conselho fiscal. O atual presidente, Paulo Ademir Flo
riani, que cumpre-o mandato interinamente no lugar do
presidente licenciado. Renato Demathê, deverá .ser eleito
à presidência, pare �ue assim possa dar continuidade ao

trabalho iniciado. E .pouco provável que ocorram mudan
ças de última hora. Como novidade, o Estrella contará es

te ano novamente com Pedro Garcia, incanséve! batalha
dor do esporte e um dos responsáveis pelo sucesso do
clube no futebol do Norte do Estado.

.

'LIGA MARCA REUNIÃO PARA DIA 16 - O presidente
Valdir Arno Stricker, da Liga Jaraguaense 'de Futebol,
marcou para o dia 16 de fevereiro, na sede da entidade,

.

sita na rua Jacob Buck, uma reunião com dirigentes dos
vinte e um clubes filiados, para tratar sobre a realizaçãó
do Campeonato da la. Divisão e 2a; Divisão de Amadores
de 1984. Segundo Stricker, dependendo do número de
equipes interessadas, os certames poderão ser iniciados já
no mês de março.

-,

FIGUEIRENSE PROGRAMA AMISTOSOS - O· E.C. Fi

gueirense, da Ilha da Flqueira, programou para a tarde
deste domingo, no Estádio Antônio Ribeiro, partidas amis

tosas, a partir das, 14 horas. Jogarão na oportunidade
Blumenauense x Vitória, Veteranos Figueirense x Bangu e

Figueirense x Olímpico. No local funcionará vm amplo.
serviço de bar.

'

R�GULAMENTO DOS JASC --..,.. A Secretaria de Cultura,
ESporte e Turismo está encaminhando às federações, con
selhos e divi�ões municipais de esportes do Estado, o no
vo regulamento dos Jogos Abertos de Santa' Cat�rina,
chamando atenção para as datas pé!ra registro de atletas
e ficha geral de inscrição, respectivamente. Até 28 de fe
vereiro deverão ser registradas as modalidades, mesmo
aquelas em que os municípios já estiverem classificados e

15 de ",arço será o último prazo para atletas novos, ee-

1110 também entrega de ficha de hiscrição.
LJFS: NOVO PRESIDENTE - Na noite de quinta-feira,

Luiz Carlos Nlcoluzzl, presidénte 'da Liga Jaraguaense de

F�tebol de Salão entregou seu, 'cargo ao vice-presidente
S7rgio Kuchenbecker, em razão da sua transferência à Ca-

� P�tal do Estado, por motivos profissionais. Sérgio dirigi
ra a entidade até o final do mandato da atual ,diretorjá;
que expirará 'em janeiro/8S. Por outro lado, diá 27' pas
sado, jogando em S. Bento do Sul, centra a Seleção Lo-

�1;t;a;ae��:�agU�����,à� G��f:��/deE���:��� ��né�3ú:�;

derrotada por 9 a 8 e este
ve formada por: Mile (Dar
ci), Cizo, Alcir (Malica),
Tubarão (Arno) e Célio
(Rogério) .

Mário· preside a ARMA
O ex-presidente da Liqa Jaraquaense de Futebol,

Mári,o Vitorio Rassweiler,: foi eleito presidente da As
sociação Recreativa Marisol (ARMA), tradicional -em
presa do vestuário de Jaraqué do SLI'- Na vice-presidên
cia foi eleito Leopoldo Emke, secretária geral Rosane
Sasse, l a. secretária Inês Altjni, diretor de patrimônio
Liberato Tomaselli, diretor de -esportes Sido Doering,
tesoureiro geral João José Blzatto. 1.° tesoureiro Dalva
'Pré Zanini, diretor social Luiz Carlos Floriani. Conse
lho Fiscal - Efetivos: Neusa Pedri, Ivone Schmidt,
Eronildes Pedri e Marlete Carnpestrini: suplentes - E
vanir C. Kelbert, Teresa Panstein, Inácio Venera e Leo
nita Sasse. Comissão Disciplinar. - Efetivos: Faustino
Rosa, Leonita Spézia e Valdir Pacheco; suplentes
lnqrid Wenserskv. Iria Rincaweski ,e Sílvio Maes.

Deutsche Ecke
Bilder aus Luthers Leben-

10. ---'- Die Taeuschung war gelungen: Waehrend alle
Welt Luthers Spur verloren waehnten, wies -der Schloss
hauptmann Hans von Berlepsch seinen neuen Schuetzling,
der auf der Wartburg num in Sicherheit war, sogleich an,
die Kutte mit dem Rittergewand zu vertauschen und sich
flugs den Bart wachsen zu lassen. Zwei Edelknaben bra
chten .dem "Schutzheeftllnq" das Essen und Trinken. Dire
Treppe, die .zu seiner Kammer fuehrte, wurde bei Nacht
"mit Ketten und Eisen wohl verwahrt, dass niemand hl-

. naufkonnte:

Ich glaube nicht, dass die Jugend 'dem Alter ueberle
gen ist; viele aeltere Menschen fuehlen sich nur deshalb
alt, weil ihre Umgebung dás VOn ihrien' erwartet. Die Na
tur hat den Menschen nach einem viel gros5zuegigeren
Plan geschaffen, als er bis jetzt selbst erkannt hat.'

, (Professor Dr. E. L. Bortz) ,

Ich bin Mitte Fuenfzig und habe durch einfache Be
muehungen nach und nach zweiundzwanzig Pfund abge
nommen. Frueh um 6 Uhr fuehre ich meinen Hund, aus,
schwimme zweimal woechentlich in einem Hallenbad und
betreibe ein wenig aper regelmaessig Gymnastik. Bei alle
dem fuehle ich mich ohne Uebertreibung jung.

(Professor Dr. E. L. Bortz)
. Der schlimmste Feind des pensionierten Menschen ist

das Nichtstun. (Prof. Dr. A. Bogomoletz)

BAEPENDI INAUGURA �

O C.A. Baependi inaugurou
na tarde/noite de segunda ..

feira, dia 30, duas modernas
canehas de tênis de campo
construídas pela Lisonda do
Paraná e paralelamente deu
início ao-torneio de inaugu
ração. Diretoria, autorida
des, associados.e convida
dos marcaram presença na

iniluguração das carichas,
iniciadas na gestão do pre
sidente Haroldo Ristow e

que custarão cerca de CrS
16,5 milhões. O Baependi
está, agora, empenhado na

.eenstruçãe de duas canchas
de bocha, dotando o seu

complexo esportivo-social de
um aparelho para disputa
de uma modalidade bastan
te popular na região.

MAIS OBRAS ESPORTI
VAS - A Kohlbach inicia
rá em breve a construção
do seu ginásio de esportes,
da mesma forma o Colégio'
Divina Providência, enquan
to o Beira Rio Clube de

Campo dá andamento às
obras do ginásio, aurnentan-

. do o patrimônio do clube.
No Colégio São Luís; o maior
ginásio de esportes de Jara

guá do Sul teve concluída
esta semana a. sua cobertu
ra e os trabalhos continuam
em ritmo normal. Termina
das' todas essas construções'
projetadas e em obras, Ja
raguá do Sul passará a con

tar com nada menos do
que 9 ginásios cobertos:
Arweg, AABB, Artur Müller,
Menegotti, Armalwee, Agro
pecuário, Kohlbach. Beira
Rio e São Luís. São gl,ná
sios a fazer inveja a qual
quer cidade de porte.

ORAÇÃO À SÃO JUDAS TADEU
São Judas Tadeu, qlorioso apóstolo e amiqo de Je

S�Js. O nome. do traidor foi cause de que fosseis esque
cido por muitos, mas a Iqreja vos honra e invoca uni
vers,al!'lente como ,p�trono des casos desesperados, dos
neqocios sem remédio. Roqal por mim que sou tão mi

serável e �a7.ei uso desse particular priviléqio que vos
fOI concedido e conceda-me a qraça (pede-se a qraça).
E eu prometo que farei tudo- que estiver ao meu' al
cance para espalhar a devoção para convosco. Mandar
publicar assim que receber 'a qraça). Obriqado._ S.M.S.

, , ,

O ciclista Sílvio Roberto Ewald, da Equipe Weg, seguiu quarta-feira para
'Montevidéo, no Uruquai, onde em data de ontem disputou uma' prova ciclística e

amanhã, dia 5, participa de outro evento pedalístico. Na foto acima, os ciclistas da
Equipe Weq � da esquerda para a direita - Paulo Sbardelatti, Marcos Vieira, Wal
dir Hornburq, Márcio Ewald, Wanderley Zocatelli, Sílvio Roberto Ewald, Jonny Coz-
zarln e Evanie .Zimmermann.

.

-,
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As Anotacões de Flávio José
- I

, .'

•. Está em fase de realização, o levantamento sócio-'
econômico da população, da Vila Lenzi, Nova Brasílià, Vi
�a Lalau e Vila Baependi, consideradas as mais carentes,
pera futura implantação do Programa Olha o Peixe,

.

do

�overno do Estado é que será coordenado pelá Cidasc ,

'vU Lonselho de Admirlistração Pública (CAP) encaminhou
ainda no final do ano passado reivindicação,' porém, não
coreve confirmaçãO até o presente. Mas a implanteçêo
é certa.

;.,. O vereador Arnölélo Schulz, foi indicado pelo Di·
retório,. p.r. ser o Uder da bancada do PDS na Câmara,
da mesma forma como o vereador ,Álvaro ' Rosá, pel.o

. PMDB. A propósito, a edilidade, teve reajuste nos seus

v ,"ncimento., a partir de janeiro, .passando de CrS 143 mil

para mais de Cr$ 330 mil, isto em virtude da' receita do
município ter atingido; em 1983, Cr$ 1,6 bilhão, que ser

ve para baSe de cálculo dos reajustes.

" ,. O secretário Balduíno 'Ral,Jlino e o professor Jor
ge Roos, participarão na próxima semana, durante três
dies, em Osasco e Guarulhos, em Sãe Paulo" de 'uma ex-

periência na área educacional, buscando subsídios para o

programa a ser desenvolvIdo aqui. Aliás, nessa área, se

rao muitas as novldades para a rede municipal de ensino.

.' A prisão preventiva do v,reador e líder da ban
cada do PDS, Ademir' Sprung (que noticiamos há duas
semanas em primeir. mão), continua movimentando os

.:eios políticos de Massaranduba. Pesa contra o vereador
a acusação de malversação do din'heiro conseguido através
de leilão de objetos pertencentes à massa falida da fite
ma S.A. Indústria Têxtil, dá qual era o sindico.'

, • A Prefeitura Municipal de J�râguá do Sul iniciou
a distribuição dos carnês do Imposto Predial e Territorial
.Urbano, deste exercício, vencível em dez parceles:' 15.3,
16.4,15.5,15'.6,16.7,1-5.8,14.9,15.1,0,16. í 1 e 14.12.
Pagamento total até 15 de março tem desconto de 20%.

• Os epresários do comércio, reunidos quarta-feira, .

no B,ependi, decidiram manter a tradição e permanec.er
com as portas de seus estabelecimentos fechadas na quar
feira de cinzas (7 de !!Iarço), ne período da manhã, para
que desta forma seus funcionários possam participar com
maior tranq�ilidade das folias do carnaval. .

• Com o contrato de locação assinado, no valer
mensal de Cr$ 25 mil, foram entregues as chaves das sa

Ias da Estação Ferrovlärla, que servirão para a guarda de
documentos históricos, fotografias, materiais ·Iigados a

história de Jaraguá do Sul. E: o início do Arquivo e Mu
seu Histörlco do Município. As salas medem 94,11m2.

• O Comendad�r Alvim Seidel, Presidente do PDS
de Corupá, em recente entrevista, reítereu que este ano

continuará cobrando a prom�essa do governador Amin, pa-
Ira que seja asfaltada ii rua de aceSSb 'aó Seminário Sagra-

'

do Coração de Jesus. Envidará esforços tãmbém para que
<* segmento Corupá-São Bento do Sul; trecho da serra

'da BR-280� s.j� pavimentado.
• As próximas sessões dp Câmara de Vereadores. de

Jaraguá do Sul prometem ser quentes. E: que o Executivo
encaminhou projeto criando o cargo de Fiscal Geral da
Prefeitura e ôutro, elevando a idade-limite de 35 para 50
anos, para o ingresso, via concurso, aos quadros do fun
cionalismo municipal. Segundo os pedessistas, esses _ pro
jetos beneficiarão unicamente o vereador Alvaro Rosá,
que já vem .exereendo (, cerqo, ,II sem remuneração", -

se

gyndo o psôprlo .

• A repr,sa' existente 'no Rio, Jaraguá, da Serraria
Behling, do 'Jaraguá Esquerdo, fel. detonada pela Prefeitu
ra, "Com o consentimento da prC?-prietária, visto que ne. lo.
cal paravam detritös e carniça lançados no rio, exalando
odor.s fétidos, 'sentidos il dezenas de metros de distân
cia. Isso velo permitir também' que o

IIJaragu.á" tenha
seu curso normal. A represa 'não,.ra mals utilizada pela
�rraria, que '�gora usa eletricidade.

Concurso
h· ,., lstorlCO.
-

nao tem
• •

mscrrtos
Até o dia 28 de fevereiro

serão -aceitos Os trabalhos
referentes ao Concurso His
tóri-co-Literário � 50 Anos
,da Comarca de Jaragúá 'dó'
Sul, promoção da Associa
ção de Advogados, Prefei ro
ra Munícipal e Câmara de
Vereadores de Jaragüa do
Sul e que objetiva a apre
sentação, da história da Cd- "-<

marca; como criação, insta- .

lação, época, governo, per
sonalidades, primeiros pro-o,
cessos cíveis e criminais,
casos' ou questões pitores-·
cas dos trabalhos da Co-
marca, juízes que aqui ju
dicaram, promotores de
justiça que atuaram, gran:
des - questões julgadas, cri
mes ou casos insolúveis,
.erros judiciários, advogados
que se destacaram, o. pri
melro advogado, desenvolvi
mento da comunidade e da
Comarca, Juta pelo fórum
próprio, luta pela crtaçao
da 2a. Vara, luta pela ins

talação da Junta de Conci
liação e Julgamento, luta
pela elevação à 4ê. entrân
cia, entre outros.

Ao primeiro classificado
caberá o prêm io de Cr$ 100
mil, ao segundo Cr$ 60 mil
e' ao terceiro Cr$ 40 mil,

-

além da publicação do tra
balho vencedor.

Mas apesar de toda a im

portância que o fato se re

veste.. até o presente ne

nhum trabalho foi entregue
na rua Cei , Procópio Gomes
de bliveira, n.? 22, Caixa
Póstaf

.

193, junto'; banca
advocatícia do presidente
-da Associação de Advogados
de Jaraguá do Sul, local
designado no Edital pará as

, inscrições. Humberto Pradi
acredita, que' algum traba
lho possa aparecer até ó'fi
nal do mês e lamenta a não

participação de muitas pes
soas que teriam ernplas con-.

dições, 'por conhecerem �
Comarca desde a sua criä:
ção e terem reqistros .que
dariam excelentes subsídlos

para a elaboração de um

'grande trabelho histórico
literário sobre o cinquente
nário da Comarca de Jara

guádo 'Sul.

JÀRAGUÁ DO SUL'
PRECISA DE

UMA SEGUNDA
PONTE.

Agricultores preparam
silagem para o inverno

Foi realizado na Última semana, na propriedade de AI-
· fredo Drews, em Rio da Luz II, sob a coordenação da Aca
resc, um. dia de campo que reuniu cerca de vinte pessoas
que observaram e participaram da preparação da silagem
a ser servida, para o gado no inverno, época em que es
casseia a messe verde • O extenslorriste Déjair Pereira, in
formou que naquela propriedade foi construido um, silo
com capacidade' para armazenar 36 toneladas de silagem,
em alvenaria, e enchido com milho e -�org6 forrageira,

, cujo proçesso foi acompanhado _

de perto por um grupo
dê agricultores que tomaram conhecimento da técnica,
ainda. pouco difundida na 'região .

Segundo Dejair, para preencher um silo com 36 tone

'Jedas de silagem, são necessários o plantio 'de 4 morqos
de milho," aproximadamente, e' 1 de sorgo. -Na terça-feira,
dia 31, um novo dia de cémpo foi reallzado, desta feita
em Três Rios do SUl, na propriedade de Ralmundo Kniss.

Mo,bral, tem
matrícula-s. abertas
Continuam abertas no Posto Cultural do Mobral de

Jaraguá do Sul, na avenida Getúlio Varçes, n.O 503, as

matrículas para os cursos de Educação Integrada (equiva
lente ao primário) e Alfabetitação funcional (aprendiz�
do da escrita e da lei tura). As mesmas poderão ser fei

tas até o mês de março, da mesma forma para o curso

de pintura, em tecido.

De outra parte, o Balcão de Empregos doMobral dis
põe de vagas para colocação imediata, como dIaristas, em-

· pregadas domésticas, serventes de obras, pedreiros, sol

dador, açeuçuelro, auxiliar de produção, entre outros.

O Mobral local está sollcltando às empresas, para que
·

destinem 2% do imposto de renda a pagar, pará a Fun

dação Mobral. Os recursos captados representam 97% do

orçamento do, Mobral e para prestar a colaboração basta
, apenas assinalar no quadro específico, sem ônus algum.

o FUSCA É SIMPLES

• SIMPLES DE COMPRAR

• SIMPLES DE DIRIGIR

• SIMPLES DE ESTACIONAR

• SIMPLES DE M_ANTER

I. SJMPLES DE CUIDAR

• SIMPLES DE VENDER.

Agora com motor 1.6
.

,

MAIS DESEMPENHO
MAIOR ECONOMIA

Venha c-onhecê-Io na

Menegotti Veículos
o seu revendedor yolkswagen.

.I .'
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