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Segunda ponte paralela a da RFFSA
Está decidido. A segun

da ponte sobre o rio Ita

pocu, será construída na

rua Cei. Procópio Gomes,
paralela a ponte da Rede
Fetroviária Federal, een

forme decisão final da
Comissão Municipat de
Trânsito, esta semana, a�

pós analisadas as demais
opções para o desconges
tionamento do tráfego da
área céntral da cidade. A
opção do prolongamento
da Reinoldo Rau (155m),
embora localização ideal,
continuaria sem o desvio
do tráfego do centre, d.
passagem oriundo da re

gião sul e oeste da cida
de para a BR·280, ao pas·
so que se construída no

final da rua Rodolfo Hu·
fenueSsler (120m); desa
fogaria o trânsito mas

não atenderia o direcio·
namento amplo do tráfe.
go. E além disso, a estru
tura da própria rua não

comportaria um mevl
mento intenso e pesado
de veículos por muito
t�mpo.
Analisados os porme

nores e. após os estudos

preliminares, optou.se ',pe.,
Ia' local!zação da segunda
ponte paralela a ponte' e
xistente da RFFSA" com

um vão de aproximada.
mente 84 metros, que li·
gat:á a cidad� à BR.·280
pela rua Bernardo Dom.,
busch existente e seu

prolongamento a ser pre
jetado, paralelo a estrada,
de ferro, desde a i'u� Ney
Franco até o rio Itapocu,
havendo no entanto, ne

cessidade de desapropria
ções.
Segundo a Comissão de

Trânsito, além da vanta·
gem de custo eem rela
ção as demais alternati·
vas, em razão do Vão ter

apenas 84 metros,
-'

possi- ,

bilit"rá a' ligação do een

t,ro _a BR-280i desvio do
centro do tráfego de pas·
sagem a BR·280 dos bair·
ros Ilha da Figueira; Vila
Nova e Rio Cerroi ligação
do centro tom a via co

letora do' b�irro Vila La·
laui distribuição, do trá

fego da BR·280 com a

rua BerÍ1'ardo Dornbuschi
menor distância do balr
re ao centro, possibilitan�

do a implantação d. uma
c:iclovia, podendo vir, até
a Mal. Deodoro; com a dl
ferença de custos d. qual.
quer uma das outras 0p
ções, pode-se pavimentar
quase toda a-extensão (2
Km ) da rua Bernardo
Dornbusch, possibilitando
o segundo acesso da BR·
'280, desde. a Weg II até
o 'centroi no caso d. ln
terdição da ponte Abdon
Batista, o desvio ficaria
próximo e com a ligàção,
simultânea ao centro; o
tráfego pesado não dani.
ficaria a,capa asfáltica e
xistente nas ruas Reinol·
do ' Rau e Rodolfo Hufe
nuessler.

Os técnicos do Geipot,
agora, estão analisando
as vantagens e desvanta·
gens das três opções e

com base no relatório fi·
nal, o prefeito Durval Va
sei irá entregar 'es. estu·
dos em mãos do Gover·
nador, solicitando, ao

me�mo tempo, urgência
para a SUa �onstrução.
Tanto a ponte Abdon Ba
tista como a nova ponte

terão duplos sentidos.

Entidades recebem recursos do leilão
Nos dias 10 e 12 de de- feira, a Chefe do Setor Fi

zembro, foram realizados nanceiro da Ferj, Sra. So-
m Jaraguá do Sul, leilão e lange da Silva Janssen, fez a

bazar de mercadorias rece- prestação de contas, apre
bidasem doação da Superin-' sentando um movimento fi
tendência da Receita Fede- 'nanceiro, até. aquela data,
ral; através do Dr. Massad de Cr$ 17.169.127,47, que
Deud Filho, destinadas a deduzidas as despesas, ore:
Ferj, Apae, Ação Social, As- sultado líquido atingiu a

sociação lar das Flores, Es- Cr$ 16.500.000,00, rateado
cola Jaraguá e Pronav. O proporcionalmente entre as

resultado do leilão e do ba- seis entidades, recebendo,
zar foi aplicado em poupan- cada uma, a importância de
ça e no dia 22 passado, 4a. Cr$ 2.750.000,00, ficando

Atletismo campeão na Bolívia
• Excepcional, sob todos os

aRgulos, a' participação do
Selecionado de Atletismo de
Jaraguá do Sul, que partici
Pando do"Match Interna
cional de Atletismo" em

Sénta Cruz de L:a Sierra na

�I_ívia, sábado e dom{ngo
ultimos" ao lado de bolivia
nos, paraguaios e uruguaios,

conqulstou o tftulo de cam

peão, obtendo, 'além do tro

féu, 34 medalhas, das quais
l3' de ouro, 11 de prata e

10 de bronze. O batismo in
ternacional do selecionado
local, que retornou na 5a.
feira, foi amplamente des
tacado pela imprensa boli
viana.

em' caixa, ainda, ., '

Cr$ 53.232',32 pare- ,paga�
mérito de despesas.

Segundo Carla Schreiner,
diretora da Fer!, do mate
rial' recebido da Receita Fe
deral, ainda existe alguma
coisa, para venda, como ba
ti9S indianas-i sapatilhas, ó
culos, relógios e sombri
nhas, que poderão 'ser ad
quiridas na própria Funda
ção. Carla, em contacto
com o "Correio do Povo",
agradeceu, em nome das en

tidades beneficiadas, ao Dr.
Massad Deud Filho, Dr.
luis Fernando Navarro Lins,
Eggon João da Silva, Prefei
tura 'Municipal através do
Chefe de Gabinete 'Olavo
Marquardt, AABB. Família
Grubbe' e as empresas Ma
risol, Marcatto e Malwee, O

apoio recebido e' que, resul:
tau na obtenção desses sigo
nificativos recufsos'. '

.Barra poderá ter
,

calçamento logo
A Divis'äo de Obras da . vimentadas serão basica-

Prefeitura Municipal exe- mente' :à- peralelepfpedos.
cotou trabalhos de abertura, Iniciou-se na rua Ceio Ber-
alargamento e revestimento nardo Grubba a execução'

,

p-rimário (enselbrernento) das obras e seguidamente ii
ns Tifa Aurora, em Rio Cer- Preso Epitácio Pessoa rece-

-

rc II, ligando-a a Itoupava- berá .a melhoria, a partir-
, Rega",municipio de Blume- ,do, término do calçamento
n.!oI, -trecho de tr-ês qullôme- 'atual até o viaduto. Da'
tros..A estrada tem dez nie- 'mesma forma, tão logo os

tros, -de: largura . e a sua- a- calceteiros concluam os tre
bertura- era reclamada' há 'balhos defronte a Rodoviá
pelo menos vinte enos, deo, ria, s�rão d�slocados pera a'

ac-ordo_59m o Prefeito, que rua Ceio Procópio Gomes de
discorreu sobre a importân-" Oliveira, para concluir 'o a-
cia de mais tim acesso aber- cesso à Ponte Tavares So-
to, permlttndo a dimlnui- brinho.
ção de distânciás.

Com relação a calçamento
DtJrv,iI'l,�sel revelou que os

trabalhos 'defronte a Esta
ção Rcdoviérla estar-ão eon
clufdos �nos' próximos dias,

,

permitindo a construção' de
,

cinco boxes para ônibus in

termunicipais, .com 'abrigo,
,

_ para proteção -dos passagei
ros das chuvas e do sol. A
Rodoviária receberá também
uma .nova 'pintura, para
melhorar o seu visual.
,Infórmo� alnda.que a mu

nicipalidade adquiriu uma

pedreira na Grata Funda e

está contratando uma equl
pe permanente de 15 corta
dores de pedra, consideran-

,

do que as ruas a serem pa-

Jaraguá terá _um

novo Sindicato
A criação do sexto sindicato patronal em Jaraguá do

Sul foi proposto segunda-feira na Associação Comercial e

lndvsrriel, conslderando a existência de grande número
de empresas ligadas ao ramo. Trata-se do Sindicato dos
Hotéis, Restaurentes, Bares e Similares de Jaraguá do Sul,
cu ja processo começa a ser preparado para posterlor en

camlnharnento ao Ministério do, Tr-abalho .pera a sua ho-
molcqeção. e aprovação.

'

, Somente em Jaraguá do Sul, são rnais de trezentos

estabelecimentos do gênero que contribuem pare o sindicato
de .Jolnvllle, com -siçnlflcetlve evasão da contribuição sin-.
dical. Pretende-se também que a sua base 'territorial atinja'
Goerarnlrlm, Massaranduba, Schroeder e Corupá, tornan-'
do-o, assim, mais vigoroso e com maior número-de assoo.
ciados ,

' ,

Da mesma forma; a Associação 'Comercial e lndus
trial, que encampou o trabalho pera a criação do novo

sindicato deverá igualmente tentar estender a bªse territo·
r'lal dos si'ndicatos dos metalú,rgico�, a,limfintaçÊÍo,. vestuá�
rio, constrLJção e do mobiliário e do to",êfdo varejista
a esses municípios nominados, do Valê do Itapocu.

E dentre os planos do
Chefe do Executivo, a mé
dio prazo; de acordo com 6

próprio, está o calçamento
de várias ruas, citando co

mo exemplos na Barra do
Rio Cerro, do término do
asfalto até a ponte de ma

deira que demanda ao Par-
,4 que Malwee e, ainda, até a

lém do Botafogo.
Para suprir o consumo de

materiais, afora as pedras,
',a municipalidade está im
plantando um "chupão",
nos fundos do Parque Agro.
pecuário, para extração de

- areia destinada a pavimen
tação' de ruas e a fábrica de
tubos.
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ENCONTRO DE EMPRESA
RIOS - Está confirmado
para é dia 30 de março, a

realização do 9.° Encontro
de Emeresários de Jaraguá
do Sul, que, contará com a _

presença, já definida, do Dr.
Hugo Moura Coim&ra, Supe- _

rintendente Regi'onal de O.
perações do Banco do Bra
sil, que proferirá uma pa
lestra, cujo tema ainda não
fói' estabelecido.

EXPORTAÇAo - Reunin-
'

do mais de 200 empresários,
,

além de autoridades,' entre
as quais o diretor da Cacex,
Carlos Viacava, _

realizou-se
dia 1-6 passado, na Capital,
o 3.° 'Encontro dos Exporta
dores Catarinenses. Weg,
Marisol, -

Jaraguá Fabril e

Fruet, de Jaraguá do Sul
marcarám presença, e Vi
cente .Donlni, da Weg, foi
um dos debatedores dos
painéis.

DA SCAR - O dinâmico
Dr. Mario So"sa, presidente
da SCAR, comentando com

a coluna seu entusiasmo
com o preenchimento de to-

__/ das as
_ vagas na :Escola de

Música, e c,om as novidades
que virão após a discussão
do novo projeto da

_ tasa
da Cultura e 1"eatro.

__ C;o�
relação a verba do Estado,
consta que' poderá ser -maior
do qúe a prorttetida e a ex

pectativa neste sentido é
grande. Também -

-

htamos
torcendo.

TOQUES - Os Grupos da
OASE, da Comunidade Evan�
gélica, recomeçam as ativi
dades na primeira semana

.

V'e'nde-se,
bic,icleta

Ano 81" Caloi lO, em

excelente estado. Tratar
com Alaércio, no Ban
co Itaú, durante o eX·

pedlente.
�-- -

OS FERIADOS _; P-ara di
rimir dúYidas e atender pe.
didos, com relação aos fe
riados,' lá vai. A Lei Muni
cipal 175/67, de 04.07.67,
fixou, para Jaraguá do Sul
os seguintes feriados: NA
CIONAIS - 1.° de' janeiro,
21 'tIe abril, 1.° de maio, 7
de setembro, 12 de outubro,
15 de novembro e 25 de ele-

,

zembro. MUNICIPAIS - Sex
ta-feira Santa '(21 de abril),
Corpvs Crlsthi (21 de ju
nho ), aniversário de Jara.
guá (25 - de Julho) e Finados
(2 de novembro).

-

NO
-

JUVENTUS - Beto
Promoções vai realizar

_
no.

Juventus, dias 3 e 6, duas
noitadas carnavalescas que
prometem marcar época.
No sábado próximo, o tra
dicional concurso do me
lhor bloco e fantasia, com.

prêmios de Cr$ 200 mil,
Cr$ WO, Cr$ 50, Cr$ 30 e

Cr$ 2(> mil aos cinco me

lhores colocados, cujas ins
crições dos blocos estão a·

bertas através .do fone ....
72-0297. - No encerramento
-das folias momescas, seis
horas <Ie duração. ,

"MIGUEL COUTO" - O
governador Esperidião ,Amin
quand� da sua estada em

Jaraguá do Sul, tlla lO, elo
giou _

a interpretação do Hi�
no de Sánta Catarina, por
um grupo de alunos do Co
légio Estadual Miguel Cou
to, de Schroeder� afirmando
que era a primeira vez q,ue
escutava desde a sua decio
são obrigatória da execução
do' hino, em solenidades pá
blicas. Os elogios, aliás, fo·
ram unânimes. Nota dez!

CASAMENTOS - Na Igre
ja M�triz São Sebélstião,
neste sábado, dia 25, os

enlaces matrimoniais de:
.

17h - Jonas Oliveira Kau-

Página 2

lnformaçãesl
,

./
ling/Rosemeire Caviquioli e

Etequ.ias da Costa Ceroll
-: n,o/lve,tte Eletry; às 18h -
Pa-ulo SavijNeuza Tecilla e

--

às 20h - Ge1ásio-Rosa!Ira
cema Novak. À.-propcSsito, a

- Secretarie Paroquial infor
ma ainda que a_ doutrina
para a crisma e prlmetra
'comunhão começará no'dia
1 o de março, "

CHORINHO·NOvo - Uma
alegria inconfida tomou
conta ne seió das famílias
Hufenuessler e Leig"e, com

a chegada do primogênito
do casál Luís (Karin Hufe
-nuessler) Leigue Gutierrez
e primeiro 'n,eto do Dr. Die
trich (Renata l Hufei'lues'sler,
e de Luis (Beatriz) Leigue.
O pequeno Luís

.

Hufenuess
ler Leigu,,· nasceu dia 15,
às 21h30, no Hospital e Ma�
ternidade Sio José, pesalldo
3kg850gramas: Da coluna,
os cumprimentos pela che
gada do novo relzlnhe.

.

EXCURSAO -r A Associa
ção Recreativa Marisol (AR:
MA), promoveu com multo .

'sucesso, no dia 12 passado,
uma excursão à praia de Ca
pri, em São Francisco do
Sul, com a 'participação de
mais de 720 pessoas (17
ônibus), entre funcionários.
e fernlliares figados a Mari
sol- (matriz), unidades de
Corupá e Massaranduba' e
Màrquardt (filial). Foi _um.
dia de fazer e de congraça
mento proporcionado pela
ARMA.

DE IDADE t<fOVA - A

simpática Nara Elisa, filha
de Marcos e Brasília Beltra
mini, em comemoração a

idade nova, J:ecebeu sá�ado
último, na residência dos
pais, as suas amizades. E ho
je, quem recebe, pelo mes

mo motivo é a Surana, filha
do casal Nivaldo e Ivete'

- Hintz, em sua residência.
Parabéns!

AZUL E BRANCO -'- C.A.
Baependi promovendo os a

certos finais para o bilHe
carnavalesco do azul e brán
co, sexta-feira vindoura, dia
:2. Traje preferencialmente
nas cores do clube, sendo o

.acontecimento gratuito pa
ra os associados e convida
dos destes, desde que não
sejam da microrregião. No
dia 6, terça-feira de 'carna

val, o agito será para a peti
zada, também grátis.

.

OOM OS DEUD - Os ce- ::
sais', Bruno' Breithaup}, Flá-

'

via 'Mgrcatto, Durval Vasel, -

Olavo Marquardt, mals Car
la ScKreiner,_foram recebi-:
dos no final da semana pas- I

sada, pelo casal Dr. Massad,-; de março. e Sociedade DesDeud Filho, Superintenden- portos Acaraí comemorará
te da Receita Federal para

:

dia 3, 41 anos. de gloriospo Paraná e Santa Catarina, sxlstêncla. Parabéns aos dr
em Cur.�tiba, e, também, pe�,-, - retores' ii ássoclädos ..-. Olo Dr. Luis Fernando Navar- .casal .Arno e Traudi H�flSre I.::ins. Além da' trota de .

chel comemora dia 2, 27 a-
gentilezas, soube-se que a

nos de feliz· consórcio. Fell-visita foi éltamente p0s.iti.; c1daáes! 'e Trocàré' idadeva 'para Jaraguá do Sul. '

d S Mia 1.°" a-
.
ra. ara, esposaMais tarde .contaremos de-, do médico Dr. Jorge Opper-talhes.

mann. e Coral da SCAR ini
cia ensaios nos próximos
dias. e Enquanto isso, a re

'pazlada do Teatro ensaia
duas peças, .uma das quais
será encenada brevemente.

DESINDEXADAS ....:... No próximo dia 2, senhoras de to·
do o mundo estarão reunidas, liderando um culto de ora·

ção, pelo Dia Mundi.al,da Oração. Em jaraguá, o culto se

rá às 16h, podendo também.os nomens participar. e Vice
Prefeit.o Décio Raul Piazera mostrou terça à noite, no, Ro

tary, através de slides o Projeto Carajás, Serra Pelada, A
l11azõni'a, enlre outros, onde visitou e conviveu. Foi do a

grado geral. e A Arweg realiza hoje, dia 25, no Juventus,
baile e concur.so da melhor fantasia carnavalesca, Ontem
houve desfile na Marechal Deodoro. e O Brasil todo co·

memorou dia 21, o 39.° aniversário da tomada de Monte
,Castelo, pela FEB-, na Itália-, onde também lutaram os �ra·
vos pracinhas jaraguaenses. e Completa neste dia 25, se�
primeiro g_niversário, o garotão Rafae,l, filho do casa.1 a�l�
go João (Lilian,) Prim. e "Para que todos tenham Vida e

o tema da Campa"nha da Fraternidade-1984, di) CNBB. !:
A partir �o dia 6: das 19 às 20h, �s 3as. e 6as, feira:, �gl'
,nástica estética no Baependi, com o Arizinho. Inscrlçoes
na Secretaria, ao custo mensã-I de Cr$ 5 mil. e O Rotary
Club de Jaraguá do Svl _inicia semana que vem a distr�
buição de folhetos alusivos a campanha de segurança a

comunidade. _ Para os nascidos ém 1971, até o dia 29

poderão ser _feitas matrículas ae Elnsino confirmatório (e
vangélico). _ .Durante os dias de carnaval, haverá �n: po

merode Um Encontrão - Retiro de Edificação EspIritual.
Maiores informações com os ,pastores -e na secretaria. • .

Esteve em visita a -redação o novo coordenador do CentrO
de Atividades do Sesi, Ralf Egerland, ao qual agradecemOs.,

- BANDAS E FANFARRAS' -

Estamos· sabendo que deve-
., rá ser r•• liza�o. este· ano',
em Jarag-uá do 'Sul, o t Con
curso de Bandas e 'Fanfar
ras; que no" futuro poderá
ser estendido à nível esta�
dual. Este ano, é pretensão
convidar cerca de trint;!, mu
nicípios do norte/nordeste
catarinense e realizar o con

curso nas modalidades de
banda e f�_nfar:ra. Aplausos
à inici�tiv�!

'

'FLUTUANTES �Afivelan
do malas para um giro a B.
Aires .e ,Córdoba, o casal a

migo Nutzi e Cada Mayer.
/ Com sucesso. total' a :�Pas
sarela Cabeleireiros", na di
reção dos simpéticos Aleor
e Lenita . .II O Cebrae e

Ceag/SC, realizarão' dia 30
de março, no Baependi, o

3.° Encontro de Subcontrata
ção Industrial d� Santa Ca
tarina. /I Governador Amin
ass.istiu dia 1Q passedo, a

'entrega de {1.483 livros di
dáticos a alunes .carentes da

microrregiáo. li Os; clubes
de bolão do ßeependl, relni
clam dia 5 as atividades do
ano. ) .Paulo Roberto. Bauer,
P�sidente da Erusc, comen
tando com a coluna que fez

'

nada, menos do que 18 vla-
,

gens. a Brasília em 8'3, a

,serviçQ da empresa. 1/ O
que pouca gente sabe: Aldo
Pasold, .prefeito de Schroe
der, atuãlmente em férias,
é o maior produtor de mi
lho do município. Aproveita

, as férias, para a colheita. �
isso ar.

ARGI - O Secretario ,de
Turismo, Cultura e. Esporte
da Prefeitura de Florianópo
lis, Carlos Augusto ., Silva
Neves, acompanhado de ,s
sessores, visitou na manhã
de quarta�feira a Carroça.
riai Argi, sendo recebidos
pela diretoria. Vieram cO:"
nhecer a empres� que 119
dia 27, 2a. feira,-' entregari
três "plplméveis", ou seja,
traiffers _ dotados de sanitá.
rios, que servirão para o'

carnaval florianopolitano, l-'
.néditos em termos de Santa;
Catarina. Ao meio dia almo
çaram no Parque Malwee.

DO, BEIRA RIO - Depar
temente Social do Beira 'Rio
Clube de Campo convidan
do para o "Baile das Dire
tas"; que marcará as folias
rnomescas, dia 5 de março,'
com "Os Caveiras" e prê
mios aos dois melhores gru
pos de animação e fsnte
sias. No dia 16 .o Beira rea-

,

liza o seu "baile do ano",
corri os excepcionals "3 do
Rio", cujas reservas de me

sas _já ,estão abertas. Vai
ser curn sucesso!

SENAI - NOVO . DIRE·
JOR,- Às 11 horas do pr6-
ximo dia 29, quarta-feira, o,
Sr. Pedro Paulo Pamplona,
vindo de. Tubarão, assumirá
a:dil!eção, do Centro de Trei-,
namento do Senai de Jara
gúá do Sul. No diä anterior,
o ex-diretor do CT, Luiz Ou-

. rieux Sobrinho assume-a di�

reção do Centro de Itajaí.
E na quarta-feira que pas
sou, Celso Vasel assumiuã
direcão do Centro de Trei
nam�nto do Senai de Tuba·
rão.
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Política, Políticos;
Folclore & Cia.

.

Ä catarinização de Porto União não foi nem o porto
de

_

uma boa chegada, como não foi a união que deveria

significar. Faltou aos escalões inferiores do Governador
uma maior vivência poHtica e comunitária quando se pra
ticou o ato de catarinizar o' que pelo óbvio ululante. é dê
Santa Catarina.

.

A operação de catarinizar uma cidade que o próprio
governo reconhece ter esquecido no Mapa do Estado, não
saiu bem. -Tudo está a Indicar que deveria existir um arn

biente de convivência harmônica entre o político-partidá
rio/ que é eventual e o político-administrativo, que é per
manente, acima dos homens e suas idéias.

. Esse pequeno detalhe, que se presume agora o maior,
frustrou a gregos e troianos na consumação de uma idéia
sadia e cheia de boas intenções. E ambos perderam, ao

invés de ganhar, em termos de -Solidariedade ainda em an

damento, pelo sofrimento imposto pela natureza aos. seus
. habitantes, indústria. e comércio, cujos. danos correram

em comum, contra todos, independentemente de cor par-
tidária.

.

E assim o prefeito não concordou com os 6 minutos
a ele reservados pera tratar com o Governador e o gover
nante saiu às pressas para não se encontrar com o alcai-
de, no almoço.

.

E o dia 15 que marcou os 11 meses da administra
ção estadual deixou de cepltallzar, como era de se espe
rar, generosos dividendos no caminho da integração de
todas as comunidades na vida comunitária catarinense.

-000-
E pôr falar em esquecer alguém no Mapa do Estado,

. de se lembrar que não é a primeira vez que o esqueci
mento poderia vir a reivindicar o privilégio .

de discrimi
nar municípios.

Quando o prefeito Hans Gerhard Mayer e o vice Eugê
nio Victor Schmöckel subiam as escadarias do PaláCio Ro
sado, hoje Cruz e Sousa, plenos de boas idéias e propos
tas com o qovernante, este os recebeu com quatro pedras
na mão. Depois de desfilar um. rosário de exigências, al
gumas tremendamente absurdas, ainda teve a audácia de
ameaçar riscar Jarag�á do Sul do Mapa de Santa Catari
na ameaça que manteve durante o seu mandato, mesmo

homenageado na festa do Dia,-d9 Colono e aniversário do

bm!Jnicípio, para cu jas solenidades contribuiu com a sim-
olica quantia de 45 milhões. .

. Como o municfpio.nêo pudesse sofrer com o mau hu
mor .do .governante catarinense que nada queda COm ca-

,tannlzação, quem sabe nem soubesse o significado da pa
ayrQ,! a peremptória negação de . um empréstimo de 130
l"!"lIlhoes pelo banco. oficial não intimidou os administra
aores que vinham à palácio de chapéu na mão.

Com honra e altivez desceram as escadarias de már
more, atravessaram a Prece XV e adentraram no Brades
co, um banco particular, que não teve dúvidas em conce
der o empréstimos de emerqência, para paqar contas dei
xad�s pelo antecessor e enfrentar com determinação os
preWízos das catastróficas enchentes do- começo de gover
no. Mesmo com recursos que não atendiam à demanda o'
overno do .QP e do QVP foi um qo.verno sério reconheci
do. pela própria oposição da épocà e proclamado elndade
POI� de dois (2) lustros. Quem pode exibir um atestado

8QspSlm? Para os que não conhecem o significado das -slqlas
.

e QVP, traduzimos como sendo Querido Prefeito e Que
rldd,o Vice-Prefeito, tratamento -carlnhoso conferido por seusCl mlbradores, empresárias e autoridades constituídas. Re
mem er J. B. Prim?

,

-000-

b dMas há também. aquele caso acontecido por estas
an. as. Era o tempo ein que estava no governo o dr. An

�onlo Carl�s, Konder Reis. Este meriífestere desejo de visi
er o rnuructpro, para encontrar-se com as lideranças, inau
�urar alguma obra e rever amigos. Até um pequeno palan
due era armado defronte a WEG II. Tudo -estava prepera

rn�' para bem receber aquela que, desde priscas eras ad

M��"va o munjcípi? de Jaragua do Sul do tempo de Ártur
S
u er, de Joao Lucia da Costa, de Ney Franco e Luiz de

C
ouza, entr� muitos bytros fiéis

.

e leais amiqos. Antonio.arios admirava 'lambem a capacidade. empresarial jara
�ua,ense e, dentro das Iimiteções orçamentárias do EstadofCe erou a ligação asfáltica, atendeu no que era possíve
�a�a recuperar o atrazo das administrações estaduais an

Á·rJ�res e. tratou com carinho os problemas comunitários.
ein a hOle faz parte do Conselho de Administração .de
�presas locais. Mas o burgomestre súbitamente deu uma

�Ywada de 18� graus. Reso!v�u não, '!lais receber, o Gover
f�' oro E perslstLu no, proposita. E nao o recebeu,' o que

v�'am�ntad9 por toda a população. O Vke-Prefeito sal-
'.

a sltuaçao, mas deixou uma mal disfarçada mágoa no

..
'

äOVjrnante. Quando: isso acontece geralmente é o começo
.•0, Im. . . 'EVI SINSVAL - Fevj84

Prêmio Produtividade' será entregüe:'lim marçc
vidade Rural em Santa' Ca- Michels (Ärmazem), ArM-
tarlna, e que deverá ser nio" '(iprian'o (Witmarsum)
mais uma vez destaque na- e Hélio. Lerrnen (S.J. do Ce
cional na participação, ape- dro)." .

sar das calemldedes advin- Em termos de Jaraguá do
das com as enchentes no Sul, os produtores modelo/
período do concurso/Bâ. 8� foram os 'agricultores Ar-

Para o alcance destas me- thur Sevegnani, Elmo Ma-

.tss, destaca-se o esforço dos thles, Harri .

Marqual"dt e

técnicos da Emater/Acaresc . Dante Mener. Elmo Mathias
em todo o Estado. Os gà- .

.
é, também, um dos quatro

nhadores estaduais do Prê-' ganhadores do Prêmio à ní
mio, em 1983, foram Ger-

'

- vel regional; dentro da' Re-
cíno Antônio Silveirà (Curl- gião Administrativa da Aca-
tibanos), Antônio Blandino resc de Jaraguá do Sul.

A partir do mês de mar

ço, os Escritórios Locais da
Acaresc, subordinados a Re

gião Administrativa da Aca
resc, baseada em' Jaraguá
do Sul e que reúne .18 rnu

rucrpros, rreo entregar, em

conjunto com as Comissões
Municipais, o Prêmio Pro
dutor ModeI0-1983" do Pro

grama "Prêmio Produtivida
de Rural" do Ministério da
Agricultura/Incra. Segundo
o Supervisor R'egional, Al
cides José Molinari, 72 pro
dutores rurais destes 18

rnurucrpios receber.ão os

prêmios pela conquista à
nível municipal e 4 à ní
vel, sendo cheques nos va

leres de Cr$ 14 mil e Cr$
45 mil, respectivamente, a-

lém de diplomas e meda- ,
Tendo em vista a grande'

lhas. incidência do arroz
.

verme-

O Prêmio Produtividade lho nesta região, os técni- .
'

Rural foi instituído em 1979 cos da Acaresc, juntamente
pelo Governo Federal e eles-. com o técnico da Cidasc de

de a sua implantação, em Jaraguá do Sul, realizaram
1980, este programa tem no final do ano vários en-

beneficiado e estimulado os centros COIl) agricultores •

produtores considerados rno- com objetivo de fazer aná-

dela, em .todo o Bresll, em lise das suas sementes e ve-

relação ao uso radanal e in- rifícar o percentual de ar-'

tensivo, da terra e o cum- roz vermelho existente. Se-;
primento de- sua função so- gundo o técnico' agrícola
ciel. Edson José Peixer, da Ci-,

, -Os produtores modelo dasc, existem casos que ehe-
.

são eleitos à nível munter- garam a atingir até cinquen- .

pai, regional, estadual e na- ta por cento de arroz ver-

cional, sendo. escolhidos.4 melho numa amostra de

agricultores em cada nível, sementes, o que é bastante
através de Comissões, parti- preju�licial, pois os agri-,
cipando destas representan- cultores perderão muito di-

,

tes da Emater/Acaresc, Se- nheiro devido ao baixo pe-
cretaria da Agricultura, Ban- so dos grãos e também de-
co do Brasil, Cooperativas, vide a alte quantidade de .

e

Sindicatos, Prefeituras, rrials (

o Incra' e o Ministério da
Agricultura, estes doisa ní
vel estadual e nacional.

Em Santa Catarina, 3.034
agricultores já foram pre
miados, no período 80/83,
com dlstribulção de prêmios,
no valor de Cr·$ 25 milhões,
em valer da época, além de
diplomas, medalhas alusi
vas, e viagens-prêmio pelos
ganhadores estaduais a pro
priedades modelo do país.

.

Santa Catarina sempre se

destacou �a- nível nacional
pela maior participação de
municípios, alcançando 97

por cento em 1980, 980/.
em 1981, 99% em 1982 e

99% em 1983, dentre os

199 municípios.
No ano passado partici

param do concurso 784 pro
dutores catarinenses, à ní
vel municipal, com a parti
cipação de 198 dos 199 mu

nicípios, com a não partici
pação apenas de 'Bal�neário
Camboriú, pôr não ter áreas
rurais. Alcançou-se assim
100% do Estado,. o que é
recorde de participação na

história do Prêmio Produti-

É grande incidência
do arrôz vermelho .

grãos quebrados durante o

beneficiamento.
No total das análises rea-.

Iizedas, a média geral ficou
entre 8 .a 10-% de incidên
cia nos municípios do Vale
do Itapocu, o que é bastan
te preocupante, pois este.
número tende a aumentar
ano-a-ano se não for feito o

combate .

Para melhoria, é aconse

lhável o uso de sementes

fiscalizadas, que não atin
gem 1 % de incidência do
arroz vermelho .. As Coope
rativas têm à venda estas
sementes e a própria Cidasc
desenvolve o programa tro
ce-troca do, Governo do Es
tado, instituído pela Secre
teria- de Agricultura, .

com

bons resultados.

Arroz: redução das
perdas na colheita

As perspectivas da safra'
do arroz,

'

que está - sendo
colhida, são excelentes em

.

toda a região. No entanto,
todos os anos, grande perte .

da colheita é perdida na é-
.

poca do corte, atingindo até '

,6% do total, segundo cál
culos, causando" prejuízos
aos orizicultores.

,

_ Contudo, para reduzlr- as

perdas na colheita, a Aca
resc realizou dias 13, em

Massaranduba e 14, em:
Timbó, um treinamento pa- .

ra operadores
.

de colheita- J

delres de arroz, no qual
participou 32 produtores e

8 extensionistas, buscando
baixar a perda ao índice de
3%, o que significará,.. se
a_tin.gido, 90 mil sacas e Cr$
810 milhões que os orizicul
teres deixarão de perder.'

As perdas na época da
colheita são significativas,
residindo neste aspecto a

.preocupeçêo dos técnicos
em melhorar.o desempenho
das colheitadeiras, através
de ajustes e do maneio do'
veículo.

RelógioR, cristais, viol�es _é artj.gos finos. para
presentes, ,em todas �s

ocasiões é com {>
LANZNASTER

O SEU RELOJOEIRO,'

�ue tudo lhe faz para servir bem.
Fica na Marechal Deod.ro, 3�
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, ANIVERSARIANTES
Aniver$ariam hoje: 25
Deputado Octacílio Pedro
Ramos
Sr. Lauro César
Braga
Sr. Nestor Pedri
Sra. Edit Gerent,
torga-PR.
Sra. Hertha Piske Gosch
Sr. Waldir Maas
Sra. Clara Moretti, Floria-
ni
Sr. Alceu Simas
Sr. Venâncio Darem
Sr. Horst Erdmann

Aniversariam domingo
.Sra, Darli da Costa, em

Joinville
Sra. Ursula Krause Ra-
dünz, em, Jlle.

,

Srta. Marisa Pavanello
Srta .. Solange Doster
Sra. Carmem Silva Schlo
chet
Sra. Irene Eger
Sra: Erna Trapp

Dia 27 de fevereiro
Sra. Elsa \ Koehler Vieira
Sra. Erica Reif Horst
Sr. Beno Fischer
Sra. Rosa Ribeiro. Kochel
Ia
Leonida Knlss
Sra. EIi, esposa de Jairo
de Barros, em Blumenau
,Sra. Claudina Zimmer
mann Mendonça
Sra. Lúcia Chaves
Sra. Verônica JagelsKi Pa
vanello
Sra. Maria Luísa 'Rcume
liottis

Dia 28 de fevereiro
. Sra. Fritzi Fiedler
Sr. Martinho José Henn
Sra. Ingrid R. Hornburg
Fernanda Emmendoerfer:
Sra. Iris Ma. K. Bartel
Sr,. Cláudio Maffezto:lli
Sra. Tereza L. Franceski
Sra. Ivete Cecília' Frances
ki

';'

Antônio R. dos Santos
Srta. Adelina Laube

Dia 1.0 de março
Sr. Victor Bernardes Em
mendoerfer, em Itajai
Sra. Paula Baeumle
Sr. Osório José Schreiner
Sr. Ronivaldo Hoffmann
Sr. Alfredo Blank
Sr. Edson Orlando C.
Müller
Sr. Waldemar Reeck, em

'

S. Bento do Sul
,
Sra. Janete G. Franzner
Sra. Leonisia Cisz Losl
Sra. Ana Maria Rozza

Dia- 02 de março
Sra. Marize Liane Mars
chall Schulze, em Jlle.
Sr. Waldir 'warhaftig, em
Curitiba

'

Sr. João Girolla
Sr. Wilson Schmitz
Sra. Iara Balock Vargas,
Wander [LUís Buzzl
Vilmar M. Lickfeld
Gunther Ewald Boss, em
Artur ,-Nogueira-SP.

NASCIMENTOS
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Mader e de Maria Gesser.
Ela, brasileira, solteira, ope.
rária, natural de Jaraguá do

'

Sul, domiciliada e residente
em Itapocusinho, neste dls-

, trito, filha de Oswaldo Reck
e de Iise Eggert Reck..
Edital 13.600 de 21.02.1984
LODIMAR RUX e MARLIZE
VOLKMANN. Ele, brasileiro,
,solteiro, operário, natural
de Jaraguá do Sul, domici
liado e, 'residente em Rio
Cêrro II, neste distrito, fi·
lho de Arno Rux e de Edla,
Borchardt Rux. Ela, brasi
leira, solteira, operaria, ne

tural de Jaragua do Sul,
domiciliada e residente em

Rio Cêrro II, neste distrito,
filha de Alberto Guilherme'
Reinholdo Volkmann e de
Edith Borchardt Volkmann.
Edital 13.601 de 21.02.1984
HILÁRIO FREDERICO TRAPP
e MÁRCIA DEMATHÉ. Ele,
brasileiro, solteiro, bancé
rio, natural de Guaramirim,
.neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Procópio
Gomes, 859, 'nesta cidade,
filho de Hilário Trapp e de
Edeltraut Henschel Trapp.
Ela, brasileira, solteira, au

xiliar de contabilidade, ne

tural de União da Vitória,
Paraná, domiciliada e resi·
dente' na Rua Amazonas, 120
nesta Cidade, filha de Fran
cisco José Demathé ' e de
Anna Hanisch Demathé.

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.

VIVEIRO DE
MUDAS

-

A Companhia Inte
grada de Desenvolvimen
to . Agrícola de San�a
Catarina assinou conve
nio com a Prefeitura
Mynicipal de Luiz Al
ves, com o objetivo de
promover no município
uma melhor combina-
'ção no uso dos fatores
de produção, .

visando
aumentar a efidência e

utilização do fator ter
ra, com interesses con

servacionistas e de or

de-m econômica. Naque
le município foi implan
tado j á no ano passado
um viveiro de mudas
florestais, para atender
também todo o Vale do
I tapocu, conforme a pro '

posta de funcionamento
exposta pelo Superviso�
Regional da Cidasc, Enl
José Voltolini, pelo Co
ordenador Reqional de
Aqricultura, Luiz Carlos
Gonçalves e pelo Técni;
co Aqrfcola Edson Jose
Peixer.

Já no mês de janeirO
último, foram comer
cializados 10 mil mudas
dê Eucaliptus' saligna.

Dia 03 de fevereiro
Márió César, filho de Mário
César (Ciothya) Felippi.

Raátke Wagner Eduardo, filho' de
Elmiro' (Liriam) Mathias.
Dia 07 de fevereiro

em As- Janaína, filha de Blásio (Es
ter) Kammer.
Dia 09 de fevereiro
Thiago Rafael, filho de João
(Adalqise ) Borba.
Rodrigo, fiiho de Reimundo
(Gerta) GiJths.
Dia 1'0 de fevereiro
Carolina, filha de Fábio (00-
raci) Wetzko.
Janaína Daniela, filha de
João (Isorlte), Pellense,
Dia 13 de 'evereiro
!;verton, filho de Volnei (I
sabel r �Chaves.
Maristela, filha de Waldir
(Maria) Deretti.
Dia 15 de fevereiro
-Cristiane Nédia, filha de Ro-
gério (Aicina) Rodrigues.
Patrícia, filha de Pedro (Ge
nerosa) Martins.
Marcos' Paulo, filho de An
tônio (Maria Helena) Fa
gundes.
Ll1ís, filho de Luís Alberto
(Karin) Hufenüssler Leigue
Clelton, filho de Marina (1-
vanilde) Nass.
Carla Ramon, filho de Os
msr (Rosane) Vailatti.
Andressa Caroline, filha de
Sandro (Eronilda) Vailati
Dia 16 de fevereiro
Andersen Albino, filho de
Raul (Lídia) Scaburi.
Anselmo, filho de Maurino
(Claudete) dos Santos .

Dia 17 de fevereiro
Willyan Luis, filho de Aris
tides (Adelina) Maffezzolli.
Rosecleia e Rosângela,-filhas
ge Osvaldo �Ursu,la) Todt.
Daniel, filho de Adamir
-(Marli) Böeder.
Dia 18 de fevéreiro
lva, filha de Silvino (Vera
Lúcia) Keiser.
Diego, filho de Elmiro (An-
gelica) Marquardt.

-

Joice, filha de Renato (Ma
rize) Fi'eiberger.
Amanda Tatyana, filha de
Antônio (Rosil'ena) Pacher.
Luís Felipe, filho de Salon
(Edi) Dupont da Silva.
Talita, filha de Hilário ,( lso
lete) Steingräber .

Dia 19 de fevereiro
Juliana Letícia, filha de Gil
berto (Ermelinda) Sohn.
Carolina Maria, filha, de Be-

I

lisário (Bernardete) Berto]
di.
Dia 20 de fevereiro

Marcos, filho de Marcos
(Dolores) Scheuer Jr.
Carline Morgana, filha de
Dênis (Liliane) Kopeaki. '

'

Carla Jerusa, filha de Ciri
lo (Lourdes) Baumann.
Dia �2 de feveFeiro
Jean Gustavo" filho de Ar
lindo (Eleonora) Mathias.

Proclamas de Casamento
Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil ao

1.° Distrito da Comarca de Jaragu.á do Sul, Estado 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 13.592 de 16.02.1984 dreiro, natural de Jaraguá
JOSÉ ELIOMAR HENCKE e do Sul, domiciliado e resi-
MARIA OLCZYK. Ele, brasi- dente na Rua Roberto Zie-
leiro, solteiro, almoxarife, mann, hesta cidade, filho
natural de Lúís Alves, neste de Orestes Stinghen e de
Estado, domiciliado e resi- Maria Plebeni Stinghen. Ela,
dente na Rua Irmão Leandro brasileira, solteira, do lar,
'630, nesta cidade, 'filho de natural de Luís Alves, neste
José' Eugenio Hencke e de Estado, domiciliada e resi-
Irma Ramos Hencke, Ela, ciente na Rua Henrique Mar-
brasileira, solteira, indus- quardt, nesta cidade, filha
triária, natural de Massaran- de Afonso Kniss e de Elvira
duba, neste Estado, domici- Schmitz Knlss.
liada e residente na Rua Ma- Edital 13.596 de 17.02.1984
ra]ó, 93, nesta cidade, filha ADALBERTO BENTO MÀF-
de Hugo Olczyk e de Elvira FEZZOLLI e' CELI TERESI-
Bettoni Olczyk. NHA SCHMITZ. EIe, brasi-
Edital 13.593 de 17.02.1984 leire, solteiro, operário, na-

OSVALDO MICHALACK e tural 'de Jaraguá elo Su.I,
DIRCE ALVES THEODORO. domiciliado e residente em

Ele; brasileiro, solteiro, in- Santa Luzia, neste distrito,'
dustriário, natural de Dou- filho de José MaffezzolH' Ju-
tor Pedrinho, neste Estado, nior e de Lucia Prestini
domiciliado e residente na Maffezzolli. Ela, brasileira,
Av. Mal. Deodoro, 838, nes, solteira, do lar, natural de
ta cidade, filho de Adão Mi- Saudades, neste Estado, do-
chalack e de Alma Mi-cha- mlclliada . e residente em

lack. Ela, brasileira, solteira, 'Santa Luzia, 'neste distrito,
comerciária, natural de Ma- filha de Benno Schmitz e de
fra, neste Estado, domicilia- Ely Maria Schmitz.
da e residente na Rua Fran- Edital 13.597. de 20.02.1984
cisco Zacherlas Lenzi, 568, VALDíR DIAS e LUZIA LEI-
nesta cidade, filha de Mar- TENPERGHER. Ele, brasilei-
celino Alves Theodoro e de ro, solteiro, tintureiro, na-

Licia Ruthes Theodoro. turel de Lontras, neste Esta-
Edital,13.594 de 17.02.1984 do,domiciliado e residente
LAURO AMADEU ONOFRI e em Três Rios do Norte, nes-,
MARIA HELENA ETUR. Ele, te distrito, filho de Manoel
brasileiro, solteiro, bancá- José' Dias .e de Mercedes
rlo, natural de Teofilo Oto- Dias., Ela, brasileira, soltei-'
ni, Minas Gerais, domicilia- ra, industriária, natural de
do e residente na Rua Epi- Rio dos Cedros, neste Esta-
tácio Pessoa, nesta cidade, do, domiciliada e residente
filho de Amadeu Onofri e em Três Rios do Norte, nes-

de Dilma Garrocho Onofri. te distrito, filha de Olavio
Ela, brasileira, solteira, do Leitenpetpher e de Catarina'
lar, natural de Florianópo- Leitenpergher.
lis, neste Estado, domicilia- �dital 13.598 de 20.02.1984
da e residente na Rua, Epi- RONALDO TRAJANO RAU-
tácio Pessoa, nesta cidade, LlNO e STELA MARIS DE-
filha de Antonio Benjamim OLIVEIRA. Ele, brasileiro,
Etur. solteiro, escriturário, natu-
Edital 13.595 de 17.02.1984 ,ral de Nova Trento, neste
MARCOS ANTONIO STIN- Estado, domiciliado e resi-'
GHEN e TERESINHA KNISS dente na Av. Ma. Deodoro, .

Ele, brasileiro, solteiro, pe- 353, nesta cidade, filho de
Horacio Raulino e de Maria
Luiza Schneider Raulino. Ela
brasileira, solteira, profes
sora, natural de Joinvllle,
neste Estado, domiciliada e

residente na Av. Mal. Deodo
ro, 353, nesta cidade, filha
de Mario Manoel de Olivei
ra e de Horacina Florindo
de Oliveira.
Edital 13.599 de 20.02.1984
IVO MADER e ARLETE MA
RI,A RECK. Eie, brasileiro,
solteiro, operário, natural.'
de Massaranduba, neste Es
tado; domiciliado e res iden<,

te na Rua Joinvllle, nesta

cidade, filho de Francisco

FALECIMENTOS

Dia 03 de fevereiro
Hilda Zapella, 52 anos.

Dia '09 de fevereiro
Valéria Olska, 43 anos.
Dia 10 de fevereiro
Seno Bender, 43 anos.

Augustô Maurício Bertoli,
64 anos;

Dia 14 de fevereiro
Rodolfo Dahlke, 80 anos.

'Dia 17 de fevereiro
E"a Paupitz Kamke, 62 a.

Dia 18 de fevereito
Lauro Edson de Freitas, 13a.
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Exportadores querem o

restabelecimento .dos incentivos
Foi realizado na semana

que passou, em Florianópo
lis" o 3.° Encontro dös Ex

portadores Catarinenses, que
reuniu' 'mais de duzentos

empresárias, além de auto

ridades estaduais e ligadas

a Carteira de Comércio Ex
terior _ Cacex. Amplos de
bates ,e suqestões foram a-
presentadas e no final, os

empresários conscientes -do
seu papel no esforço expor
tador brasileiro, neste qua-

Iniciado novo período' letivo
Cerca de 938 mil alunos voltaram às aulas na sequn

da-feira, dia 20, quando iniciou-se O período, letivo" refe
rente ao ano de 84 da rede oficial de ensino. Destes, a

maioria dos estudantes está concentrada no primeiro grau,
onde foram matriculadas 713 mil crianças. No segundo
grau, por sua vez, reúnem-se 130· mil alunos' e no pré-es
colar 95 mil.

O início das aulas nestes três nfvels praticamente a

brange todo o Estado, deixando de, fora sete municípios
catarinenses que não têm escolas do segundo grau "por
falta de matrículas", segundo considerou o secretário ad
junto da Educação, Jorge Coelho. Justifica com isto a não

criação de escolas em munlcíples muito pequenos, COITIO
Santa Rosa de Lima, cuja população no seu .entender pode
ser atendida nas regiões vizinhas.

Coelho informou, que na rede oficial existem 7 mil
762 unidades escolares do primelro grau·, .378 do segundo
e 1 mil 984 do pré, mobilizando 40 mil, docentes .neste
ano letivo. Iniciadas as aulas, elas se estenderão até o die
12 de julho, recomeçando no dia 22 do mesmo mês. e in-
do até 14 de dezembro.

'
'

Em Jaraguá do Sul, afora a rede estadual, a munici
pal e particular também iniciaram as. aulas esta semana.

.Cerca de 15 mil alunos retornaram aos bancos escolares.

Contribuições em

atraso.só até dia'28
"

o lapas :._ .lnsNtu!o· de Adminlstreção Financeira da
PI��vidência e Assistência Social atenderá até o dia 28 de
fevereiro, nos setores -de arrecadação e nas tesourarias do
Instituto, durante o horário integral de expedlente, os .

contribuintes que desejarem pagar suas contribuições pre
videnciárias em atraso, de- acordo com o Decreto-Lei ....
2.088/83.

A Secretaria de Arrecadação e Fiscalização do lapas
vem orientando os contribuintes para procurarem, com

antecedência, tomar as providências necessárias, não dei
xando para a Última hora, a fim' de evitar demora desne
cessárias, no dia 29 o horário" de atendimento será pror
rogado' até as 24 horas. Esse é o prazo fá'tal e improrro
gável para o recolhimento do 'principal do débito até a

competência outubro de 1983, com a faculdade do parce
lamento da correção monetária em até 12 meses e a dis
pensa da multa automática e dos juros de mora.

Tal medida é extensiva a todos os_):ontribuintes em

atraso de 'previdência social. O contribuinte que solicitar
o ,parcelamento da correção monetária irá pagar um va
lor que, após ser calculado até a data do recolhimento
do principal do débito, não sofrerá qualquer acréscimo.

(

dro de grandes dificuldades
,

econômicas externas, lança
ram um manifesto às auto

ridades, composto de cinco
itens, onde, dentre outros,
alertam que o aumento dos

. exportadores cetarinenses
áo nível pretendido exigirá
,a tomada de uma série de
ações por parte das empre
sas e do governo, entre as

quais avultam: a imediata
reconstrução do porto de
Itajaí e o aparelhamento do
porto de São Francisco do
Sul de modo a torná-lo ope
racional para manipulação
e embarque de .cerças ge-

, reis, a criação de mecanls
nJQ5 flexíveis e a manuten

ção dos atuais' programc;ls de
crédito e incentivos à expor
tação, com alocação efetiva
de recursos, de modo a vla
'bilizar a meta preconizada'
de exportações.

� As exportações cetarlnen
ses, hoje, situam-se em tor
no de 900 milhões de döle- ,

res, ou seja, cerca de 4,5%
das exportações totais do
país, destacando-se o

.

bom
desempenho dos manufatu
rados que representam ao

redor de 40% do valor ex

portado.
De Jaraguá do Sul, pelo

menos quatro empresas paro'
ticiparam do Encontro e o

sr. Vicente Donini, da Ele
tromotores Weg, foi um

dos debatedores do painel
1/

Aspectos Me,rcadol6gicos
do Comércio Exterior Bra
sileiro com �nfase para a

Pol ítica de Promoção das

Exportações". Comentando
a súa participação no En
contro com o "Correio do
Povo", Donini disse que o

Governo está tirando o in
centivo a exportação, difi
cultando a transação das'

empresas ,com o mercado
externo e nesse particular é
de opinião que "ou se res-

'tabeleça os incentivos e be
nefíclos jjscels, ou se ejlml

. ne e deixe de existir, dei
xando o mercado livre, sern

ingerência do governo".

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

'Farmácia Paraná
Administrada por profissionais farmacêuticas 'formadas, com 10 anos de experiên
cia, sob, a direção de Neifa Maria da Silva� CRF-1402/SC, filha de Jaraguá do Sul.
Aviamento de receitas, medicamentos e perfumarias e ,os melhores preços da pra
ça estão aq_ui. Venha conferir! - Mantemos c�nvêi1ios com S,indicatos.
Av. Mal: Deodoro, n.O 1.771 (perto da Ponte do Vallettl ), Fone 72-1689 - JS.jSC.

,
. ,

'
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

LEI N.O 946/84
Concede subvenção ao JARDIM DE INF�NCIA
EMANUEL e dá outras providências. ..

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no

uso das atribuições que lhe são conferidas;
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município

que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a

seguinte Lei:
' -

Art. ],0 _ Fica o Chefe do Executivo Municipal au
torizado a abrir um crédito suplementar e a conceder
subvenção ao "JARDIM DE INFÂNciA EMANUEL", no

valer de Cr$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de cruzeiros)
e a despesa correrá por conta da seguinte dotação' do
Orçamento' vigente, a saber:

'

Anexo ! ,;_ Quadro A
0601 __: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0601.08421882.028 , Subvenções a Entidades Educacio-

nais �
'

.. , ..

'

'. . .. Cr$ S.OOO.OOb,OO
- Anexo II .:._ Quadro A

0601.08421882.028 - ;3.2.3.1 ;_-- Subvenções So-
ciais '; .. Cr$ 5.000.000,00

,
Art. 2.° _ A despesa decorrente do artigo anterior

correrá por conta da anulação parcial do proqrerna e

verba abaixe. discriminados, constantes do Ornamento
vigente, a saber:

Anexo I - Quadro A
0401 "-' DIVISÃO DE CONTABILIDADE

,
,

,

0401.03080332.018 ...;._ Juros e amortização da dívida pú-
blica Cr$ 5.000.000,00

Anexo II _ Quadro A,
0401 _ DIVISÃQ DE CQNTABILIDADE '

0401.03080332.018 - 3.2.6.1 '_ Juros de dívida centra-
tada , .. , Cr$ 5.0ÖO.000,00
Art. 3.° � Esta Lei entrará em' vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.'
Jaraguá do Sul, 21 /de fevereiro de 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KoNELL
Secret," de Administração e Finanças.

assistência técnica autorizada

®KDHLBACH
..='�71-IÕ POTENCIA SEM LlfvllTES

�==::.-� \

,�
=� r

.Instaladora Elétrica
C ON T I Ltda.
Rua Guilherme Weege, ,111 - Fone: 12-0091 ,

ANGIOLOGIA CLiNICA E
\

CIRURGIA VASCULAR

DR. CELSO ORLANDO STORRER, DA SILVA

Doenças da circulação, varizes, arter�oescleroser '

trombose, embolia, eresipela,' flebite, 'etc.

Rua Guilherme Weege, n.O 34 � 1.0 andar

Fone' 72-1366 -:-- Jaraguá do Sul �,SC.

VIÀÇAO, 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 beml Programe Canarinho,
o transporte carinh9so.....

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

Com Renato Aragão e a participação de Sérgio Mallandro e-Xuxa, o
Cine Jaraguá exibirá, dé hoje (25) a quinta-feira (01/3 L "O TRA

PALHÃO NA ARCA DE· NOÉ" .

,

CAMARA DE VEREAD08ES�
O plenário da Câmara de

Vereadores voltou esta se

mana. a ser palco de denún
cias e acusações, quando da
aprovação de .

projetos. A
bancada do PDS se absteve
de votar, alegando a falta
dE: .um vereador (Álido Pa
vanello, licenciado). no en

tanto, a do PMDB, através
.

de Álvaro Rosé, seu líder,
. declarou que não precisa
dos votos do PDS, "pois .. a

nossa bancada aprova tu

do" .. O próprio Rasá, .

e�
requerimento, solicitou \iJI
retirada do Decreto Legisla
tivo, que fixa él verba de re-i
presentação do prefeito mu-

. nicipal e ato contínuo, a

provou-se os projetos que a

liena equipamentos, veículos
e sucatas consideradas in
servlvels e que autoriza a

aplicação de recursos no

"opên" e "over",
O projeto do edil Laura

Siebert, denominando .de A
dolf Volkmann, a rua 15,

REDE ÀS ANTENAS ABSORVERÁ na Barra' do Rio Cerro, foi
Cr$ 12 MlLHOES retirado da pauta por não

Durante audiência que teve semana passada com o Di- haver' dois terços, ' origina-
retor de Distribuição da Celesc, em seu gabinete, o Pre- .dos pela abstenção da ban-
feito Durval Vasel teve confirmada pará breve ã extensão cada: do PDS. A atitude foi
da rede energia elétrica, via aérea, às repetidoras de tele- lamentada pelo vereador
visão, rio Morro da Boa Viste, e a execução de trabalhos repudiada por Rosá, q�
ligados a iluminação pública. A Celesc executará a im- .r creditou a abstenção U
plantação da rede aérea, numa. extensão de 3 quilômetros, "compra com dinheiro pú-
que exigirão investimentos da ordem de Cr$ .12 milhões, blico da vaga de um verea-

pagos pela municipalidade com recursos da conta TlP. dor, que se diz doente",
A execução estará a--cargo da Engeco e quanto a alte- com o que o líder da ban-

.

ração do, convênio, pretendida pelo Executivo [araquaense, cada do PDS retrucou, afi!1-
não .seré feita, contudo, a Celesc, dentro do acordo esta- mando que nunca viu um

belecido, fará as obras de iluminação .pública em ruas aln- poder legislativo temer tan-

da -não benefici'adas.
, .

to a entrada de um vérea-
Ficou estabelecido ainda que a assessoria da Celesc dor (Klitzke).

fará reestudo da taxe de Ilumineção pública; conslderan- Outras acusações de bart"
do o pedido do Prefeito em defesa principalmente do pe- xo nível foram ouvldesrque
queno comerciante que paga um valor exageradamente nada vieram somar -ao po-
alto. eier legislativo.

Polícia alerta para os
. abusos' no .'carnaval

....

.�
Q

.� ...

___ ..

ã3
.;e
�
O
§I
__ .

. A Superintendência da Po
lícia Civil, ligada a Secreta
ria de, Segurança Pública de
Santa Catarina, baixou por
taria estabelecendo normas

para os festejos cernavales

COSI conforme seguem: 1.
Proibir, a partir de zero ho
rã do dia 02 de março às
18h do dia 07 ele março, a

realização de bailes cerna

valescos Sem a prévia auto

rização da autoridade poli-
. cial competente; o uso de

'Iança-pedume, bisnaga, tal
co, isopor ou produtos con

gêneres; o trânsito de pes
soas sem documentos de
identidade, bem como o u

se de fantaslas que atentem

contrá a . moral e os bons
costumes, ou que imitem u

niformes das forças armadas
e auxiliares, ou trajes ecle
siásticos. Os bailes aludidos
são aqueles realizados em

clubes e sociedades, com co

branças de ingressos na

porta; 2. O uso de máscara,
meia-máscara ou capuz fica
condicionado a identifica
ção, por parte da polícia;
3. Sustar, a partir de zero

hora do dia 02/03 às 18h do
diâ 07/03, a venda de er

mas, munições' e fogos de
-artifício, bem como, suspen-

,

der os portes de armas for
necidos pela

.

Secretaria de

Segurança Pública;- 4. Os

policiais çivis
'

encarregados
da fiscalização terão livre a

cesso em todos os bailes e

festejos carnavalescos, em
recintos de qualquer

.

natu

reza.

De acordo com o súperin
tendente Dr. Pedro Bardio, o
não cumprimento sujeitará
es infratores às sanções le

gais.

•
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'am'ae: 'diretor
esclarece
'�obrança

Mais de cem casos

'diários de conjuntivite
Iniciado há pouco rnais de um .mês, o surto de conjun

tlvlte alastrou-se a todo o país', fezendo milhões de vítimas,
que recorrem aos mais diversos meios pare a cura, à pon
to de preocupar as autoridades médicas, quanto a auto

medicação, que pode trazer sérios problemas. Segundo fon
te da Unidade Sanitária de Jarãguá do Sul, registram-se
diáriamente no município mais de. cem casos, conforme le-·
vantementos.reallzedos junto a própria Unidade Sanitária,
lnernps, Slndicatos, consultas particulares. e nas empresas.

Tais números são acompanhados pela Secretaria da
Saúde, através do Departamento Autônomo de Saúde Públi
ca, que observa a evolução da doença, que ,é benigna, du
rando em média de 3 a 10 dies, sem perigo de complica-
ções graves.

. '.

.

A conjuntivite é umil doença infecciosa, transmissível,
que ptinge a parte externa dos .olhos e se propsqa de pes

.

soa para pessoa, através 'da secreção dos olhos e através
de água ou roupas contaminadas.

As pessoas atingidas apresentam olhos vermelhos, com
dor, lacrimejamento, 'podendo aparecer secreção purulenta
(pös ) e irritação com luz forte: Pode evoluir com dor de

garganta e ouvido, coriza, febre e ínguas.

COMO EVITA�

As autoridades médicas ligadas a saúde pública aler
tam para as jnaneiras de evitar o aparecimento da doença:
lavar os olhos com água boricada óu fervida ou com soro

fisiológico, várias vezes ao die: lavar bem as mãos e o

rosto várias vezes ao dia; não usar lenço de tecido, mas

sim de papel, e após o uso jogá-lo no lixo; não �sfregar
os olhos com dedo e/ou mão; usar toalhas e' fronhas, in

dividualmente, e fervê-los na lavação; proeurer o serviço
médico e seguir o tratamento ladicado; evitar que as pes
soas com a doença frequentem ambientes com áglomera
dos de indivíduos e. evitar que pessoas com a doença fre

quentem piscina.

Festa de São Sebastião resultado
Balancete da fest!l realizada I)OS dias 17-18 é 19 de fevereiro de 1984

Cozinha
Bebidas
Churrasco .. : .

JOGOS
Pescaria .... 227.000,00
Bonecas -,... 191. 2ÓO,00
Argolas 472.395,00
,7 baianos .. ; 367.320,00
Strudel ;· , .. , .

Pipoca, .

Rifa .

Coleta e doações .

Bazar. ,
.

Livro ouro ; .

Despesas gerais .,

-

.

receita
2 . 927 . 66'5,0.0 •

3.868.640;0.0
2.713.966,0.0

despesa
1. 118. 308,ÚO
2.241.326,60
·1 ,528�450,o.O

resultado
1 .809.357,00
1 .627.3'13,40
1.185.516,00

1.257.915,0.0.
673.660,0.0
126.0.10;00
112.80.0,00

•

200.309,75
111.400.,0.0

5.130.30.0,0.0,

.73.720;00
313.004,0.0
40.565,0.0

1 0.0..000,0.0 /

1.184.195,00
360.656,00
85.445,00·
112.80.0,00
100.309,75

.

111.4QO,OO
5. 130. 300,00

93.600,00

11 .613.692,15

·93.60Q,o.O

5.508.973,60TOTAIS 17.122 :665,75

o livro ouro apresentou Cr$ 4.530.300,00 em dinheiro e 600.000,00 em vàles
'.'

"

Jaraguá do Svl, feverei ro de 1984

Pe. João Heidemann - Pároco Maureiio Maurer e M. Tecilla - Tesoureiros

Euclides Emmendoerfer - Coordenador

No início da semana, alguns telefone
mas à redaçãq denunciaram a cobrança ir

regular por parte do Samae, das tarifas de

água com' o aumento a partir de dezem
bro, quando na verdade o decreto autori
zava a contar de 1.0 de janeiro. Procura

do, o diretor de Samae, Waldir Octávio

Rubini, esclareceu que o aumento incidiu
sobre o faturamento de janeiro, o que im

plica que como a leitura não é feita num

ma fechado (por exemplo, de 1.0 a 31),
p� ter originado em alguns casos a re

clamação, haja 'viste que' a leitura foi fei
l�om parte do consumo de dezembro e

parte do consumo de janeiro, configuran
do-se, então, '0 faturamento' de janeiro do
Samae.

Segundo Rubini, os leituristas iniciam'
o trabalho no die. 1.0 e terminam depols
do dia 20, sempre com parte do consumo

do mês anterior. "É,uma matemática um

tanto quanto dificultosa para um. leigo,
porém, estamos perfeitamente dentro dos

parâmetros do decreto", asseverou o dire
tor do Samae.

Deutsche Ecke
..

• Bilder aus Luthers Leben

12. - "Guter Gott, mir werden sie
kein Weib geben!" So reagierte Luther
waehrend seines Zwangsexil auf die Kunde,
dass Theologen, die-sich der Reformation
anschlossen, nun auch den Ehestand wa

ehlten. Am 13. Juni 1525 aber sollte er

dann doch "dem Teufel zum Tratz und
meinem alten Vater zur Freud" Katharina
von Bora, eine mittellose Adelige und ehe

malige Nonne, zur Frau nehmen. Johannes

Bugenhagen hat das Paar im "Scchwarzen
Kloster" getraut. Diese Verbindung be
gruendete das evangelische Pfarrhaus sch-

lechthin, dessen Lebensstil durch die Kul
tur und Gastlcihkeit des Lutherschen Hei

't..�""",..
e
...
s auf lange Zeit belsptelqebendçeprseçt .

w rde.

ber Mensch muss geistig rege blei
ben, sonst altert e"r vorzeitig! Er sollte
auch im hoehereri Alter staendig darnach

trachten, zu lesen und zu.lernel1, fuer' die
Mitmenschen etwaS' zu tun und in jeder
F?rm seinen Geist lebendig au erhalten.

Andrê Sonnet

Tuet frueh genug etwas fuer eure Ge

sundheit, damit groessere Uebel sieh nicht
,

�o leieht einstellen.
Sebastiän Kneipp

Je meh& der Mensch der Natur und·
ihren Gesetzen treu bleibt, destolaenger
lebt er.

-

;f't�. Chr. Wilhelm Hufeland
, '-pie Kunst, das leben zu vellaengern,
be_t darin, es nicht zu verkuerzeh.

. Freiherr von Feuchtersleben

Der 'Mensch stirb nicht, er bringt sie
um.

Serieca�

Juízo de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul
EDITAL DE CITAÇAO

O Doutor Ivo Helmvth Gerlach, Juiz Substituto em exer

cício na Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da Lei, etc ...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de
citação com o prazo de trinta (30) dias virem ou dele
.conhecimento tiverem e interessar possa, que por parte
de FRANCISCO WINTRICH e ELISABETHA WINTRICH,
brasileiros, casados, residentes e domiciliados em Ribei
rão Grande do Norte, nesta cidade e Comarca, através
de seu bastante procurador,.advoqado Dr. Murillo Bar- .

reto de Azevedo, foi requerido a ação de USUCAPIÃO
N.o 746, para aquislçêo do. sequinte imóvel: Um terreno
sltuado. na Estrada Ribeirão Grande do Norte, neste Mu
nicípio, com a área de 197, 300,OOms2, com as seguin
tes confrontações: frente com terras de Aliceto Pedrotti
em 100,00 ·ms El fundos com iqual metraqem em terras
de Orestes Fonath; diqo, Fontana. Pelo lado direito com

1 .973,00ms em terras de Alfredo Fontana e João Benz
e pelQ lado esquerdo com a mesma metraqem em ter
ras do suplicado e su()mulher. DESPACHO DE FLS. 17:
R. Hoje, Junte-se. Desiqno o dia 19.3.84, às 14,30h, _

para ter lugar a· Audiência de Justificação de Posse,
mantendo as demais determiRaÇões do R. despacho de
fls. 12, I-se. Em, 20, 12,83. (as) SÉRGIO LUIZ ROSA
DE BEM - Juiz de Direito da 2a. Vara. DESPACHO DE
FLS. 12: Intime-se, por mandado, as testemunhas arro

ladas. Cite-se, por edital, os réus ausentes, incertos e

desconhecidos, com o prazo de 30 (trinta) dias. Intime-
se o órgão do Ministério Público. Cienti_fiquE:-se, por
carta "AR", para os fins do § 2.°, inciso II, Art. 942
do CPC, os representantes da Fazenda Públic_a da União,
EstadO e Município. I-se. J 20.7,83. (as) MARISA CAR
OOSO DE MEDEIROS - Juiza Substituta em exercício.
E, para que cheque ao conhecimento de tqdos os interes
sados ausentes, incertos e désconhecidos, foi expedido o

presente edital que será publicado na forma da lei e a

fixado no local de costume, no átrio do Forum, corren-
do o prazo de 15 dias, para contestarem, querendo, a

contar da ,sentença que justificar a posse, sob pena de
serem tidos como verdadeiros os fatos aleqados pelos
autores. Dado e passado nesta cidade de Jaraquá do
Sul, aos 02 dias do mês de janeiro do ano de 1984. Eu,
Adolpn-o Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

.

IVO HELMUTH GERLACH
Juiz Substituto em Exercício

Futebol . "Clube'Botafcqo
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul' __: SC.

.

Edital de Convocação
Assembléia Geral Extraordinária

O Presidente do BOTAFOGO 'FUTEBOL CLUBE, de
acordo com o que estabelece os estatutos desta' Socieda
ele, convoca os senhores associados para reunirem-se

em Assembléia Geral Extraordinária, dia 4 de de março
de 1984, às 9 horas, em- primeira convocaçãé 'ou uma

hora após, com qualquer número de associados presen
tes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

a) Prestação de contas do exercício findo
b) Eleição da nova diretoria

" .

c) Assuntos gerais.
FAUSTINO DEMÀRCHI

Presidente

.- EDITAL -

AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No
tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca' de Ja

raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da
Iei, etc ...

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

AFONSO BETTONI, Estrada Baminal do Sul, Guaramirim.
ADELAIDE FREY, Rua Reinoldo Rau, 752, nesta. ADEMIR
NEITZ, Alc Catarinense Tran$portes, nesta. ANTONIO
CARLOS MARQUES DE CASTRO, Rua Preso Epitácio Pes

soa, 111, nesta. ANSELMO JOSE KLEIS, Estrada Geral,
s/n, V. do Salto, nesta. ALMERINDO VICE.NTE DA SIL-

. VA, Morro da Boa Vista, s/n, nesta, BAR RESTAURAN
TE KAROLA LTDA., RUa Joinville, s/n, nesta. CLAUDIO
JOSE VIEIRA, Av. Mal. Deodoro, 302, nesta. ELVIRA
JUNG KROENHKE, Rua Três Rios cio Norte, s/n, ,nesta.
FRANCISCO CEZAR DE BORBA, Rua 388, .s/n, nesta.

GRANJA, JARAGUÁ LTDA., Estrad" Garibaldi, s/n, nesta.

GERVASIO KASMIRS,KI, Rua Braço do Norte; nesta. JO
AO EDEVALDO CORDEIRO, Ilha -da Figueira, nesta. J�
AO LUIZ ANACLETO, Rua Irmão Leandro, s/n, nesta"
JULIO CESAR ROHWEDER, nesta. MARIA

.

SALVELINA
SOARES - MARISTELA FlETZ, Rua Guilherme Weege,

.

68, nesta. MARIO RICHERDT, Estrada Nova, s/n, nesta.

NilO FORLlM, Rua' Henrique Guefner, 38, nesta. RAI·
NOLDO GUESSER, Estrada Guaraniaçu, Massaranduba.
SCORPIOS CAB. �OARES, Rua Barão do Rio Branco, 134
nesta. WALDIR RISTOW, Rio Cerro r, nesta. WILMAR
LUIZ BARATTO, Rua João Planinscheck, 68, nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos com- .

pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então'
dar razão por que não o faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na forma da lei, etc.

ns/ Jaraguá do Sul, 23 de fevereiro de 1984.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Tabeliã Designada de Notas e Ofkial de Protestos
de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul.

ELEIÇOES SINDICAIS'
- AVISO -

SINDICATO RURAL DE MASSÃRANDUBA

Será real izada eleição no dia 02 de i unho de 1984

na sede desta Entidade' para composição da Diretoria,
, Conselho Fiscal e Delegados Representantes; devendo o

registro de chapas ser apresentado 'à Secretaria, no horá
rio. de 7,30 às 17 horâs, no período de 20. (vinte) dias

. a contar da publicação deste Aviso. Edital de Convoca

ção da Eleição encontra�se afixado na sede desta Entida-

de. - Massaranduba, 20 de fevereiro de 1984.

ALFREDO JACOBI - Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IIA BUSCA DO CONHECIMENTO"
Quanto mais- conhecemos, mals há para conhecer.

A busca d'o conhecimento é uma sedução constante.

Quanto mais avançarmos, mais distantes de nós deverão -a :
'

estar os horizontes, pois de outro modo, eles se fecha
riam e a nossa vid'a se tornaria um mundo aborrecido,
pequeno e sufocante.

Aprendemos tudo o que pudermos, porém, não es
peremos aprender TUDO. Na medida em que vamos a

prendendo coisas novas, vamos avallande fatos do nos
so passado e devido ao conhecimento maior que agora
temos, concluímos que fizemos muita coisa errada.

-

Esta compreensão afasta de nós qualquer tendên
.ela para condenar ou acusar a nós prépries ou aos ou

tros, de modo radical. Isto traz paz a alma, calor para
o coração e iluminação para a mente.' Os horizontes
se distanciam à medida em que o homem evoluí, mas

novamente se aproximam procurando estlmelä-le a ir
mais adiante..

Assim, virá e di� em que o homem terá a conv.ic

ção de que a busca silenciosa do eenheeimente lhe, tr�
rá recompensa interior sendo. um exercício misterlese
para o seu Eu, a fim de o desenvolver, fortalecer e

enebreeer. Extraído da Revista "O Rosacruz", publicação
da Ordern Rosacruz - AMORC, Cx. P. 307 - Curitiba - PR.

Guaramirim
Foi inícieda die 15 pas

sado, a construção da ponte
sobre o Rio Putanqa-Velho,
em Bananal do Sul, ao lado
da atual que não mais ofe
rece . condições, devido a

sua precariedade. A nova

ponte, que será de madeira
e com 27 metros de exten

são está sendo construída
com recursos próprios da
municipalidade.
Por outro lado, a Erusc, ,

.

com a participação da' Pre
feitura de Guaramirim,
construiu e já energizou as

linhas de Pu tanga e Tibagí,
de cerca de 15 km, sendo
que atualmente estão sendo
feitas as últimas' ligações,
beneficiando dezenas de mo

radores. A -informação é do
'prefeito José de Aguiar, do
vizinho município.

ZBEse Q

Dos Jornais do' 'Est�do-
Feveréiro/84

Agente financeira vai ter que ressarcir mutuário. Nu
ma decisão considerada inédita na Just'iça brasileira, o Juiz
de Direito Francisco José Rodrigues de Oliveira Filho, da
6a. Vara Cível de Florianópolis, julgou procedente os ter

mos de uma ação impetrada pelo mutuário Marco Antonio
da Rocha Fares e sua mulher Rosa Rosemeri Beiro Gama
rez e declarou rescindido o contrato de financiamento ha
bitacional. Segundo sentença do magistrado o agente finan
ceiro cometeu infrações das' cláusulas pactuadas entre as

partes, entre elas as do Plano de Equivalência Salarial
(instituído pelo BNH em 1967 e pelo qual os índices de
aumento' de prestações da casa própria deverão ser iguais
ou, correspondentes aos índices de elevação dos salários.

-x-

O Conselho Federal de Educação decidiu, por unani
midade, aprovar o processo que transforma a Fundação
Educacional da Região de Blumenau, em universidade re

gional.· O anúncio foi feito pelo reitor ,Arlindo Bernart, de
Brasília, ao vice-reitor Bráulio Schloegel. Por essa decisão,
a FURB adquire, a partir de agora, completa autonomia ad
ministrativa e passa a decidir sobre cursos e vagas a serem

oferecidos. O processo, porém, tramita há vários anos e

esta é a. terceira reivindicação encaminhada pela Func�ação.
No�, demais, o CFE não. chegou a Set reunir para apreciar,
informou o vice-reitor, mas dada a insistência e a impor
tâac'ia�para a educação na região, agora saiu o parecer
favorável.

.

-x-

O ministro da Cultura da Alemanha Oriental, Klaus
Hoepcke, acaba de fazer uma curiosa interpretação do ll
vro "1984", de Georqe Orwell. Segundo afirme, o livro re

trataria não uma sociedade comunista, mas a capitalista;
"Considerá-lo um retrato do mundo socialista não passa
de uma propoqanda capitalista". Apesar dessa interpreta
ção, o livro. continue proibido na Alemanha Oriental.

-x-

Com a liberação da Funai e a complacência do IBDF,
eerca de 100 eamlnhões se encarregam diariamente da re

,tirada da madeira do interior da reserva de Ibirama, a

preces. considerados aviltantes a nível de mercado. Em tre

'ca, os índios adquirem eletrodomésticos e veículos. Mais
de 40 .automóveis, já podem ser encontrados na área. A
destruição de uma das nossas maiores reservas 'de canela
não é apenas' um capítulo a mais na longa série de des
matamento indiscriminado que se assiste em toda parte. E
um verdadeiro caso de polícia.

-x-

Quando um banco comercial quer aumentar seu volu
me de depósitos, tem uma fórmula fácil: remaneja os ge
rentes das aqências. E foi isto que já chegou a ser suge
rido ao Secretário da Fazenda, Nélson M�dalena, para o

aumento da arrecadação nos municípios: remanejar os

"gerentes", ou seja, os coletores. Secundo "experts" exis-
tem coletores que estão há mais de dez anos em s�as co

marcas, onde já se tornaram verdadeiros ditadores. Isso,
segundo as mesmas fontes, é alternente prejudicial ao pro
cesso de arrecadação, ,já que ele passa a depender da von
tade do coletor.

-x-

""O Seminário de Avaliação do Desempenho do Gover
no, realiz.do no início do mês, ainda. guardá seus segredos,
a julgar pelos comentários inéditos que são feitos dez
dias depois. Por exemplo: Numa roda de políticos e auxi
liares do Palácio Cruz e Sousa, citava-se .

a gafe cometida ,

pelo Secretário Francisco Cordeiro. Havia um painel ver
sando sobre Plano de Governo, e Cordeiro, seu expositor,
defendeu a necessid'ade do Governo' de eleqer um plano.
Foi chamado a atenção por um dos integräntes do Seminá-

, rio para o fato do Gove,rno já ter um plano, embora com

outro nome: A Carta' dos Catarinenses. Na mesma hora a

eabeu-se o painel.
-x-

A melhor maneira de acabar com o carrapato da ca

restia é aplicar choques de mil volts na vaca da economia.
A receita é do prof_essor Octévio Gouvêa de Bulhões, mar

telando a "solução final", em São Paulo, para um auditó
rio de empresários ressabiados. Autêntica cirurqia sem a

nestesie o tratamento de choque recomendado 'por Bulhões
bate com o "estado de emerqêncle" em que se enroscou a
economia brasileira. Para o arquiteto do modelo transvia
do, o organismo econômico infeccionado deve ser tratado
com bisturi e não, como até aqui, com esparadrapo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.
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[�*[.j6'*J.]""'iM"1
Veículos à álcool
Corcel II Hobby, beqe 19ß.1
Corcel II L, verde met. 1980
BeHna II LDO, prata met 1981
Pampa L, cinza' 1982
Fiat 147 L, branco 1981
Chevette SL, prata 1983
Passat Sport, prata met. ' .. 1983
Volks/l300 L, amarelo 1981

Veículos à gasolina
Corcel II L. branco 1981
Corcel II L. azul 1981
Corcel II Hobby, bege 1980
Corcel II, vermelho ,

1978
Opala cupê luxo, branco 1980
Opala 4 portas, bege 1976
Chevette Hatch; verde 1980
Fiat 147, marron ,.... 1979
Volks/13_00 L, vermelho 1980
Passat TS ar cond., beqe met. .. , 1980
Passat Surf, beqe 1979
Passat, branco :........ 1975
Brasília, rnarron -, ............• 1977
Dodae Polara, beqe . . . . . . . . . . .. 1977
F-1000, marron 1981
Kombi Furgão dlesel, branco 1981

Veículos em consignaçio

Corcel II GT, beqe 1981
Volks 1300, verde 1969
Yamaha 0'[-180, preta �. 1983
F-l000, verde •....... � 1982

Arno Dlavo Duarte
ELETRIC'ISTA AUTONOMO

10 ANOS DE EXPERi�NCIA NO RAMO

Eletricista em geral, manutenção industrial, monta
gem de painéis, consertos de caldeira à óleo, caldeiras

. a lenha e serviços de encanador.

'Rua Fri,z Bartei, 610 - Fone 72-1429 - Jar#guá do Sul.,
. �...

"

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

. .. HÁ 40 ANOS

- O Grêmio Olímpico Baependy, ex
A.A. Brasil e que outros queriam eeme
Barroso ou Belmonte" mas que' hoje cO'n-'
tinua Clube Atlético Baependi, com quase
80 anos de. existência, é o maior patrimô-

, nio social-cultural-esportivo da cidade, e a

Comissão da época convidava assóciados
e familiares para o baile que faria reali
zar, à fantasia, ne Salão Buhr, às 20,30
horas. E dizem os que conseguiram se

br.eviver o ternpe que foi um baile de ar-:

romba, de homenagem a' Rei Momo I e
,

Único. ,

- Acabava de ser, promovido para a

estação dé São Francisco do Sul, o sr.

Alfredo Varella Martins, , que servia em

Jaraguá do Sul. Para .Jaraguá era removi
do o sr.. Innocencio Silva que até então
servira em MarcíHo Dias.

- A Indústrias Reunidas Jaraguá S.A.
fundação de Rod. Hufenuessler, mandava
avisar pela imprensa que comprava toda
e qualquer quantidade de tangerina ver

de, sendo que maiores informações seriam
obtidas à Rua Quintino Bocaiúva', nesta
cidade. Naquela época o mundo também
estava em guerra e' havia necessidade de
cítricos, mas se fosse hoje haveriam de
estalar os dedos de alegria diante da ex

pe.ctativa da venda de sucos para . es

EE.UU. diante da queima de seus pomares
de cítricos, pelo rigoroso inverno.

... HÁ 30 ANOS

- O Comentarista esportivo do "Cor
reio do Povo", Waldir O. Rubini, hoje o

. dono da água em Jaraguá do Sul, eemen

tava o jogo entre o Avaí, de' Guaramirim
e o Botafogo( de Barra do Rio Cerro, ven
cido pelo último pela elástica contagem
de 9xl. Os quadros: Botafogo -- Mario,
Lombardi e Olindo; Watzko, Tarcísio e

Walter; Olívio, André,. Keiser, GiroUa e

Zico. O Avaí - Eugênio, Osvaldo e Ma
nuel; Lourival, Pereira e Souza; Walmor,
Silva, Jordan, Rosa e Ferreira. Juiz da

,

partida: Octacílio Ramos.
- O Deputado Federal Jorge Lacerda,

mais tarde Governador de Santa Catarina,
tecia severas críticas, à Rede de Viação Pa
raná-Santa Catarina, na Câmara Federal,

.

solicitando e fazendo apelo ao Ministro
José- Américo de Almeida, de quem espe
rava as providências necessárias, para o

problema dà exportação da banana que só
em Corupá os lavradores produziam um

milhão e setecentos mil cachos, anualmen
te.

- O Estrada de Ferro Biumenau pa
rava com os trens' de carga e ameaçava
parar com os trens de passageiros por
,farta de lenha para as locomotivas. A Li-'

.

nha São Francisco previa também a para
lização de trens, ou supressão de parte
dos comboios de carga, pela mesma es

cassez de combustível.

Guarda-Pós?

... HA 20 ANOS

- Os calouros estavam em evidên
cia, vencendo o duro cerco do vestibular
a -estavam felizes por uma matrícula em

Facu'ldade. De Jaraguá do Sul, chegavam
de cabeça raspada, depois um passar pelo
tradicional trote, o jovem Alfredo Guen
ther que logrou matricular-se na Faculda
de de Odontologia da Universidade Fede
ral do Paraná, ocupando uma das 80 va

gas para 108 candidatos, e o Nelson Nar
loch que entrava para a Faculdade de En

genharia cursando engenharia química, em
Curitib.a. O "Correio do Peve" cumpri
mentava os calouros "e que tragam os

merecidos louros para Jaraguá do Sul". E

trouxeram.

,
'

'" HÁ 10, ANOS

- O Papa Paulo VI dizia que a crise
de energia e monetária estavam ensinan
do que no mundo já não havia lugar-.para
economias fechadas nem para autosufi
ciência naelenal. Em um discurso profe
rido diante dos participantes de países
do Mercado Comum Europeu (MCE) reu

nlda em Roma, disse o Papa, que a res

posta aos problemas de nossos dias está
na cooperação e na amizade verdadeira.
Dizia a imprensa: "Ç)uem sabe, as sábias

palavras do Sumo Pontífice possam apa
ziguar os ânimos".

- Estamos no mês -de eamaval. Os-'
waldo R. Cabral, em seu livro "N.S. do
Desterro" escreve como' se realizava o

carnaval na Capital do Estado, nos idos
de 1900 e tantos. Dizia o escritor, médi
co e deputado, hoje f�ecido: 11Água, meso

mo, só se jogava no próximo no entrudo.
Mesmo assim, não era de ter muita con

fiança ... Era, até certo ponto, um tanto

perigoso andar por certas ruas, em cer
tas horas, pois, às vezes o que se manda
va sem notificações, o caldo repugnante,
empapava a roupa do infeliz".

- A Revista L.E.A. escrevia: ' "A me

tade do homem é sua língua; a, outra me

tade, seu corãçãö. Todo' o resto nada
mais é que carne e ossos",

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 Jecobs, n.O 23 - Fone 22.8477 em Blumenau e Rua do Príncipe, n.O
Telefone 33-5660 - em Joinville.

�.-----------,--�--------_.------------------------------------------��
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Entre noMonza4 portas poraquL
Eil II d oerle r Comércio
de Vercllas Lida.

Jardim São luiz
COMPRE O SEU LOTE Nd JARDIM SAO LUIZ POR APENAS

, Cr$ 31.200,00 POR MfaS. '

'

JARDIM SAO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORA])IA NO
JARAGUÁ ESQUERDO.
EMPREENDIMENTOS .IMOBILIARIOS

MARCATTO LTDA.
CRECI-093 - 11.· REGIAO

Mal. Deodoro, 1.179 _. Fone 72-1136

"

Ganhe 4 vezes mais
COMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHROEDER E ECONOMIZE GASO.LINA E DINHEIRO;

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

TEMOS TAMBÉM À VENDA MOTOS USADAS.

Revendedor Autorizado

HONDA

O' livro escolar e as desigualdades sociai,s
Silvia Cintra Franco

Falar em livro escolar e desigualdade
social, arrolando estes dois tópicos no
mesmo título, parece, à primeira vista,
dissonante e com um sabor algo radical.

.

No entanto, todos aqueles que pas
samos pela cartilha e pelos enfadonhos
ou não, tão enfadonhos livros escolares,
querdamos algumas lembranças desses
companheiros de infância, As ilustrações,
por exemplo. Algumas eram muito ca

nhestras, outras mais caprichadas, mas
qualquer que fosse o tipo de livro, apre
sentavam todos um mesmo denominador
comum: o negro, o índio e o mestiço e
ram minimamente representados.

Pesquisas realizadas apontam que pa
re cada personagem não-branco são apre
sentedas 21 figuras de brancos, sendo que

:

o neqro aparece frequentemente exercen
do atividades humildes' ou como escravo.
Os livrós de história, são de uma orlqi
nalidade a toda prova: entra edição, sai
edição e os negros são sempre apresen
tados naquelas célebres qravuras de Ru
qendas ou Debret, vasilhas de água às
costas ou em qualquer outro' trabalho,
servil. Ao que tudo indica, os autores d�
livros escolares ainda não se deram con
ta de que o neoro e .o mestlco.compõern
uma importante parcela da população bra
sileira.

E os índips? São apresentados inva-

riavelmente com arco e flechas na mão,
como seres desprovidos de inteligência ,e
cultura própria. Um desrespeito total.

Os idosos são frequentemente apre
sentados como uma carga inútil que cabe
à família aturar. Outro' total desrespeito;

E a mulher? Numa análise de 531 es
tórias presentes em 48 livros didáticos,
a pesquisadora Regina P. Pinto constatou
que 74% delas eram referentes a homens
e apenas 26% a mulheres. Isto quando o

último censo registra que a população
brasileira se compõe de mais de 51 % de
mulheres. Pasmem! ,

Assim, o que se constata é que o Ii-
.

vro escolar vem funcionando como um

elemento seletivo, mantenedor das desi
oueldedes sociais, valorizando diferente
mente as cateqorles sociais, discriminan
do as minorias, os idosos, as mulheres e

deles apresentando imaqens 'estereotipa
das e simplificadas.

Ne retorno às aulas, nossos estudan
tes voltarão a aprender nos livros esco
lares muitas coisas, .entre, elas que o ne- ,

qro é inferior, o índio um ' resquício da
época colonial e a mulher urna parcela
mínima e sem representatividade.

Deus nos acuda: só espero que os es

tudantes brasileiros tenham elqum tempo
pare levantar' os olhos de- seus livros e

possam constatar que a realidade Ei mui
to diversa daquela apresentada nas péql
nas didáticas. (Plana).

COMERCIAL FLORIANI.
REVENDA E ASSISTeNCIA TÉCNICA autorizada de

cale. SHARP e D'SMAC para Jar,aguá do Sul e região.
Temos toda linha de'máqvinas de escrever

_OLlVETTI; manual .e elétricas.
Grande quantidade de máquinas USADAS: OLiVETTI

e REMINGTOM com 06 meses de Garantia.
Oficina de méqulnas de escritório em geral; e

R€·lógios de Ponto Rod Bel.
ACESSÖRIOS EM GERAL.

Rua Venâncio da Silva Porto, 331 - Jaraguá do Sul-SC.

RELOJOARIA AVENIDA

Presenteie com jóias e as mais finas

sugestões da RELOJOARIA �VENIDA.
.

Marec�al e Getúlio Vargas

FUNILARIA JARAGUA LTOA.

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

"

condições de atendê-los,
eficientemente.

Rua Felipe Schmidt, 179 - Telefone: 72-0448

TERRAPLENAGEM VARGAS

'-Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

CONSUL'rE NOSSOS SERVIÇOS·
TUBOS SANTA, HELENA

Tubos de concreto para suas obras
Ru,a Joinville, 1.016

'

Telefone: 72-1101

A moda certa em roupas e calçados é com ii

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

CINDERELA'

Veste bem. A moda certa, na

Gymer.cindo e 'na Getúlio Vargas.

DESPACHANTE . VICTOR

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

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodoro,557
(iunto a firma Emmendoerfer)

Telefones: 72.0060,72·0327 e 72.0655
_

.
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JUDO: BAEPENDI EM QUARTÓ' - Com a participação
de 39 equipes e reunindo mais de 230 atletas, foi realizado'
no final de semana passado,' o .Campeoneto Estadual de Ju

dô, categorias sênior e, [uvenll, em Joaçaba. O CA. Baepen
di, de Jaraguá do Sul, tomou parte nas competições, con
quistando três medalhas; uma, com o terceiro lugar de Ró

ger Wal'z (juvenil) e duas com o segundo lugar de Sílvio
Acácio Borges, no pesado e absoluto, pela categoria sênior, '

onde' o Baependi, no geral, ficou em quarto lugar. A Kohl
bach, além cio patrocínio da equipe, cedeu também um

veículo para o transporte. Em março, nova competição,
desta feita para as categorias menores.

PRIMEIRONA NÃO SERÁ REALIZADA - A Liga Jára.
�uaense de futebol realizará dia 1.° de març�, q�inta.feil'a
próxima, às 19h30, em sua sede, assembléia com os clubes
para definição do Campeonato da 2a. Divisão de 1984. O
presidente Valdir Arno Stricker, disse esta semana' que es

tá em formação a Junta, Disciplinar Desportiva e que, em
'Virtude 'do reduzido número de participantes ( Botaf�o,
fstrella, 'Seleto e Cruz de Malta), a Liga não irá promo
ver este ano o Campeonato da la. Divisão, semente.e da
2a. Divisão, no qual estas equipes p'od�rão ·participar.

FESTIVAL Do CRUZ DE MALTA _ O Cruz de Malta
programou para OS dias 10 e 11 de março, em seu Esté
die, um festival esportivo, que começa no dia 9 à .nolte,
com um torneio entre veteranos, estendendo-se até domin
go, quando será encerrado com a partida Cruz de Malta

,

vs. Seleção Varzeana de Jaraguá do SuL A equipecruzrnal
tina, no domingo passado, quebrou a invencibilidade do
Santa Luzia, ao derrotá-lo pelo escore de 4 a 3 e amanhã,
dia 26, enfrenta no "Eurico Duwe", .o Botafogo, de Póme
rode. O clube dirigido por Ademar Frederico . Duwe está
se mobilizando para -construlr alambrado e arquibancada'
junto a seu complexo esportivo de Rio da Luz

..

PELADÃO: TERMINA A SEMIFINAL - Com as partidas
Jaraguá Fabril x Ind. Reunidas, ' Vila Nova x Vasco, fant·
ma'nn x Satélite, Gumz x. Papel Plást,. Moitas x Marisol,
Confec. Neuza x Coneza, Zonta 'IIA" x Wiest, Ajax x América
e Fininvest x Fluminense, a partir das 1'4 horas, no Agro.
pecuário, será encerrada a fãse semifinal do I Campeonato
Abuto Municipal de futebol de Salão, o 'Peladão, neste sá
bado. A classificação (saem duas equipes por chave) está
assim: CHAVE G '_ Ajax 7, América 6, Fininve$t 5, Wiest
4, Fluminense 2 e Zonta O. CHAVE H - 'nd. Reunidas 7,
,Fantmann 6, Satélites 5, J. fabrH 4, Vila Nova 2 e Vasco O.
€HAVE I' � Moitas' 7, Conf. Neuza 6, Gumr' 5; 'Papel 'Plast
4, Coneza 2 e Marisol O. "

LJFS DEFINI; OS CAMPEONATOS _ A Liga .JaragÍJaen�
se de Futebol de Salão realizou quinta-feira à noite, dia
23, na Arweg, assembléia com .os clubes' filiados para defl
nição dos campeonatos Citadinos adulto, juvenil e Infentil
desta temporada, bem como, o calendário e o regulamen
to. Definiu-se igualménte o número de particlpantes do
cert.ame adulto, que vai cömeçar no dia 23 'de março. Por
°IJtro lado, a seleção jan:tguaense de futebol de salão, co

meçou quarta-feira os treinamentos
-

com vistas aos Jogos
Microrregionais; para os quais o Chefe, da Divisão de Es

�ortes, Raul Rodrigues, irá ha próxima semana à Capital
qO Estado, inscrever o Município.

'

CICLI�MO NO CINQUENTENÁRIO ,.,- Dentro, ,do pro
g�ama de comemorações dos.cinquenta_anos �e em�n,çjpa·
çao do ,munlcípio. de Jar.guá do- Sul, delierá ser r,eaJizada '

UItI, prova eiclfstic,a para atletas dqs 14 aos 40, anos; nas
�..t.rias J'passelo" (e�ch,�4ivam�mte p'!Ira jaraguaenses), e
:e�peciat'" (aberta, para pedalist"s do ",",orte e Vjille,dO Ita

�It., A, realização dessa prov� ficou decidic{a e�ta s!'tmana,'

rrtdo organizador�s Sílvio Ewald (pai), e- Silvio Roberto
••• Id (filho). Ainda em termos de cidismo" ontem. à ,noi.
•, em Jo·inville, a Federação Catarinense de CjçJismQ d,fi·

MOTOCICLISMO - A Fed.
,ração Catarinense de Motoci·
clismo - FCM, elaborou e di-, '---------'"""'"'-----------:--
vulgou o calendário desporti.
ve de 1984, definindo datas e

lo�ais de competições. Elemar
ca para o mês de março, em Ja.

.-raguá do Sul, dia 18 (sujeita a

alteração), abertura do Cam

peonato Estadual de Cross e

paralelamente provas extras

d� velocidade e, para 19 de a-

gosto, Campeonato Estadual de .

Velocidade e provas extras de
cross. E além disso, para 15 de
abril, uma competição de trail
de uma série de quatro (áS de
máis serão em 25 de março, 15
de julho e b4 de novembro, to
das 'na Capital do Estado), em
Jaraguá do ""Sul, que possui
duas equipes, a Foto Piazera/
Fuji Film e Indumak.
() CALENDÁRIO DE 84 _ O

calendário da FCM marca as

segui.ntes provas de cross e ve

locidade para este ano: março-
18, em Jaraguá, abril-22, em

Rio do Sul; maio-20, em Cane

linha, iu'lho-15 e 29, em Criciú-
,

ma e Brusque, a§osto-05 e 26,
em Concórdia e Joaçaba, se

tenibro-09 e 23, em Orleans e

Chapecó e outubro-21, em Tu
barão. Estas competições serão,
de cross. E de velocidade, as

seguintes: março-25, em Joa

çaba, abril=-Õ8, em Sombrio/
Orleans, maio-13, em Jolnvil
Ie, junho-24, em S. Bento do
Sul, julho-22, em Lages, agos
to-19, em Jaraguá, setembro-
16, em Schroede.r (extra-veloci
dade) e novembro-18, em Rio
do Sul. No dia 8 de outubro,
em Canelinha, será disputado
o Campeonato Brasllelro de
Cross. Estas dàtas estã-o sujei
tas ainda a mudanças.

niu o calendário desta tempo·
,r�da, que. será" aberta com, o
"Circuito do Boa Vista", dia
11 de março, ,em sua 17a. edl

ção, com a Prova Dieter seh
,midt.

CALENDÁRIO DA DIFID -:

A Divisão de Educação Física

e Desportos da 19a. UCRE,
concluiu o calendário desporti
vo que cumprirá FIO decorrer
de 1984. Dentre as primeiras'
atividades estão, no mês, de ,a-

'

bríl, os IV Jogos Escolares Re.- c

aionais ,Juvenil; em maio, Fes- ,

tival de Ginástica Setorial, en-

,volvendo as Supervisorias de
Massaranduba e' Guaramirir:n;
em junho, passeio, ciclístico e

Ginástica Setorial, em Jaraguá
do Sul; em julho, rue do lazer
e Festival de Ginástica Regio
nal; em agosto, Festival do
Folclore e em outubro, os V Jo

gos Escolares Regionais Mirim
e Infantil.

SOCIEDADE,DE DESPORTOS,·

ACAR�r
,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia .Geral 'Extraordinária

Na forma do Artigo 28 do Estatuto Sociel, ficam,
convocados os senhores .sócios para a ASSEMBLçlA GE
RAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 18 de mar-

,

ço de 1984, às 9 horas; na sede, social; para,delibera
rem sobre a seguinte :

ORDEM DO DIA:

. 1.°) Prestação de contas dos exercícios de 1980 a 1984;
2.°) Eleição do Conselho Deliberetlve: e

'3,C) Assuntos gerais de· interesse da sociedade.
Jaraguá' do Sul, 13 de fevereiro de 1984.

, LEVINUS KRAUSE
Presidente

JARAGÚÄ DO SUL
PRECISA DE

,

'

UMA' SEGUNDA
,

PONTE .

( V�AIG, ]�ffi[ t;R'UZEIRO )
Passagens aéreas e serviço de cargas e encomendas

Varig/Cruzeiro oara a regiãó da Grande Jaraguá �o
Sul, é cbm a Organização Contábil liA Comercial" S/C
L�da. Rua CeI. Procópio ,Go,mes de Oliveira 290 - Fone

72-0091 -, anexa a redação deste jornal.
,

'

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

,Nórdica Representações
Rua ·Padr. Jacobs, n.O 2� - Fone 22·8477 - Blumenau

o FUSCA É SIMPLES

• SIMPLES DE COMP�AR

• SIM.P�E� DI; DIRIGIR

• SIMPLES DE ESTACiONAR

• SIM�L.ES DE MANTER

• SIMPLES DE CUIDAR

• ' SIMPLES DE VENDER.

MAIS DESEMPENHO
MAIOR ECONOMI"

.�'.
Venha conhecê-lo na

M enegolli Veíçplos'
o seu revendedor Volkswagen ..
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As Anotações. de Flávio José. O' 'problema da segunda ponte
• No próximo -.dia 29., quarta-feira, às.20 horas, no

Centro Empresarial, será fundado o Círculo Orquidófilo
de Jaraguá do Sul - COJAS, quando também será aprova
do o estatuto e eleita a primeira diretoria: À presidência,
o nome de Laurita Frankowiek desponta como certo, por
ter sido a 'precursora -do movimento que resultou na rea

lização, em novembro passado, da Exposição dIZ Orquídeas
e Plantas Ornamentais, de inteiro sucesso.

,

• De acordo com a Secretaria do Fórum de Jaraguá
do Sul, em 1983" a la. e 2a. Varas, julgaram a 1.535 pro
cessos, dos quais 200 processos criminais, 1.232 cíveis e
73 executivas fiscais. Em igual perfodo, foram concedidas
684 audiências envolvendo assuntos criminais e 200 cíveis.
A la. Vara está agora sendo exercida peJo Dr. Irineu Bian.

.

chi, Juiz de birelto em Exercfcio, titular da Comarca de
Guaramirlm.

.'
.

,Doze, equipes de bombe�ros das empr;esa,s Energe,',
Frigumz, Marisol, Wêg I, ,Weg II, Indústrias �eunidas, Es
tofados Mannes, Carroçarias Argi, Malwee e Marcatto, ;

participarão dia 26/2, da la. Competição de Bombeiros,
Industriais de Jaraguá do Sul, no Agropecuário, com or

ganização e coordenação do Corpo de Bombeiros Volun- i

'tários. Eles farão provas de fogo, em tempo cronometre
dó e· os melhores receberão troféus e medalhas e todos os

demais, certificados de participação.
• 'O Centro de Atividades do Sesi abriu . inscrições,

até 7 de março, de segunda à sexta-feira, das 8 las 12 e

das 14 h 18 horas, para o curso "e inglês, aberto para a

faixa etária de 9 a 14 anos e acima de 14 anos, para am

bos os sexos. E até ó dia 2, com vagas limitadas e nos
mesmos hôrários/,, i�crições para a band.. f_inina; que é
uma inovação, em termos de Sesi em �.raguá;,'do Sul.

,

. .. ,,'! .�:;_.

•
.

Parece i.ncr:íyel mas é verdade. Â ,E's��o Ferro
viária de Jaraguá .do Su·I., conta, atualmente, só com dois'
funcionários, incluído o agente, que se desdobram para
dar conta do trabalho. Mas enquanto isso.;ii RFFSA,;aten
dendo aos reclamos da' comunidade e' solucionando' um

grave; problema, selecionou duas pessoas da cidade, que
.serão .contratadas pará a guarda da cancela' mI' Av. Mal.

. Deodoro, sem operadores há vários meses.

• Carla Schreiner, diretora da FERJ. aguarda ansle
Sa a ampliação do espaço físico. da Fundação, com a cons

trução de mais dois bíõcos. Hoje com número' superior a
'

250 alunos nas três faculdades, as dependências tornaram
se acanhadas, a ponto de ter sido' improvisada' uma nova

saJa de aul;!, com a construção de uma própria à bibliote
ca, ocupando área do abrigo e diminuindo o espaço para
circulação dos estudantes.

• O Concurso Miss Jaraguá, após anos, voltará a

ser realizado. Esta semana foram discutidos detalhes pre
liminares, em duas oportunidades, e a princípio a data es

tabelecida foi 27 de abril, no Baependi, com desfile das
candidatas e baile. Que se preparem as garotas para mos-'
trar na passarela toda a gtaça, charme e beleza.

•
.
O jogo do bicho, que no Brasil é

-

contravenção
penal, mas praticado livremente 'pelos cambistas que' a
bundam em todas as cidades, poderá ser legalizado' como
forma de ajudar a resolver a crise que atinge a Previdên
cia Social, com um déficit de um trilhão de cruzeiros, es
te ano. Se o Congresso Nacional resolver legalizar através
de uma modificação no Código Penal, ó Governo aceita.

• A Mesa Diretora da Câmara de Vereadore-s con- ,

vocou o 1:° suplente do PDS, José All1erto Klitzke, pera
assumir a vaga do vereador Alido Pavãnello, afastado por
um período de 180 dias, para tratamento de saúde. Zeca,
com experlêncie legislativa de dez enos, advogado, deverá
movimentar a Câmara e de entemãoprevê-sa muitas "chu
vas e trovoadas", sujeito a "inundações". !: o que se a» .

mente nos bastidores.· -

.,"

! ' Agradecemos ao PX Clube de Jaraguá .do Sul.o ofí.
cio enviado dias atrás. Mylto comovente o "prêmio" rece

bido.

,.

O secretário Marcos Ro
varis, dos Transportes, deve
ter' gostado da bela disper
são' de interesses comuni

tários, quando se tratou de
escolher' o lugar exato da

segunda ponte, cabendo a

aora a Comissão Municipal
de Trânsito decidir qual o

melhor direcionamento do
fluxo viário da cidade.

\ .

Decidido o local, os téc
nicos do Geipot

.

iniciarão
os movimentos da constru

ção da futura segunda pon
te, que não é iniciar a cons

trução física da obra, en

tenda-se. Anteprojetos, pro
jetos, viabilidades, possí
veis desapropriações, viabi
lidade financeira e estudos
outros vão arrastar o em

preendlmento que é um

dós mais urgentes para a ci-
'dede.

.

Mas que há de se fazer ...
Em toda a cidade deve-se

ter em vísta o fluxo viário.
Ele é vital. Esta, pois, é uma

gr�nde responsabilldade da
. COmissão de Trânsito, que
colherée acerto ou desacer-

.

, to .de uma medida que se

, estenderé pelos tempos afo
ra. !; será sempre cobrado..

Sem maiores consultas,
um prefeito entendeu de lo
calizá-Ia na continuação da
rua. Reinaldo Rau, ainda
sem nome, para adentrar
nos ter.renos próximos de

. Alex Haake e destruir um

bucólico local na outra

margem do rio ltspocu.

Umá ponte paralela da
outra em 200 metros ou

pouco mais.
Só podia ser fruto de

uma idéia centralizadora es

sa de construir a segunda
ponte nesse local. Construí
da que seja, nada vai. con
tribuir pare' a solução do
direcionamento do fluxo viá
rio.

Primeiro, porque conti
nua centralizando . o fluxo
de veículos, que se amon

toarão nas nossas duas prin
cipais vias' públicas, como

se a nossa cidade só tivesse
essas duas ruas.

Segundo, porque vai es

berrar numa travessia da
RFFSA que daqui mais. al
gum tempo estará permanen

. temente congestionada, em-
bora solucionadora do trân
sito. à nível de mão única
que até hoje resolveu o pro
blema viário.

Terceiro, porque terá que
atravessar a rua 6 (CeI. Pro
cópio Gomes de Oliveira), a

Cidadania a' Massad Deud
,

Um grupo de casais jaraguaenses, dentre os quais
o prefeito Durval Vasel, participaram sábado e domingo
da recepção' oferecida pelo Superintendente da.Receita
Federal para o Paraná e Santa Catarina; Massad Deud
Filho e pelo �ssessor Luís FernanCl,o Navarro Lins, em
Curitiba, em retribuição é agradecimento pelo apoio da
do a �araguá do Sul. No final de março, ambos retor

narão a Jaraguá do Sul e .dlante do grande volume de
recursos já carreados ao município e dos que ainda vi

rão, certamente, o prefeito Vasel deverá propor a con

cessão 'da cidadania jaraguaeríse, através da Câmara de
Vereadores, ao Dr. Massad Deud Filho, que é catarinense
de São Francisco.

PRAÇA
O Chefe do Executivo determinou a Secretaria de

Planejamento, a elaboração de ante-projeto para a cons

trução de uma nova praça, na BR-280, defronte o Posto
de Vendas Marisol, em área já preparada para este fim.
Nesse local será instalada a casa de enxaimel doada pe
lo empresário Eggon João da Silv_a e que servirá para
informações turísticas do municíplo. Não se tem previsão
de quando será exeCutado, porquanto está-se fazendo os

estudos preliminares.

principal via no sentido
.
leste-oeste da cidade. Vai
criar problemas de toda a'

série. E o cruzamento vai
ser foqo: Ou o projeto será
caro e complicado.
Afigura.se-nos totalmente

impraticável querer locali-
zar duas pontes, lima ao la
de da outra, enquanto a ci
dade se expande por todos,
os lados na periferia. E é

por lá que a cidade cresce.
. Será sempre assim.

,

Não vamos falar na Al
berto Bauer, de Nereu, por
que o futuro haverá de de
monstrar_ o quanto ela será
útil com o crescimento da
cidade nessa direção.

Mas amontoar duas no

centro da cidede também
não $=lá pé.
Sobram quantas .opções?
Ao nosso ver: duas.

ponte pênsil, perto -das ter
ras dós Ribeiro. Há mais de
10 anos a administração
Mayer, em pesquisa feita in
dicou o local a solução pe
ra os operários que iam ao

. parque industrial da goia
bei ra. Porquê não agora
também para veículos?

A primeira' desvlarä O

trânsito pesado que não a�

crescenta nada à cidade, és
pecialmente no centro, no
miolo da urbe, porque en

trará pela rua 15 (Rodolfo.
Hufenuessler ) e alcançará o

outro lado do ltepocu, mas

destruirá uma das reservas

florestais da outra margem;
O que deve ser evitado o

quanto possível, mesmo se

sabendo que manterá desa
fogado o centro da cidade .

Parece-nos, salvo melhor
juízo, a segunda opção, a

mals' lógica, porque envol
ve o tráfego que ausculta o

futuro.
) A saída, pela Ilha da Fi

gueira até alcançar a atual

Além de não destruir qual
'quer: reserva florestal, alcan
ça quase a divisa de Guara
mirim' e Schroeder, desvian
do o trânsito pesado, a per
tir .da rua 9 (25 de Julho),
perto do Parque Agro-Pecuá
rio

IIMinistro João Cleo
phas", no sentido sul-norte,
deixando totalmente desafo
gado o trânsito no centro,
que ficará para os veículos
menores e dos que sempre
circulam pelo centro da cl:
dade, A travessia' da Rede,
na BR-280, em visibilidade
não se compara.

E a Ilha" da Figueira, o

sofrido e maltratado bairro,
teria também a sua vez, de
senvolvendo-se através da o-

-cupação daquelas bonitas
áreas.
Até aos barrancas do ma

jestoso rio convidam para
a obra.

É a nossa modesta contrí
buição.

A Direção

Nota -da Redação: O pre
sente artigo foi escrito antes
da decisão de se construir
a segunda ponte paralela a

da estrada de ferro, o que
não invalida, no entanto, as

colocações.
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