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Mais 21
agências do
ßesc até o

final, "de 82

o- Banco Central' au
torizou a criação de 21
novas agências dó Besc
em cidades do interior
de Santa Catarina. o
anúncio foi feito na

quarta-feira pelo .presl
dente \Y1ctor Konder
Reis, que disse, na oca'
sião, ter sido uma auto

rização' em "caráter
'excepcional". '

C o m estas novas
agências, cujo plano
prevê a instalação de
todas até dezembro do
próximo ano, o Besc' al
cançará 182 dos 1,97
municípios existentes'
.no Estado, num, total
de 197 estabelecimen-
tos, sendo 87 'nesta ad
ministração. Destas a

lém das 21 cartas"pa
tentes concedldas aqo
ra, restarn ainda qua
tro para serem instala
dasr-ern Irani, Águas de

'

Chapecó, Oalbl e Nová
Trento.
O presidente do' Besc

ressaltou ainda qua a

21 �ovas agências, fa�
ram autorizadas sem
quáT'q'uer despesa. Se
compradas, disse, cus

tariam á soma de Cr$
10S' mi!hõles "e mesmo
o Banco Central não
está mais ,adotando o

'sistema de vendas de
cartas em pequenas
praças" . 'Cada novo es

tabelecimento gerará
diretamente c,erca de
10 empregos, ,fora, os

indiretos. As cidades
beneficiadas são: Ah
chieta, .G u a r a ciaba,
Guarujá do Sul, Palma
Sola, Treze Tflias, Ar
mazém, Grão Pará,
Morró da Fumaça, No-"
va 'Veneza, Itaiópolis,
Monte Castelo, Pouso
Redondo, Sal,ete, As··
curra, Rio dos Cedros,
Lufs l4..lves, Piçàrras,
Canelinha, Bom Retiro
e Massaranduba.

Convenção de
Vendas da
Jarita

N� períodO de 09 a 13 do

corrente, a Indústria Têxtil

Jarita r,ealiza a sua X Con

\lenção Nacional de Vendas,
reunindo repres,entántes do

Iaís e exterior, nas depen
dências da própria empresa.
A Jarita, mesmo enfrentan
do dificuidade, face a situa

ção ,econômica adversa que

atingiu praticamente todos 08

sefores é:la economia nacio

nal" s06'repujou to�os os

obstáculos, não dispensando
nenhum colaborador durante

a propalada crise, ao contrá

rio, adquiriu uma nova uni

dade fabril, em Schroeder,
abrindo novas frentes de
trabalho, proporCionando no

vas oportrunidades de empre

go·

Ao fil'lal de cada etapa da

Convenção, haverá recr�a

,,\ões aos convencionais, com

modalidades esportivas e

passeios pelas praias catari
,

nenses; a fim de que possam

.
conhecer e desfrutar das be

las paisagens do nosso lito

ral.
'

JARAGUÁ noSUL
I

SANTA CATARINA

,Horá,io especial' de: fi,m de anu,'
,

em vigor segunda-feira
I

o Sindicato do Comércio' Varejista, juntamente
com o Sindicato dos Empregados' nó Comércio de Ja

raguá do Sul e o Ministério do Trabalho, de comum
acordo aprovaram a p r o r r o g a ç ã o dos ex-'

pedlentes dos estabelecimentos comerciais de Jaraquá
do Sul, acatando a proposta do Clube de Diretores Lo

jistas, ':em razão das festividades de fin'ál-de-áno, én
.trando em vigor na sequnda-felra, dla 7 dá dezembro.

No primeiro dia, o horário se estenderá até às
1,9 horas, ficando o comércio fechado na terça-feira,
dla 8, feriado municipal. De 9 a 11 de dezembro, ficará

',�berto até à� 19 horas.. Dia 12, que é I,Im sábado, até
as 18 horas e, de 14 a 18 de dezembro até às 20 horas
e, no sábado, 19, 18 horas. '

'J� no período de 21 a 23, o horário 'ficará pror
rogado as 21 horas e na véspera de natal, 24, até às
13 horas. De,28 a 30 d,e dezembro, o horário será
normal, enquanto que no dia 31, até às 12 horas. Não
haverá expediente, segundo o acordo firmado, nos dlas

2S: 26 e 27 de dezembro e, nos dias 01, 02·e 03 de ja':"
nerro, estando fechado no dla 02 de janeiro para com
oensar as horas trabalhadas no sábado, dta 12 de de
zembro, no período da tarde.

Nos dias 12, �9, 21, 22 e 2,3 de dezembro, o ex

pediente do comércio será ininterrupto, isto é, não f.e-
chará ao meio dia. '

'

'

,

" Os supermercados acompanharão os dias e ho-
rários já citados, com exceção do dia 02 de janeiro,
quando terão expedlente normal.

LOJISTAS, REUNIDOS

.

Os associa�os do Clube de Diretores Lojistas
reuniram-se pela última vez este ano, na quarta-feira,
junto ao Baependi. Como convidado especlal, o ve

reador-presidente da Câmara de .Vereadores, José TI
berto Klitz�e,. �ani.festou-se sobre." o Código de Postu
ras do MUnlClpIO, qU� data de 26 cre maio de 1948, por
tanto com uma legislação aréálca, completamente des
.toada da realidade atual. Klitzke teceu considerações
sobre o .trabalho, que vem sendo r:ealizado para que, o

ante-p�oJeto elaborado pela assessoria jurfdica da As
soci'açao Comercial e lndustrial receba logo os aden�
dos !lecessários para que possa ser submetido à, apre
ciaçao e posterior votação na Câmara de Vereadores,
isto em princípiOS cle 1982. O vereador se considera
pessimista quanto a eXiecução '�imediáta das questões
que en�olvem o ,Código de Posturas, após aprovado,
por razoes as'mais diversas.

Abordou também, o vereador, a decoração nata-
'

hna nas ruas, que infelizmente liãó será 'possrvel.
'

em
vista das dificuldades financeiras graves por que passa
a prefeitura, ficando ao encargo das lojas a ornamenta-

, ção visual para as festas natalinas. Referiw'se sobre a

sinaliz�çã.o nas ruas ,centrais da Cidade, cLUa Comi§são
de TranSito, recentemente formada deverá reunir-se

pela vez primeira na próxima semana. O polêmico, fe�
,

riado de 8 de dezembro mereceu menção, com o ve

reador-presidente afirmando ser favorável a sua mu

dança, transferindo-o para 2S de julho, Que marca o

aniversário, de fundação de Jaraguá do Sul. Ele pro-
, metelll empenho para que seja alterado, mesmo sob
pressão, já que algumas correntes são desfavoráveis
:a ml:ldança.

'

Apesc instala sua 128• agência
,

em Jaraguá do Sul,
, Em solenidade rápida e Simples, a Associação de
Poupança e Empréstimo de Santa Catarina '_ APESC,
inaugurou na tarde de segunda-feira, a sua 12,.a agência
em Jaraguá do Sul, na Avenida Marechal Deodoro, 392.'

EI� é a única empresa privada de financiamentos ge
nUinamente catarinense e conta com agências de Flo
rianópolis, Tubarão, Blumenim, Criciúma Itajaí Lages
Joinville, Chapecg, Joaçaba, São Bento do Sul: Rio d�
Sul e agora em Jaraguá do Sul, dev.endo inaugurar ain
da este ano agências em Caçador e outra em Floria
nópolis,

_

Durante a soh;midade, àpós as bênçãos das ins

talaçoes, o gerente Antônio Armindo Zanon, agradeceu
,a Pr,ekitura Municipal e a Associação Comercial e In
dustrial de Jaraguá do Sul pela indicação' de seu no

rne, solicitando, ao mesmo tempo, o apoio' de todos à

este, noVo empreendimento. Em nome do Chefe do
Executivo, o Vice-Prefeito Sigolf Sch'ünke 'manifestou
se afirmando que Jaraguá do Sul recebe com orgulho
m�i� uma instituiÇão financeira e que vem suprir uma

carencia no sistema, encontrada não só aqui, como em

outros centros e, ao final, regozijou-se pela instalação
da agência. \"

'

O pr:esidente 'da APESC, Renato John, que lem
brou seu tempo de estudante, 'como aluno interno do
Colégio São' Lufs de nossa cida6e, disse que a empr��
sa congrega atl:Jalmente mais de,300 mil depOSitantes, '

com um montante superior a 5 bilhões de cruzeiros em

depósitos e 12 bilhões e SOO milhões em aplicaÇões.
Afirmou que a Apesc vem para captar a' poupança, mas
tjue pretende da mesma forma transformá-Ia, através
da aplicaçã�, .ha realização do sonho da casa própria.

Na pagma 3, uma ampla reportagem fotográfica
sobre a inauguração.

'

SEMANÄ DI;, OS, A 11 DE DezEMBRO Di 1981

.

Celesc, assume·
manutencão das redes

.

da Ceryil� ��.
Na presença do governador

Jorge Bornhausen, a CELESC -

Centrais Elétricas de Santa Ca-
, tarina e a Cooperativa de Elétri
ficação RUral do Vale do Itapo
cu Ltda, asstnaram, co�vênio na

tarde de terça-feira, através do

qual o sistema CELESC, tqrna
se -responsável.pela manutenção
e .arnpllação das redes de linhas

da cooperativa. O documento foi

assinado pelo 'Presidente da

CELESC, Paulo Afonso de Frei

tas Melr�, pelo presidente da

cooperativa; Klaus Lentz e pelo
diretor de dlstrlbulção da

CELESC" Wilson Kleinubing ..

Segufldo explicou Paulo Melro

,a grande vantagem do convênlo

para a cooperativa, é que a par
tir desta data ela não terá mais

que arcar com o custo referen

te aos serviços' de manutenção
e ampliação, enquanto o consu

midor, que atualmente paga em

torno de Cr$ 39 por Kwh, passa
rá a pagar,Cr$ 4,93, que é a ta-

O 'govern1!dor, Jorge Bornhau
sen aflrmpu na oportunidade
que a asslnaturä deste convê-

,A Oãmara-de Vereadpres de Jaraguá do Sul err
cerrou segunda-feira o período ordinárlo de sessões,
no entanto, atendendo a convocação do prefeito Vlc

: tor Bauer, reuniu-se extraordlnarlamente dlas 02 e 03,
para apr�ciar e votar três projetos-de-lel, 'concedendo
subvenções à, .FERJ, autertzendo.temprésttmo e aller

rifa cobrada. pela CELESC na nação de máquinas, velculos e sucatas de propríedede
área rural. da municipalidade. .

' ,

Atualmente, revelou Paulo 'Para a Fundação Educacional Regjona·I",Jara9ua-
Melro, a cooperativa conta com

.
ense, a ,edilidade aprovou a, coneessão.cde 'subvenção

500 km de linhas e atende 'a no val?r de Cr$ SOO mil, para fazer: frente as-despesas
2.464 consumidores. Até junho Gontraldas {leste flnal de exetcíclo e mesmo as.aeumu
a CELESC instalará mals 200 IÇI?as n_? exercfcio .. Também aprovou' autorização para

quilômetros de linhas benefi- . alienação de um trator de esteiras, duas carreqade+
Giando a 500 novos consumido- ras, 4. basculantes e 8 mil quilos, aproximadamente, de
res, os' muni�ípios beneficia- s�catas d,e ferro e lataría, 30 pneus e s. baterias, . con

dos com o convênio são' Gua-
. sideradas .lnservlvels, "pois elas não atendem mals as

.

'ramirÚn, 'Jaraguâ 'do" Sul: Mas- necessidades, uma vez que já tiveram sua, vida útil con

saranduba, Barra Velha, Corupá,
sumida pelos serviços", diz a mensagem governamen-

Araquari, Schroeder, São Bento
tal. ,',

do .sot Campo Alegre, Rio Ne-
',', Mas o mais importante dos ,p�ojeto'� .aprovados é

grinho, Garuva e São Francisco
O que concedeu poder munlclpalldade ' em Contrair

do Sul.
. emprestimo. no valor de Cr$ �OO, milhões, junto' ao

Besc, que e o agente repassädor do Fundo de Parti
cipação dos Municfpios no Imposto, sobre Circulação
de Mercadorias, cujas parcelas serão amortizadas men

salmente por ocaslão do repasse do T'esourQ do Es
.nlo representa um grande passo tado ao Muntclplo . De acordo com o Executivo, tal
no caminho trilhado pelo Gover- empréstimo é para não dar solução de .contlnuldads aos
no para que possam ser melho- fatos adrnlnlstratlvos reclamados pela população e,
radas as condições do 'hörnern

'

do campo. "Com isto tenho ,a
muito menos, deixar que às obras fiquem na dependên-
.cla da inexistência de recursos, quando estes estão à

certeza que estamos contribuin- ,disposiÇão em outras esferas.
do para o crescimento de Santa CRiTICAS AO "PACOTE"
Catarina 'e do Brasil". .0 líder da Bancada do PMDB, espinafrou centra

C
,.

'

o "pacote" eleitoral, no que classificou de "embrulho
. emeearam as, matrfculas l do dlfsespero" do G(werno para garantir a' maioria e

I criticou, ao mesmo ternpo, as "pesquisas encomendá-

na' rede e'stad<ual
das" que dão ao partido governista as maiores chan
ces de vitória no 'pleito de 15 de novembro de 1�982.

· �

\
I=sse mesmo "líder" é candidato pelo PMDB a

Prefeitura Municipal de' Jaraguá da Sul e está tão cer-
· to da vitória do seu partido que até tem feito "apos
tas", sonhando alto com um cargo que nunca será seu.

PRESIDENTE ANALISA
I

O vereador-pr,esidente da Câmara, José Alberto
Klitzke, que deverá 'concorrer a reeleição e que afirma
estaI" permanentemente em campanha, considera que o

ano ,legis'latiyo poderia ser melhor· se .pudesse utilizar

to.da a extensão de 'suas prerrogativas. I;le acha tam
bem que o vereador deveria ,ser mais exigic40 pelo pó
vo, acompanhando o seu trabalho, pois Caso contrário

·

o legislador se acomoda.
'Klitzke afirma que projetos importantes foram

aprovados este ano, do E�ecutlvo, envolvendo obras,
principalmente, no entanto, lamentou a falta de um

corpo técnico gabaritado para dar assessoramento. O

'vereador acrescentou, à pretensão de construir sede

própria à Câ!mara de V:ereadores, apesar mesmo da di

'fícil situação econômlca, pr.imeiramente adquiri,ndo
uma área para a sua edificação. Para 82, o orçamento

renovação de matrIcula não se- da Câmara é de Cr$ 28 milhões.

rá exigida' documentação algu- Outra questão levantada pelo PresidenJe da Câ-

mara diz r,espeito as reivindicações feitas ao Executi

vo, pela Bancada do PDS" que nem sempre são aténdi
das, ou somente a medida'do possrvel. Afirmou igual
meAte que a democracia impera no legislativo jaragua
ense, pois tanto a situação como a oposição sempre
tiveram oportunidade de débater e criticar na tribuna,
não sendo tolhido o direito de q�em quer que seja.

À

O Plano de Matrículas da' Se

cretaria da Educação" para 1982

acaba de' ser divulgado. no que

tange ao _atendimento regional,
estabelecendo, como exigência
primeira, a obri.gatoriedade da

frequência à escola, na faixa

,dos 7 a 14 anos·

quentar a 1,a série, apenas a

certidão de nascimento--e, para
a 5.a séri�, comprovante de
cOflclusão dá 4.a série, quando,
oriundos de outras escolas. E a

documentação para o 2.0 grau,
1.a à 3.a série, conforme 9 dis

posto no Regimento Escolar.
,

A-ren0v,äç_âo ;de mi!trfcüla pa-"- A 1'9·a ,OCRE, de Jaraguá do
ra o 1.0 grau ,iniCiou-se terça- esclar!lce que pelo Decreto n.1)

f�i;'à e será e�cerraqa no dia 15.427;, de 03.11.81, foi insti-
10 e no mesmo perlodo estão tuído o sistema de MatrIcula

sendo feitas as inscrições para
a 1.a s.érie do 2.0. grau. As ma-

,

trlculas novas pará' o 1·0 grau
vão �e 14 a ,16 ,de de_zembro e,

a renovação e mat�ículas novas

pa�a p 2:0 grau, noS. dias 16, 17
18 deste mês. Já, ö teste elas

sificató�io para o 2.0 grau (1.a
série), ser� dias 11 e 14., às

19h30minutos.

Docttmentação para , o 1.0

grau, alunos novos que irão fre-
.
.' .

Automática. Tal sistema garan
te a vaga ao aluno regularmente
matriçulado em qualquer série

da rede pública escolar, sem a

necessidade do comparecimento
do, pai" Otl responsável ao esta

belecimento de ensirio. Para a

ma, entretanto, torna-se neces-,

sária apenas para alunos novos

ou transferidos.

Há vagas'abertas ,no

col'égio ,agrícola
O Colégio Agrícola de Ara

quari está com inscrições aber

tas até o dia 16 de dezembro

para o exame de seleção. As

inscrições podem ser feitas na

secretaria do colégio ou pelo
correio, para a _caixa postal 03',
mediante o pagamento ,de uma

taxa de Cr$ 200,00. Serão clas

sificados os 70 melhores candi
datos. Aos filhos de agricultores
serao asseguradas 35' vagas,
mediante 'comprovação do ates
tado do presidente, do 'Sindicato
Rural ou do Sindicato dos Tra

balhadores Rurais do municlpio
em que reside.
Para a inscrição, o candidato '

deve preencher um fprmulário
fornecido pelo colégio, apresen
tar

\ �ertidão de miscimento (l

uma fotografia 3x4. No exame
de seleção os assuntos versa

rão sobre as matérif:ts estudadas
no ginásio e perguntas elemen
tares sobre conhecimentos a

gropecuários.

O ,Colégio Agrícola. Senador
Gomes de'Oliveira, em Araqua
ri é um estabelecimento de en

sino secundário sObordinado à .

Universidade ,Federal de ,Santa
Catarina' que mantém em regi
me de internato curso de se

gUl'ldo grau a jovens que apre
sentam tendências para ativida
des agrop!':cliárias .. O colégio
funciona dentro do sistema es

cola-fazenda onde os alunos
realizam atividades práticas in

terligadas 'às teörlcas' desenvol-.
vendo projetos como os de ga
do leiteiro, suinocultura. cuni

cultura, frangos de corte, gaIi
nh'as de postura, 'criação de

marrecos, piscicultura. horticul
tura e outras 'cUlturas orienta-

. das pOl: pro�essores técnicos.

Durante o curso, que tem a du

ração de tr�s anos, os alunos
,

realizam estágios de férias em

entidade agropecuárias e diver

sos cUrsos intensivo� em cen

tros de treinamento.

Ed'fção N°

Câmara, aprova empréstimo
de Cr$ 200 milhões

> 1·

'I

Verbas do· Estado· e
,

'

Município à. FEHJ"
'f

Lauro RIbas ZiifunEit destacou' a
importância da ajuda que o G�
verno do' Estado estava prestan
do ao sistema' fundacional àe

SàntÇi Catarina, citando como e

xemplo além dos recursos finan

ceiros, a inclusão de um capi
tulo no Plano Estadual dirigido
especificamen'te ao ensino ,su

perior catarinense.

'Complementando a participa
ção financeira do Governo Es

tadual no sistema fundacional

catarinense no ano de 1981, a

Secretaria da Educação repas
sou na semana passada /às 18

fundações educacionais 'do Es-'

tado, a quantia de Cr$ 30 mi-'

Ihões, que representa a segun-,

da parcela, de um auxílio que

totalizou Cr$ 60 milhões rieste
ano.

Na oportunid�de,' o secretário

Antero Nercolini, da Educação,
repassou o auxílio às' funaa-

,

ções, com a' Fundação Educa-
I

cional Regional Jaraguaense -

FERJ; 'recebendo Cr$ 300 mil .

Durante a solenidade, o Presi-'

dente da Associação Catarinen

se das Fundações Educacionais,

DO MUNICIPIO

A FER:J deve reçeber também
nos próximos dias, Cr$ 500 mil

da Prefeitura Municipal para
fazer frente as despesas con

traídas neste final de exercício
,

e 'mesmo as acumuladas no "e
xercício. Esse, auxrlio foi apro
vado em d�as sessões extrao.r�
dinárias da Câmara, quarta,
,., .,,;-;;1;

, quinta-feira. "�t" .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREJO DO poyo - Jaraguá 'do Sul,"'SC

_Diversariaotes '

Aniversariam hoje - 05

Sra. Emma Cattonl, em Trte
Rios do Norte

Cecília' ,Kopp Rowe
Sra. Gert��des Mülle..

,

0eIIr
reich

Srta. Lilian Doster
Sra. Kátia 'K. Schulz

Aniversariam domingo
Fernando, filho de Luís Célio

(Helena) Brugnago

Dia 07 de dezembro
Luís Oarlos Chaves
Sra. Carmem Rozza
Nilson Engelmann
Elsa F. Loewen.
Cíntia Chiodini

Fug.1

Dia 08 de dezembro
'Márcio Ademir Bortoillil

Dia 09 d. dezembIo
Márcia Mar.la Bortollni

Ângela Maria Hombur:g
Sr. Eugênio Rossio

Dia 10 de dezembro -

"
Wander, filho de Ernaldo (1Ie-

na) Bartel

Nascileilus
Dia 1.° ,de novembro
Araceti, filha, de Arlstldes (Fi�

lomena) Morbis.

Dia 07 de novembro
Giseie, filha de Arlberto (No

rilde) Pereira

Dia 1'3 de novembro
Diego, filho' de Gabriel (Tânia)

Borges Fortes
/" '

Dia 18 de novembro

Volnei, filho de Valdinar (Val-
trudes) Meier

'

Ilia 19 de novembro
Cláudio, filho de Lauro (Edia)

<Iabunde

�r,

)ia �3 de novembro
Delma, filha de Alfonso (Deor-

célia) Kohler
'

Waldemar, filho de Waldemar
(Maria) Schroeder

Dia 25 de novembro

Cláudia, filha de Silvio (Ana)
Wandersee

Giovana,

(Ana) 'Klein
filha de Cercanjo

.
,

Dia 26 de novembro
Deise, filha de ValdIr (Carme

líta)' Machimiano
Alexandre, ' filho de Onério

lLeocádia) Tecilla
Dia 11 d. dezembro
Sra. Cecilia Ersch,ng Mahnket: Oia 27 de novémero

em Santos-SP Rafael, filho de Celvino (Ma-
Beatriz Cristina

em Joinvllle

SERVIÇOS
DO_SnCOl

Procura-se uma pessoa

para serviços domésticos,
de b� aparência, para tra
balhar em Curitiba. Paga-se

-

bem. Tratar na Rua Reinoldo
Rau, 289, na Joalberia P.éro

Ia e Otica Moderna ou pelo
telefone 72-18�3.

Nesta �ação�
vista-:S8'bem :e' conforta�
velmente. Compre' cal
çadoS' e confecÇões' na'
Cinderela, onde' você,
'eneontra aS,"melhoresi'
op'ç6es. :

.

Cinderela

Véste, bem. A ,moda
certa .. ;

.-..dIIIIIIIß3n
CÓMPLEXO iÜRISTICO

JARITA
Um passeio ,

inesquecf�t , ",

Kaffee Haus, Lanchon�
,

te, Ponto Turfstíco, '

Play-Ground e
,

amplo"�est�cloÍ'lamer;tto.'.
Rodovia SC-301 .;... Km 5

Jaraguã do SuJ-S.C

ria): l'omazelJi
Cristina, filha de José (Diva)

'Jlvrtms,
E"Landra, fillla de: Adernar

fEvelir.a) Tecilla
,

Raf;;lel, filho de José (Anna)
da Rocha

za Henkemaler.

Dia 29,de �ovenlb�
. Reg,lnaldo" filho de

(Regina) ......In
Maria, filha de OlMo (Marial'

Pereira
, , Sidneia, filha de José- (Edite)

, ;Ffllipe

" [lia 30 de' novemlHo
Cristhiane, filha de' c:allfe

(Ivete) de ,Araújo

Dia 1JO 'de dezemlHo

Paulo, 'filho de Osny (Maria)
BortollnJ

RelógiOS Seiko, T--.
Ric'Oh, .riol&.. ,orIIeaII • __
tigos para pteeen_ •_ •

Lllznaster
OIleU�

L.; -

pOne�'liãií-
'v

Fazemoe tudo ..........
vir bem.

,

Rua Reinoldo RMI; .. _' J...... cio
Sufec., ".",

ETERNIZE OS BONS ,MOMENTOS

Presenteie com J6'as· e às mals' fI�as sugestões

·'da RELOJOAR.lA AVENIDA. Marecbal" e G�llo

r
--------��--------------------------�---��

I

SEMANA DE 05 A 11 DE DEZEMBRO DE 1981

GENTE
&

INFORMAÇÕES
Mais um, jaraguaense comple

ta os seus estudos acadêmicos,

destacando-se fora do nosso

Estado. No próximo dia 12 de

dezembro, a Faculdade de Me"

dicina de Teresópolis deverá

formar 75 novos médicos e, en

,re eles encontra-se o jaragua
ense 'Celsp Orlando Storrer da

Silva, filho d(:) Dr. Orlando Ber

nardlno da Silva e Da. Edeltraud

Storrer da Silva, radicados em,

nossa cidade. O novel médico

iumprlrá juntamen1le com seus

colegas interessante roteiro de

programação, constituída de Cul

to Ecumênico, às 10 horas no

Auditório da Faculdade de Medi

cina de Teresópolis, realizando

se no mesmo local, a Colação
de Grau, às 10h30. Às 19 horas

etes comparecerão a um coque
tel, na Casa de Portugal 'de Te

resópotis, na Av. Almte. Lúcio

Meira, 850, Bairro Várzea. Ao

Dr. Celso Orlando Storrer da

Silva, os cumprimentos desta

coluna, com os votos de amplo
sucesso na carreira que acaba

de abraçar e as felicitações aos

felizes pais e demals familia

res � o Presidente 'da'
Associação Comercial e lndus

trlal . de Jaraguá do Sul, Pedro

Donini, do Grupo Marisol, parti

pa no dia 18, às 21 horas, no .

Clube Doze de Agosto, em Fio:
rlanópolls, do XX Encontro das

Personalidades de Santa çata-'
rlna, promoção do jornal. Radar,
de Lázaro Bartolomeu, quando;
receberá o "Troféu Radar"",

ju�taÍnente com destacadas, fi- í'
guras ,do meio empresarial e po

Itico catarinense. -- Nu-.
ma Brtitude muita simpática do,
Presidente José Albert'b Klitzke,

cor;rida a inauguração, dia 26,;
da 10.8 loja de ComérciO e In-

"

,dlÍlstria Breithaupt, constituída

de super.mercado, materiais de

constrl:Jção, eletrodomésticos,

ferragens e pneus,' na Barra 80
"

Rio Cerro. A eoluna ac;:ompanhou I

os .. atos inaugur.ais e visitou a�
amplas e funcionais· instalações
e transmi:lle à diretoria da' em

presa os seus cumpria:nentos,'
com votos' de sucesos' no novo

I

,empreendimento camercial.

--,- Está eonfirmado para o

dia 11, próxima sexta-feira, no

Salão Nobre do SESI, o V En- .

contro de Empresá�ios' da "Asso-
'

r.iação Comercial e Industrial,' a
partir das 19 horas" oportwnida
de em que o ex-gGver.nàdor de'
Santa Catarina, Dr. Antonio Car

los Konder Reis proferirá''Pllles
trará abordando o tema ,"O Em-

,presário e a Nova Saciedade

Democrática". ' A

FURJ, d!,! JoinviJle, v�i ofere
cer para o próximo ano, mais 40

vagas para o curso de Letras,
no período vespertino. Esse au

mento no número de vagas foi

aprovado recen:llemente pelo
Conselho Estadual �

-

Educa-

ção, dando nova' opção ao alu

nado q�e, irá cursar o terceiro

grau, dá 'região norte catarinen

se -- Coluna sendo in

formada' que o L'ions Clube de

Corupá já tem definido seu pró
ximo presidente. Trata-se do

CL Odinir' Wicziok, da Metalúr

gica Triângulo, que irá suceder
ao CL amigo Paulo Sarti ßarcia;
-'_ Foi inau_9urada segun-

da-feira, a 12.8 Agência da As

sociação de Poupança Ei Emprés
,

timos de Santa Catarina-APESC,
na Av. Mal. Deodoro, em ato

que contou com a presença de

autoridades, empresários e con

viaados especiais. A gerênCia
da APESC em Jaraguá do Sul

está confrada a Antonio Ar.min

do Zanon. -- No decor

rer dos atos inaugurais, que te

ve o cort1e da fita confiada a e

I�gan�e ,s.,filnhora Cacilda Mene

gotti Séhunke, esposa do Vice

Prefeito Sigolf Schunke, o Pre

sidente da instituição, Renato

John, lembrou a certa altura o

; .

••••lel._la. •••Ia.a.
,

I' Decoraç688 para casamentos - De

mt!:=i,,-, coraç6es para Igrejas _: Decorações
para clubes r Arranjos para festas -

Plantas omamentals e Buquês em Ge
rai.

FLORICUtTURA ·'IMPÉRIAL '

IReloloana Avenidà�

Dia 28 de novembro
Elalne, filha de Mário (lrlal 'a Câmara" de Vereadores de, Ja- .

Maràngonl raguá do S�I promoveu na se-

Patrícia, filha dé Dercílio {E _ gunda-feira à noite, um jantar
de confraternização entre 'verea
dores e imprensa, [unto' a Ohrr

'rascaria Pavanello,' por ocasião

Antonio do encerramento do ano legis- i'

lativo, -'-- Bastante con-

Aproveite, a abertura!,

A Confecções Sueli abriu, nova loja na rua ReiAoldo Rau, Edifrcio Bér

gamo, Sala 530. � uma nova e elegante opção de compras, àrtigos de primei"
ríssima linha. Vislte-a e compare. Só mesmo a Sueli é capaz de fazer tanto

por você.'
..

Pruclalas de casamealuil
,Aurea MOlIer Grubbe, Oficiai do.Registro Ci

vil do 10, RegIstro CIvIl do 1° Dlstrllto da Comarca
de Jaragu6 do Sul, Estado de $ta. Càtarina, Brasil.

Faz saber que compaI8C8I'8III em cartório,
eDblnclo oe cIocupIenIae e.xfgIdos peta lei, a, fim
de 88 hab..... para casar:

Edital 12.301 de 26-11-1981
Marcos Hilário Zimmermanri e Dalva Marlene Bogo

Ele, brasileiro, solteiro, professor, natural
de Jaraguã do Sul, domiciliado e residente na Rua
José Teodoro Ribeiro, nesta cidade, filho de Hi
lário Zimmermann e de Clara Scheibel Zimmer-

,

,

mann.
,

Ela, brasileira, solteira, professora, natural
de Massaranduba, neste Estado. domiciliada e re

sidente na Rua MariJ:la Fructuoso, nesta cidade,
filha de Leandro Bogo e de Edith Pasold Bogo.

Edital 12.302 de 26-11-1981 J
Oscar Cesar de Oliveira Werner e Marlene Weiss

Ele, brasileiro, solteiro. mecânico, natural
de Jaraguã do Sul, domiciliado e residente na Rua'
Presidente Juscelino, nesta Cidade, filho de Oscar
Cesar Werner e de Tereslnha Amella de Oliveira

. Werner.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritó

rio, natural de Jaraguá do ,Sul, domiciliada e resi
dente na Rua Bernardo Karsten, nesta cidade, fi
lha de Reinoido Weiss e de Maria Weiss.

Edit. 12.303 de 26-11-198'1
Cópia recebida do cartório de Rio dos Cedros,
neste Estado.
Gentil Ruda e Nair Maria Piontkowski ... '

Ele, brasileiro, servente, natural de Rlo.dos
.

'

Cedros, neste Estado, domiciliado e residente em

Santa Luzia, neste distrito, filho de Davide Ruda e

de Vitória Ruda.
Ela, brasiléira, do lar, natural de Rio dos

Cedros, neste Estado, domiciliada e residente em

Rio dos Cedros, neste Estado. filha de Antonio
Piontkowski e de Inez Piontkowski.

. ,Edital 12.304 de 27-11-1981
- Cópia recebida dO cartório de Anita Garibaldi, nes-,

te Estado.
'

'

Romeu Friedemann e Estelita Antuneit dos Santos
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de almo

xarifado, natural de Guaramirim, neste Estado,
domiciliado e residente' na Rua Joinville, nesta
"cidade, filho de Osvaldo Carlos Friedemann e de
Gertrudes Rauffmann Friedemann .

Ela, brasileira, solteira, dobradeira. natural
de Anita Ga'ribaldi, neste Estado, domiciliada e

residente em Anita Gtlribaldi, neste Estado, filha
tde João Maria Antunes de Cordova e de Maria da'
,Conceição Vrela dos Santos.

Edital 12.305 de 30-11-1981
Ireno Joner e Leni Meldola

Ele, brasileiro, solteiro, balconista, natura!
de .Marechal Candido Rondon-Paranã, domiciliado
e' residente em Pomerode, neste 'Estado, filho de
Alipio Adão Joner e Helga Joner.

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural
de Jaraguã do Sul, domiciliada e residente na Rua'
Henrique Marquardt, nesta cidade, filha de Alfredo
Meldola e de Maria Schrßder Meldola.

-

EditaI12.306 de 30-11-1981
,,: Jonas de Souza Rego e Marilda Maria de Oliveira

Ele,' bras'ileiro, solteiro, 'eletricista, natural
de TElrra Boa-Paranã, domiciliado e residente em

" Indaiatuba-São Paula, filho de Sebastião de Sou-
za Rêgo e de Alice Maria de Souza.

'

.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural,
de Prini,eiro de Maio-Paraná, domiciliada e resi
dente em Jaraguá�Esquerdo, neste distrito; filh:;t

I, de ,Artellno Francisco de Oliveira e Irene Maria
. Gomes de Oliveira.

; Belitat '12.307 de 30-11-1981
-Luiz Carlos Mauerberg e Doraci Krétschmer

,

, Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritó
rio, natural �e Jaraguá do Sul, domiciliado e resj
dente na' Rua Rudolfo Hufenuessl,er, nesta cidade.
fil'ho de José Carlos Mauerlierg e de Maria da

seu tempo dé estudante, m'\Ji- neiro a setembro deste ano so-

tos anos dos quais passados no maram 799 milhões e 58 mil dó-
nossá glorioso Colégio São Luís ,lares, representando 4,25% das
como, interno. � o "nosso" Co- exportações brasileiras no pe-
Jégio sempre em evidência" não ríodou. -_ O advogado'
é Frede? Os alunos, ,H�mberto Pradi embarca sexta

da Escola de Música'da SCAR' feira vindoura para a Europa,
apresentaram na noite de quar� onde ,visita vários países, de-

ta-feira; no Baependí, uma, au- vendo se encontrar na antevés-

dição de violão, piano, flauta-' pe�a ou:"véspera de natal com o

doce e acord�ão, por ocasião ,Padre ,Elernar em Roma. Ele irá

do encerramento ,do 'ano letivo, ',�;'a;:várl�s exemplares de jor-
onde inclusive o Coral teve par- nais aqui d.. terra para o Padre

ticipação. A Escola de Música Elemar "matar a saudadew e se

tem atualmente 77 �Iunos, sen-
do professores Vânia deI Olivei- ,

ra Pinho, Gilvanni Tempo e Jo

sé Siuminsky; Merecem o nos

so aplauso pelo excelente tra

balho que ,!êm ,realizando.

-- Embora ainda sem da
ta m�rcada, deverá ser inaugu
rada riO, início de 82, a Agência
do Banco do Brasil em Massa

randuba, que já tem nomeado o

gerente e o sub-gerente.
-- ,O, Centro de, Comércio

E).'terior' de Santa Catarina, in

formando que ·as exportações
catarinenses no período de ja-

Silva Mauerberg.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar desenhis'

ta, natural de Guaramirim, neste Estado, domici
liada e residente na Rua Roberto Marquartd. nes..
ta cidade filha de Oswaldo 'Kretschmer e de Ma-.

.

ria Brososki Kretschmer: .

Edital 12·308 4ft 30-11-1981
Luis Carlos Sbardelatti e Arlete Feldemann

Ele� brasileiro, solteiro, pedreiro, natural
de Guaramirim, neste Estado, domiciliado e rest
dente na Rua 25 de Julho, nesta cidade, filho de
Ollvlo Sbardelatti e de Ana Sbardelatti.
,

Ela, brasileira, solteira, Industrlárla, natu-
ral de Jaraguã do Sul. domiciliada e residente na

Rua João Ber.toli, nesta cidade, filha de Arnoldo
Antonio Felde�ann e de Clementina Feldemann.

Edital 12.309. de 30-11-1981

Cópia recebida do cartório de Laurentino-SC.
Antonio Souza e Maria Rosell Avi

Ele, brasileiro; solteiro, servente, naturàl
d.e Florianópolis, neste Estado, domiciliado e re�·
dente na Rua Procópio Gomes de Oliveira, nesta
cidade, filho de Luiz Souza e de 'rene de Souza.

Ela brasileira, solteira, auxiliar de prodli"
çäo, natu:al de Laurentino, neste 'Estado, domis;iJ
llada e residente em Laurentino, neste Estado, fi
lha de Olivio Avi e de Erna, Frena.

Edital 12.310 de 01-12-1981,' '

Lourivaldt Radünz e Dorolina,OIdenburg
'Ele, brasileiro,' solteiro; comerctárto, "atu'l

ral de Jaraguá do Sul, domiciliado é residente em

Rio Cêrro I. neste distrito', filho de Albano Ra�
dünz e de Oecllla Laube Radünz.

Ela brasileira, soltelra, operária, natural de
Jaraguá d'o Sul, domiciliada e resldente em Es
trada Jaraguá 99, neste distrito, filha de Oswaldo
Oldenburq e de Walli Radünz Oldenburg .

Edital 12.311 de 01.12-1981
Valentin Stolf e Adelina Martim

Ele, brasileiro, solteiro, operárlo, natural
de Rodeio, neste Estado, domiciliado e residente

, na Rua João Carlos Stein, nesta cidade, filho de:
Germano Stolf e de Anunciata Gadottl..

Ela, brasileira solteira, recepcionista, na

tural de Jaraguá do'Sul, domiciliada e residente
na Rua José Emmendoerfer, nesta cidade, filha
de Marculino Martim e de Inês Ramos Martim.

Edital 12.312 de 01-12-1981 ,

Cápia, recebida do cartóriõ de Schroede,r-SC.
Marcos Simão Salomon e Darci Teresinha Borto·
Uni

. Ele, brasileiro, solteiro, agricultor. natural
de Guaramirim, neste Estado, domiciliado e resl
dénte em Schroeder, neste 'Estado, filho de Leo
nardo Salomon e de' Gisela Wolf Salomon.

Ela, brasileira, soltéira, industriãria, natu"

ral de Jaraguã do Sul, domiciliada e residente em

Estrada Itapocuzinho, neste distrito filha de Ho
norato Bortolini fi de Paulina Leoni Bortolini.

Edital 12.313 de· 02-12-1981
Reno Güthz eisilori Voigt
�

Ele, brasi�eiro, solteiro, lavrador, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em

,Três Rios do Norte, neste distrito, filho de Adol
fo Güthz e de Ida Drews Güthz.,

;Ela, brasileira, solteira. ,operlárlia, natural
\ de Massaranduba, neste Estado, domiciliada e re",
sidente em Rodovia So.301, neste distrito. filha
de Victor Voigt e de Valeria Kupas, Voigt. '

Edital 12.314 de 02-12-1981
Há,óld "Mathias e Nelinha Marlene Bortolotti

Ele, brasileiro, solteiro.; oper6rio, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e' residente em

Jaraguá-Esquerdo, neste 'dlstrito, filho de Benno
Mathias e de Lau�inda Se" Mathias.

Ela, brasileira, solteira, operãria� natural de
Corupá, neste Estado, domiciliada e residente em

Ribeirão Molha, neste distrito, filha de Attilio Bor
tolotti e de Rosa Botolottl.

E para que chegUe ao conhecimento de

todos, mandei passar o presente Edital, qU9 será,
publicado peia imprensa e em cartório, ondei será
afi>oado dural)te 15 dias.

inteirar dos fatos, dentre os

quais algumas edições do COR

RIEO DO POVO -- O mu

nicípio de Massaranduba deve

'ganhar em 82, um Supermerca
do do SESI. Gestões neste sen

tido estAo sendo feitas junto à

FIESC. --,- N(!ssos 'confra�
,

frades d,o Jornal "Informação',
.

de -São Bento do Sul, nos :lira

zem a triste notícia do passa
mento de Max Gerd Wilhelm,
dia 23 de novembro no Hospital

Santa Izabel, em Blumenau. Max

era natural de Jaraguá do' Sul e

filho de Moritz Max Wilhelm e

Martha Elsa Wliheim. Tinha 59

anos e era leitor éonstante des

te jornal. -- O Grêmio

Esportivo Juventus programOU
para

.

dia 24 de dezembro, vés'

pera de natal, um baile em sua

sede' social, com "Os Montana'
ri". Os associados em diQ goza

, rão de 50% de desconto sobre

o ingresso,

li
Agora com nova loja na rua Reinoido Rau

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ind.
'

BRE'ITHAUPT·, S.
" .....

Com.
,.

e A.
10a. LOJAInaugura . sua(

, .I

, '\

I
'

,

Chegamos à progressista Barra do Rio Cerro, na Rua Angelo Rubini, 2363" para lhe oferecer o melhor. Materiais
de construção, ferragens, pneus, eletrodornáticos e um ampio supermercado, que além de padaria e aÇOugue, oferece
tudo para o seu lar. ''_

-

,

.

,

Venha conhecer';'nos' e confirme ,

"

, '

�llOJas e Supermercados Breithaupt "O máximo pelo minimo. . Cada vez mais perto de você",

I

ConqralulalD-se COlD a inauguracão da' lOa. Loja 'Breilhaupt

. SENTIM().NOS ORGULHO-

"sos EM COMPARTILHAR

MAIS DE 50 ANOS DE SUCES-

.
/

SO DAS LOJAS BREITHAUPT. cabos'
", '

, I

,r
'. ,.,,, , . ).

,INTERRUPTORES ELfTRICOS (SEMP TOSHIBA}
, �----�------------------------�;----��

,

e :.

TIGRE
,

.

tijolos
TUBOS E CONEXÕES

e lajotas
I

,Se é TIGRE,
é mel or. coloníaís

, (

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESTADO DE SANTA CATAFlINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARAGUÁ DO SUL,
l E I N.o 840/ 81

..
.

..

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul-SC

[i.) a iI ä ,.) tI')�.lt['l
fundado ém 10 de maio de 1919

CGCMF 'N.o 84�438.S9110001-34

DINIOr:

Eugênio Victor Sehm6ckel

CoIIIIICII'8CIoNe:
flávlo José S;"'grragO, Yvonne AII� SchmlSckel Gonçalves,
Jaime Bfank, Pro'. Paulo MOrettl, Silveira 'JOnlor, Rudolf Hirsch
,feld, Jo" CutJlho Plntc», Dr. Joe6 AIbeItD Barboea.

RecIaçIo, AdmInlltravio • Pubßclclade:

Rua Procópio Gomes de Oliveira N.O 290.
89250 - JIlI'IGu6 do Sul - SC.

CompoeIoto. Impr... ID • CIn:IIIÍlçIo:
Sociedade GrMlca Avenida Uda. - Ja...gu6 do Sul - SC.
Asalnatura ani.uil: Jaragui ,do Sul e regllo •••

' Cr$ 800,00
Assinatura Se;n8ltral Cr$ 450,00
Outras cidades Clt 1.000,00
I:xemptar IlVUI80·, •••••••••••••••••••••••••.Clt 15,00
Ndmero atrasado ••• '; ••• ' •••••• " •••••••••••• Clt 20,00

Elle jornal nIo ..�_ por artrgoe ........ nem

cIeIIaIn orfGIi.....

CODstrutora Seria Ltda.
CONSTRuÇAO CM� ENGINHARIA I!

COMtRCIO DE MAII!RIA[
DI! CONSTRUOAO.

Rua Joio Plcolll, 94 - edlf. Carlos Spézla
Telefone: 72-0214

'"

JARA,GUA DO SUL STA. CATARINA

Viação Canarlaho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOES.

A "Canarinho" preocupa-sel com a sua lo
comoção, colocando à dlsposlçlo modemrssl
mos Onlbus, com pessoal especializado, possi':'
"bllltando uma viagem tranqQlla, r$plda e segura.

,

, Programe beml Programe CANARfNHO - o

transporte carinhoso.
.

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA
.

Funilaria' Jaragaã Ltda.
Calhas para t�a. as finalidades. F�s

uma visita. Estamoe em condf96es de atend.ro,
eflclentemen....

'

/

Rua., felipe Schmidt. 279 - Fone 72-0448 -
Jaraguá do sul-se.

Corc.el ,II L Branco :. � . . . . . . . . . . . . 78
Corcel II LDO Verde Met ..... , .... '. . . . . . .. 80
Gol L......•..�... • . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . .. 81
Fiat 147 GLS Branco '.' 78
Fiat 147 L Azul: ...............•........ ,.. 78
Chevette GP Bege ' .

Chevette'L Bege ................•........
Corcel LDO Vermelho Met .

Belina Azul .- '.' .

Passat LS Verde. '1' ••••••••••••••• '- ••••••

Passat TS Branco. . . . . . . . . . .. . .

Brasília LS Branca J ••••••••••

Corcel II GT Branco 1 •••••••

Jeep ,

........•............ , .

Jeep ' ...•.........•..•..•

Pick-Up F-75
,

' .

I·
'

,Terraplenagem Vargas .

"SERVI'COS DE RETROESCA\MDEIRAS E TRATO
RES DE ESTEIRA

, j_uhos Sta. Helena
TUBOS DE CONCRETO EM GERAL
Rua JOlnville, 1016 - Fone .72-1101

Imobiliária Santa Maria
COMPRA - VENDE - ADMINIS'tRA o

SEU IP«tVEL
RuaWaldémlro Mazurechen, 42 _ Fone 72-1342.

.
'

'

Prensas p/ fa�r. tubos de ,=oncrelo sem' armação desde 0,15 a O,60m
- Fôrmas, anelS Ge base, embolos e lãminas p/ repOSição' em pren
sas de tubos de todas as marcas - ConjuntÇls vibratórios p/ fabr. de
tUDOS de concreto desde 0,15 a 1,50m simples e VRS-1500.· nos tipos
pOl'lla/bol�a e machO/fêmea nos padrões Standart, DNER, DER etc,

'

- End�reltado�as de ferro - Prensas de blocos - Prensas de lajotas
p/, pavlmentaçao - Gul!ldas\es Upa .portlco, fixo e móvel - Talhas
eletrlcas d� tambor p/ at� 3 tons, -, Mesas vibratórias - Fôrmas p/
vigas e pre-moldad<ls em geral _ Alimentadores de correia p/ pren"
sas e Vibradores - Carrinh9s p/ tubos .e pré-moldados - Redulores
de velocIdades - Betoneiras 'reverslveis" basculantes e portáteis.

Elétro-VitJradores

Insor•. Esl. 250!i6'72' - CGC 83619 197{0001,79 � End, ToI9g •. : "VIBRADORES"

,,'

R'ua ,José Stulzer, 80 '(pró',lmo a M. Wilhelml - Fone (0473) 72-1071

'C�lxa Po�tal zn - 89.250 JARAGUÁ DO SUL - sc - BRASIL

'110.001Mais de 50.000 ,Kwh.

Pé nova redaçlo ao artigo 3. da Lei N.o 700/77,
de 22.12.77, alte�ado pela lei N.o 807/�O, (,Ie

25.11080. -

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de
'

Santa Catarina, no. uso e EXf:1 cicio de suas atrlbn'ções
Faz saber a rodos os habitnates deste Município, que a Câmara de

.. Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

ART., 1.° - O artigo terceiro da Lei N.O 700/77

de 22 de dezembro de 1977, alterado pela Lei N.O 807/80 de 25 de novembro de 1980, pas
-;sará a ter a seguinte rec!a�ão:

ART. 3.° - A Taxa de Iluminação Pública para os imóveis edificados, será cobra

da mensalmente, calculada sobre o valor da Unidade Fiscal, instituída pela lei N.o 579/75

de 02 de dezembro de 1975, na seguinte proporção:

fAIXA E/OU CLASSE DE CONSUMO

RESIDENCIAL�

Faixa de Consumo

O -- 30Kwh

31 50 Kwh '

51 100 Kwh

UNIDADE flSC�l %

,
. 1,0

2,0
3,0
4,0
5,0

101 200 Kwh

mais de 200 Kwh

COMERCIAL, INDUSTRIAL E EMPRESAS

DE SERVIÇOS POBL.ICOS:

Faixa de Consumo

O 30 Kwh 10,0
20,0
30,0
40,0
50,0

50,Kwh

100 Kwh
31

51 I
�01 200 Kwh

mais de 200 Kwh

CONTRIBUINTES - PODERES POBLICOS

Faixa de Consumo
'

O 30 Kwh

31 50 Kwh

51 100 :Kwh

101 200 Kwh

mais de 200 Kwh

20,0
46,0
60,0
100,0
200,0

CONTRIBUINTES PRIMÁRIOS:

Faixa de Consumo

Até 2.000 Kwh

2,001 5.000 ,Kwh

�oo,Q
200,0
300,0
400,0
500,0

5,001 10.000 Kwh

50.000,Kwh

PARAGRAFO úNICO --:- Para os imóveis lião edificados na área urbana, cobrar-se-á

a Taxa de tlumínação Pöbliqa, anualmente, na razão de 5,0% .(Cinco virgula zero por cen

to sobre a Uniáade Fiscal por metro linear de frente, para os beneficiados com a ilumi

nação a mercúrio e 2,070- (dois \'írgula zero por cento). pare os beneficiados com a ilu-

minação simples. .
\

ART. 2.° ....,... Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.° de janeiro de 1982, revogadas
as dísposlções em cooträne,

PALACIO DÁ PREFEITURA MUNICIPAL de Jaraguá do Sul, aos 30 dias do mês de
.

novembro de 1981. �.,
". Hf

VICTOR BAUER

,. •• •
'Prefeito Municipal

,

A presente Lei foi' registrada e publicada nesta Diretoria de Exp�diente, Educação e

Assistência Social, aos 30 aias do mês de novembro de 1981.

�
•

• 1"'1"'"'" "'. � � ""

ASTRIT K SCHMAUCH
Diretora

Conheça o Plano
-

SAO
I
250 lotes residenciais, área para lazer, co mérclo, e fins institucionais. Toda il'lfraestruifil

ra necessária' numa área com mals de 190.000 m2 na Rua João Januárío Ayroso.
-

.
.

�

Empreendimentos
Marcatto

Imobiliários
Ltda; �

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1138

,

Ti procurando
que

um·· investimento
de . cotação?

•

nao 'cal
-

PillSiSle! nl el s,t: el
Concessionário

....i••
·

EIDDlendörle,r. Co'm� de Veículos ltda.
Av. Mal., Deodoro (em frente à Igreja Matriz)
Fones: 72·0060 - 72-0655 - 72-0 969

CHEVROLET
A segurança do melhor negÓcio.

CONFIRA A HISTÓRl.t\ ...
Bario de lta-poc-u

o.' HA 30 ANOS .

.- Antonio Pedri, Diretor do D.M.E.R. e

Emilio da Silva, Diretor do D.S.G., de ordem do
Prefeito Artur Müller, divulgavam Edital, sollcl
tando providências pelos moradores, tais como

roçar as testadas das vias públicas, limpar e ca

pinar as valetas, drenos, sargetas, corregos e ri

beirões, derrubar as árvores frutlferas que Pre
judicassem a projeção do sol nas estradas e po
dar as cercas vivas, numa altura máxima de 1,50
metros.

- E.V. Schmôckel, diretor social do CA

Baependi, convidava para o baile de aniversário
do clube, ocasião em que seria inaugurado o palco
remodelado, falando na ocasião o dr. Arquimedes
'Dantas, com um restrospectivo das �cundas . ati·

vidades em que vinham se empenhado os mento

res do Clube. --Max Wilhelm conseguia pela Cer

vejaria Catarinense auxflio de grande monta para
a sociedade, por isso que. era solicitada a pre

sença da Srta. Yolanda Wilhelm, para conduzir o

sr , Artur Müller, 'Prefeito Municipal e ex-Presl
dente Honorário, a proceder a Inauguração das
obras.

,

- A Fábrica Nacional de Motores organi
zava novo plano para fabricação, no Brasil, de
caminhões e tratores de diversos tipas, com 'a

participação de técnicos, ferramental e capitais
trazidos da Itália.

HA.25 ANOS
- Realizava-se dia 1° de dezembro de

1956, o enlace matrimonial da srta. Jutta Czer
niewicz, filha do casal Ernesto (Ltselotte) Czer
niewicz com o jovem Leonides Schadeck (o Oha
déco de memoráveis partidas de futebol), filho de
Antônio Schadeck e de Dona Maria Schadeck . \

- No dia 8 de dezembro realizava-se a ce

rimônia de formatura dos ginasianos (secção mas

culina) do Ginásio São Luiz, que escolhiam o dr"
Luiz de

.
Souza, para paraninfo, ele que era Pro·

curador do Estado no Rio de Janeiro. Dentre os

formandos anotamos: Adólar Leo Hermann, Ado
lar Pieske, Adrian Weber, Alvino Schmauch, Ed
son Narloch, Eugênio Prestini, Francisco Schio

chet, Hamilton Garcia, Hélio José Piazera, Lauro
Carlos' Blunk, Mário Panstein, Norberto Fischer,
Onésio Guido Andreatta, Rigon Koetzler, Roland
Behrendt, Udo Riedtmann e Walmor Izidoro Fer·
reira.

.. ' HA 10 ANOS
- Os médicos de 1971, da Faculdade de

Medicina da Universidade Federal do Paraná, pro·
gramavam a festiva conclusão de seu curso. En

tre os formandos, destacava-se para nös jaragua·
enses o jovem Edson Carlos Schulz, 'filho do ca

sai, dr. Arolde Schulz e Odette Maria Schuiz. Ho
je, passados dez anos, vive em nosso, meio, cer

ca�o de muito carinho e respeito, como renomado
rnédlco.

- No dia 2 de dezembro, pelas 22,10 ho
ras, nascia no Hospital e Mater:nidade "Jaraguá",
para o então Prefeito Municipal Hans Gerhard
Mayer e sua esposa Carla, um robusto menino,
que os pais resolveram dar o nome de Humberto
Franco Mayer. E, como não podia. deixar de ser,

eram cumprimentados os avós, D. Lilly; o avô
Alexandre Haake e Dona Vera.

- Barra Velha, hoje pertencendo à micror

região da AMVAL, - Associação dos Municrpios
do Vale do Itapocu -, sob a batuta do Prefeito

Thiago de Aguiar, comemorava festivamente o dé
cimo ano de sua emancipação poHtica ..

.- Armínlo Marquardt, filho do casal Alfon·
so (Herta Henschel) Marquardt, concluía o seu

curso na Faculdade de Ciências Econômicas' de
-Jolnvllle, integrando a Turma' Prof. Antonio Del
fim Neto. Era Patrono o então Prefeito Harald
Karmann e paraninfo "o hoje pranteado capitão de
indústria e Secretário da Indústria e Oomércío qe
SC, dr. Hans Dieter Sehmidt.

.ID�lÚn,al HeUDidal Jllaguá 1.1.
"e· COIPAl -

- COlcenlrados
para Alilentos

SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA AMIZADE
. ,

BDITAl DE CONVOCAÇA

Pelo.presente Edital, ficam convocados todos os asso-"

ciados da Sociedade Desportiva e Recreativa Amizade,. sito

na Estrada Itápocu-Hanza, em Três Rios do Norte, neste mu

nicfpio, a se. reunirem em 'Assembléia Extraordinária em sua

sede social no dia 06 de dezembro de 1981,às 08:00 em pri
meira convocação ou às 08:30 em segunda convocação com

qualquer número de as,sociados presentés, a fim de deUbe

rarem o seguinte·:
ORDEM DO DIA

1) Prestação das contias da diretoria até outubro/81;

2) Discussão e aprovação da men$álid�de para o ano

�e 82;
.

3) Constituição de comissão para futura inauguraç.ão

da� canchas de bolão;
4� Outros assuntos de jnteresse da sociedade.

Jaragu4 do,Sul SO, novembro de 1981

,fRIN'EU BAUMGARTEL ,- Presi!!.epte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ORREIO DO POVO - Jaraguã do Sul-SC

Correio Inforlativo
CARTAZ CINEMATOGRAFICO - No Cine

Jaraguá, a partir das 20 horas deste sábado até
terça-feira, Lucélia Santos em "Engraçadinha".
Em matinê, às 14 horas de domingo, "Homens de
Aço" e, quarta e quinta-feira - "Todos por um ...

cacetaoas para todos".
COMUN'DADE CATÓLICA - No próximo

dla 12, na missa das 19 horas, será dada a posse
ao novo Conselho "Paroquial, que deverá assumir
a adrnlnlstração financeira da paróquia pelo perío
do, ce três anos. Integram o conselho os seguin
tes: Wemer Schellet (presidente), Irineu Staehe
lln, Martinho Tecilla, Ismar Schwartz,' Äntônio
'Spézla e Adalberto Bertolt.
2) Terça-feira, dia 8 de dezembro, que é feriado
municipal, a programação de missas será a se-

I ' ,

,guinte,:, Matriz - 8 e 19 horas, sendo que às 91130
haverá missa campal na Gruta Nossa Senhora de
Lourdes junto ao Júvenato Marista, no Morro" do
Carvão. 3) Como em anos' anteriores" nes

te ano as famflias estão convidadas a, se' reuni
rem em grupos para a celebração da novena' de
preparação, ao Natal. Na Secretaria Paroquial há
o material da novena à dlsposlção. 4) Um
total de 362 crianças tomaram a sua primeira co

munhão na Igreja Matriz e 43 na Comunidade São
Francisco de Assis, no último domingo, e amanhã
será nas Comunidades São Judas Tadeu ,e São
Luiz Gonzaga, às 8 horas.

.

5) -O próximo
curso de batismo será no dia 12' de dezembro,
também o últlmó do ano. O seguinte será no mês
de fevereiro. 6) Às 18 horas do dia 19 de
dezembro, na Igreja da Barra do RiO Cerro, a or

denação sacerdotal de Airton Marcos, Franzner .'
Sua primeira rnlssa será no dia 20, às 9 horas da
manhã, também na Barra. '\

, '- COMUNIDADE 'EVANG�L'CA.,- Com lníclo
às 15 horas deste domingo, será realizado o tra
dicional Encontro de Idosos no Salão da Comuni
dade, com dlstrtbulção da Santa Ceia, 2)
Todos os familiares EI membros das diretorias pa
roquiais, do conselho comunal, .das obras assis
tenciais, encarregados de setor e colaboradores
da comunidade estão convidados á participarem
do culto de agradecimento a ter lugar no dia 10,
quinta-feira, às 20 horas, na �greja do Centro.

KQHLBACH SR
SUPERMOTOR

I,

1."

SEMANA DE 05 A 11 DE DEZEMBRO DE 1981

;"

PágSna 5

Denominação' de 'Projeto Jaraguá' será perpetuada
tis{íiçãO pelo sucesso do Proje- rlado e cbnsequentemeflte da

to Jaraguá, destacando a contrl- comunídadé de maneira geral.
buição dada pelo SENAI na for-: Já o Dr. Beltrão, Chefe do

mação de administradores, "um' DAMPI, aceitou a sugestão .do pacltar técnicos (entre 6 e 10) nardo Wolfgang Werner, relatou

êxito invulgar que terá grandes representante da Associação no Estado, que ficariam locali- 'o histórico do ..'Projeto Jaraguá"

reflexos junto as empresas". Comercial em perpetuar o nome ,

zados nos Centros de Treina- Foram desenvolvidos 30 mõdu-

Ele'lembrou a ação do ex-dire- de "Projeto Jaragué às inicia- mento, para prestar assistência los, em 15, meses, com a parti-

tor do CT do SENAI, .:JerônimQ tivas futuras do SENAI neste às pequenas e médias empre- cípação de 76 empresas, das

Loz, "que foi a pedra ang'9ar campo, em todo o País, face ao sas, nas áreas de planejamento; quais 62 de Jaraguá, 9 de Gua-

no desenvolvimento deste pro- pioneirismo e aos excelentes controle de qualidade, produção, ramirim, 2 de Massaranduba, 2

jeto". E solicitou" também, que ,

resultados obtidos, "como uma entre outras. Este plano será de Schroeder e � de Corupá.

a denominação "Projeto Jara- homenagem a Jaraguá do Sul". iniciada em breve. Heuve a participação de 1.494

guá'''' fosse perpetuada às lnl- Eggon João da Silva, repre- Ainda durante as solenidades, pessoas, com média de 49,8 por

clajlvas congêneres do SENAI
. sentando os tndustrtats jaragua- foi assinado convênio entre o módulo e 28 técnicos mInIstra-

em todo o País. enses, lembrou o sucesso do Departamento Regional, do ""
ram os cursos.' Consumiu-se 321 .

Programa e afirmou que os re- SENAI e a Associação da Indús- horas, em 101' dias.

sultados que advirão serão cer- tria e Comércio de Rio do Sul, Os admtntsjradoree com maior

.tamene aplicados nas empresas para que, a partir de março do número de participações foram:

para o desenvolvimento das,
.

próximo ano, o "Projeto .Jara" Adolar Eggert - 29 !'!6rblos,

suas atividades, 'com conn'eci-' guá" possa ser lã desenvolvido Gerold Meier - 29, SilvIo

mento pleno de todas as nuan- a partir dos resultados obtidos Ewald - 27, Eriberto Brétzke -

ces empresariais. em lJaraguá do, Sul. .. 26 e Erol;Sasse - 23 módull)s.

O sucesso do "Projeto Jara

guâ" foi ressaltado pek> Diretor
Regiónal do SENAI, Dr.'Célio
Goulart, gue destacou ao mes
mo ternpo, os esforços, dispen
dldos por Jerônimo Loz e Muril
lo Rosa, estes do CAMPI, no seu

,

_ Foi 'encerrado festivamente
na nolte de sexta-feira, dia 20,
o I Programa de Iniciação à

Formação de ...{I.dministradores
de Pequenas e Médias Empre
sas - Projeto Jaraguá, no Bae

pendi, com a presença de em

presários, dirigentes e represen
tantes do SENAI de Jaraguá do
Sul bem como do Dr. Bernardo

Wolfgang Werner, presidente da

Federação das tndústrtas do Es
'tado de Santa/Catarina, do Dr.

AI ivaldo Fontes, Diretor Geral
do Departamento. Nacional do

SENA!; Or>Carlos Euclides Bel

trão, Chefe do Departamentu ele

AssIstência à Pequena Indés- \

tria, do Dr. Célio Goulart, Dire

tor Regional do SENAI e do Dr.
José Zen, Superintendente do

SESI/Santa Catarina,

o DIretor Geral do Departa
mento Nacional do SENAI, Dr.

Arlvaldo Fontes, expressou-se
afirmando que a boa vontade do

empresariado local, da FIESC e

do SENAI de Santa Catarina,
fez com que a éxperlêncla vin

gasse e servisse' de paradigma
a projetos semelhantes, e asse

gurou o seu apoio a outros pro

gramas que visem a formação e

O desenvolvimento do empresa-

o empresário, Udo: Wagner,
representante da Associação
Comercial e Industrial e do

Conselho Diretor do SENAI; na

oportunidade, manifestou a sa-

Apesc_'_,i_naugura

período de implantação' e de

senvolvírnento. Goulart revelou

plano do SENAI em treinar e ca

'HISTÓRICO DO

PROJETO

O Presidente da FIESe, Ber-

COLUNA ROTÂRIA
',Com a participação de cem por cente de

seus associados, o Rotary Club de Jaraguá do Sul
realizou sua última reunião. de serviço esta sema

na, quando foi determinado para o dia 15, o en

centro festivo de' natal, no Itajara, a partir das

19h30, com a partíctpação de todos os familiares
dos rotarianos e dtstrtbuíção de presentes. Na
terça-feira, dia 8, I por ser feriado, não haverá tra

balho .. �

Esta semana também foi formada uma co

missão, integrada pelos companhelrçs lI�c?, lvo,
Behling e Moacir, para programar as atividades
que marcarão, o 300 ano de fundação do Rotary
Club de daraquá do Sul, a 14 de março de 1982.
Também os companheiros -Januãrte. e Lourival Jo
ram designados para elaborarem um plano, com

vistas a estabelecer um intercâmbio de férias pa
ra jovEfns de 15 a 18�anos, isto a nível estadual
e até mesmo naclonal-, .;'

O clube recebeu igualmente uma doação
da Casa da AmIZade, no valor de Cr$ 70. mil,
-oriunda de um bazar beneficente, para o Natal �a
.Orlança Pobre. E a propósito ,

desta promoção
anual do mais antigo clube de serviço da cidade.
foram inscritas 1.231 crianças, das quais 1.153
foram aprovadas, sendo 546 garotos e 607 meni
nas. Dia 13 próximo serão entregues as senhas.

em Jaraguá do Sul
No dia 30" próximo passado, a Associ�ção de 'Poupança e Empréstimo de Santa Ca-

.

tarina inaugurou sua agência em Jaraguá do SUl, situada na Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca, 11.° 392. A agência de Jaraguá do Sul é a 12.8 da APESC que, assim continua

cumprindo seu plana de expansão programada em Santa Catarina.
A seguir,:ainda em 1981, serão inauguradas mais 2 novas agências, .em Caçador e

Florianópolis.
A solenidade de inauguração foi' realizada na própria sede da APESC Jaraguá, segui

da :de um coquetel para os convldádos. A bênção ecumênica foi dada pelo Padre João
Heidemann e pelo Pastor Piske.

Após o descerramento .da fita inaugural; falou, em nome de sua equlpe, o Gerente
da APESC em Jaraguá do Sul, Antonio Armindo Zanon. Logo após foi a vez do Vice-Pre
feito de Jãrãguá Sigolf Schü!1ke, representando o Prefeito Victor Bauer, dizer da impor
tância da chegada da APESC à Jaraguá do SUl. Por último, usou da palavra Renato John,
Presldente da APESC, agradecendo a recepção e dizendo da sua satisfação pela inaugu
ração da agência em Jaraguá, cidade onde teve 'parte de sua formação escolar. 'Ressal
(ou que a intenção da APESC é de captar e aplicar a poupança na própria região,da qual
Jaraguá do Sul é polo, realizando o sonho; da casa própria para um significativo número
de famlllas-

Renato John destacou, também, o apoio decisivo do BNH que, através de sua Agên-
ela Regional, em mutio vem contribuindo para a expansão da APESC. . ,

Estiveram presentes, à solenidade e ao coquetel, o Diretor Adrriinistrativo Ie Finan-
'

ceiro da APESC, Romano Orlandi; os membros do.Oonselho de Administração da APESC,
Hermann John, Antonio Cecy, Gunther .Algayer e Raul Machado. Lima; o Superintenden
te Regional da SAFPE, Sérgio Harouche, representando o Delegado Regional do BNij; o

Presidente da Associação Çomercial de ""araguá, Pedro Donini; autoridades civis, milita-
.

res e eclesiásticas; empresários, profissionais liberais e empresários da construção .clvll.

•

Diretor Administrativo e Financeiro, Romano Orlandl, Presidente da Apesc,
Renato John, e membre do Conselho de Administração, Hermann John.

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

Prefeitura Municipal d� �a,.aguá do Sul

L E I

Fixa os valores para efeito de cálculo
do valor venal dos imóveis para fins
de lanÇamento cios Impostos. Predial e
Territorial Urbano.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara
guá do Sul, Estado de Santa Oatartna, no uso e exer

clero-de suas atribuíções.

841/ 1

ciona a seguinte Lei: \

ART. 10 .,...- Ficam fixados os valores venais
e respectiva classificação, para efeito de lançamen
to e cobrança do Imposto sobre a Propriedade Ter
ritorial e Predial Urbano, de acordo com as .Tabelas .

I, II e III que integram a presente Lei.

ART. 20 _ Esta Lei entrará em vigor no dia
10 de janeiro de 1982, revogada a Lei NO 805/80, de
25 de novembro de 1980.

Faz saber a todos os habitantes deste Muni- "

clplo que a Câmara de Vereadores aprovou e ele san-

TABELA I
Classificaçio das avenidas e ruas da

cidade, incluída .as das localidades da Barra
do Rio Cerro. Nereu Ramos e João Pessoa.

18 CLASSE
AVENIDAS:

.

1 ._ Getúlio Vargas
2 _ Marechal Deodoro da Fonseca
RUAS:

3 _ Marechal Floriano Peixoto
4 _ Presidente Epitácio Pessoa
7 _ W�lter Marquardt
12 - Jetnvllle
14 _ JOrge Czerniewicz
15 ..- Rudolfo Hufenuessler
16 _ Barão do Rio Branco
18 ..;.... Oulntlno Bocaiúva
19 _ Reinoldo Rau
20 -:- Domingos Rodrigues a. Nova
23A --' Pastor Ferdinando Schlünzen
25 .;_ Felipe Schmidt
26 _ Felipe Frenzél
27 ..- Padre Pedro Francken
28 _ Artur Müller _,_

29 _ Coronel Emilio Carlos Jourdan
30 _ Estheria Lenzl Friedrich
31 _ Jacob Buck
32 _ Presidente Juscelino
33 _ Henrique Plazera
49 _ João Marcatto
50 ..- Guilherme Weege
51 _ João Picolli
52 _ Expedicionário Cabo Harry Hadlich
55 ---" Angelo Schiochet
63 - Anita Garlbaldl
64 - Expedicionário João'ZapoU
68 - Clemente Baratto
72 - Walter Janssen
135 ..- Dr. Waldemiro Mazureehen Ó.

141 - -Augusto Mielke
155 _. Motoristas de 1936
179 - Francisco Fischer
180 - 29 .de Outubro
227 - Se)11 Nome
6 - Coronel Procópio Gomes de Oliveira

até o final do calçamento.
11 - Roberto Zlernann da rua 14 ..- Jor

ge Czerniewicz até o' final do asfalto-
13 - Adélia Fischer da Ponte Abdon Ba-

.

tista até o Posto Alvorada, do final
da rua 13, Posto Alvorada pela Anti
ga Rua Joinville _ SC-301 -' Rodo
via Waldemar Grubba até o final do
Perímetro' Urbane.' .' "

17 - Venâncio da Silva Porto da proprle
dade de Emilia Kasteler, até o final
da propriedade da Eletromotores
WEG S/A.

23B - Coronel Bernardo Grubba até o final
da propriedade de Kohlbaeh SIA.

61 - Expedicionário Antonio' Carlos l=er
reira até o final do calçamento.

62 - "Expedicionário Gumercindo da Silvá
até o final do calçamento,

69 ..- Ferdlnando Pradi da rua 51 - João
PieoUr até a rua 52 - Expedicioná
rio Cabo Harry Hadlich.

120 - Guilher",!e Cristiano Wackerpagen
, - Pioneiro da rua 7 Walter Mar

quardt até a rua 182·_: Sem Nome.
SC-301 - Rodovia Prefeito Eng e I b e r t

Oeschler até o final do perímetro ur
bano.
2&' CLASSE
R S:

21 - Go ernador Jorge Lacerda
34' - Eriiilio Stein .

65 - Josef Fontana'
67 ..- Carlos Hafermann
70 - Leopoldo Augusto Gerent'
71....:t:t.. Ifredo Krause
73 - Guilherme Hering
74 - CeI. Leônidas Cabral Herbster
75 - Miguel Salai

'

.

76 _ Uruguai
77 - Eugenio Nicolini
83 - Seme Mattar
87 - Venezuela

•

"

132 _ Antônio Tobias
157 _ Francisco Domingos Medeiros
16a - Luiz Kienen

, 168 _;_ João Sarni Tavares
187 - Julio Tavares da Cunha Mello
200 _ Frederico Bartel
220 ....:..... Donaldo Gehring
243 - Sem Nome
261 - Sem Nome
277 - Tufie Mahfud ,

4 � Presidente Epltáclo Pessoa do final
do calçamento at�o final da Pro

priedade da 'nd. de Artefatos Ne
ves S/A.

6 -'Coronel Procõpto Gomes de Olivei
ra do final do calçamento até seu

final.
17 _ Venâncio da Silva Porto do final do

calçamento até seu final.
23B - Coronel Bernardo Grubba da pro

priedade de Kohlbach siA. até seu

final.
.

62 _ Expedicionário Gumercindo da Silva
final do calçamento .até seu fi

nal.
69 - Ferdinando Pradi da rua 20 - 00-

.

mingos Rodrigues �a Nova à Rua 51
- João Picolli e da rua 52 - Ex

pedicionário Cabo Harry Hadlich à
rua 16 - Barão do Rio Branco.
ati CLASSE
RUAS:

22 � Ney Franco
53 � Leopoldo Mahnke
54 - Leopoldo Malhelro
56 - Fiscal Verdi 'Francisco 'Lenz i
66 - José Albus �

78 - Heleodoro Borges
81 _ Argentina

'

82 .- Alfredo Mann'
.86 - Equa or

, '4 - Carlos Meyer
107 ..- Paraíba
134 - Florianépolls
136 - Tijucas-

,

,
- Itala'

140 - Maxim'iliano Hiendlmayer
152 - GUilherme Guielow
153 _ José Stulzer _ Pioneiro
156 - Leopoldo Janssen

.

1.69 - São, José
'

173' _ Ve a Fischer - Miss Brasil
4 _ Criciúma

175 _ Tubarão
176 - Joaçaba
193 - Sem Nome
229 _ Sem Nome
232 -.Sem Nome
303 - Sem Nome
8 ..:.._ João Januário Ayroso até a .propri -

dade
.

da Firma Marcatto SIA.
1 i - Roberto' Ziemann do final do asfalto

até o seu final.
36 -_ José Emmendoerfer até à proprte-

.
dade de Elisaldo Leuprecht.

37 _ João Planincheck, até a rua 61
ExpedicionáriO Antônio Carlos Fer-
reira. I

60 - Joaquim Frandisco de Paula até a

passagem de nível da RFFSA.
162 - Dona Antonia até' a 156 - Leopoldo

'Janssen.
48 CLASSE
RUAS:

9 - 25 de Julho"·
10- José Theodoro Ribeiro
35 - Thomaz Francisco de G'óes
38· Professor Antonio Estanislau Ayroso
39 ..- L urenço Kanzler

,
40 - Victor emberg
41 _ Helnz M�hnke
42 - Maria U. da Silva

,
43 -:- Padre Alberto Jakobs
44 - Presidente Castelo Branco
15 - Presidente Dosta e Silva
46 - Francisco Zacarias Lenzi

'\ 47 - Dr. Arquimedes' Dantas'
48 - Onélla Horst

PALÁCIO DA PREFE.ITURA MUNICIPAL de

Jaraguá do Sul. aos 30 dias do mês de novembro de
1981.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nes

ta Diretoria de Expedlente, Educação e Assistência
Social, aos 30 dias do mês de novembro de 1981 ,

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

-

do Janssen até seu final.
sa CLASSE
RUAS: .

5 - Prefeito José Bauer
79 _ Luiz Alves de Lima e Silva -- Duque

de Caxias.
'101 .

- Mato Grosso
105 - Pará
111 ..- Pernambuco
114 _ Rio Grande do Norte
115 - Sergipe
116 - Marajó
117 - São Francisco
122;- Corupá
133 - Rio do Sul
138 _ Piçarras

- 139 _ Canoinhas
147 - Alberto Santos Dumont
149 - Carlos Eggert
_160 - Campo Alegre
178 _ Roberto Marquardt
1 e2 - Sem Nome
183 -:- José Marangoni - Pioneiro
184 ..:_ Bernardo Dornbusch

.

'35 - Dona Matilde
186 - Henrique Getfert
190 - Sem Nome
191 � Paulo Néitzel
.192 .:._ Dr. Aguinaldo José de Souza
194 - Sem Nome
195 - Sem Nome,
'196 - Sem Nome
197 - �em Nome
198 _ Dr. Godofredo Lutz Luce
201 - Ernesto Lessmann
203' - Sem Nome
204 .;;_ Luiz Gonzaga Ayroso
205 ..- Sem Nome
'206 _ João Carlos Stein
207 -- Sem Nome .

208 - Dr. Enrico Fermi
209 _ Francisco Hruschka
210

-

'- Sem Nome
211 - Sem Nome
212 - Sem Nome
213 - Eduard Krisch
214 _ Paulo Kraemer
216 � Sem Nome
217 _ Sem Norrie
218 - Sem Nome,
219 - José Maria Gomes
221 ..

....:..... Ricardo Hass
222 _ Sem Nome
223 -. Sem Nome
224 - Sem Nome
225 - Sem Nome
226 � Sem Nome
228 _ Sem Nome
230 - Sem Nome
231 _ Sem Nome
233 - Sem Nome.
234 _ Sem Nome
235 _ Sem Nome
236'- Sem Nome
237 ,:_ Max Eggert
238 - Guilherme Behling
239 ..- Alexandre Kohler
240 - Sem Nome
241 - Sem Nome
242 _ Sem Nome,
244 _ Sem Nome
245 - Max Eugenio Roberto Ziemann
246 - Sem Nome
247 - Sem Nome
248 _ Sem Nome
'249 _ Sem Nome
250 � Sem Nome
251 - Sem Nome
252 - Sem' Nome
253 - Sem Nome
254

.

- Sem Nome
255 _ Sem Nome
256 - Sem Nome
257 - Sem Nome
258 - Sem Nome
259 - Sem Nome

57 ,.....;. Padre Horácle
58 - Erich Doubrawa
59 - Irmão Leandro
80 _ Sem Nome
84 - JoãoDoubrawa
85 - Chile
88 _ Henrique Marquardt
89 - Sem Nome
90 - Francisco Todt
91 _: Botrvia
92 - Rio e·rande do Sul
93 ---" Santa Cat,rlna
95 - Paraná,
96 - São Paulo
97 _ Rio de Janeiro
98 - Guanabara
99 - Espírlto Santo
100 _ Minas Gerais
102 - Goiás
103 _:_ Leno 'Nlcoluzzl .

104 .- João Bertoli
. 1 oe -- Ceará
108 - Amazonas
109 - Acre
110 - Bahia .

112 - Domingos Rosa
113 - Alagoas
118 - Araquari
119 _ Ollvlo Domlnqos Brugnago
121 _ Martin Stahl
123 � Guaramirim
124 - Euzébio Depouy
125 - Brusque

'

126 _: Domingos Demarchl
127 -:- Gaspar
128 - Pomerode
129 -:- Frederico Curt Alberto Vas�1
130 - Arthur. Henschel - Píonelro
131 - João Franzner ..- Pioneir.o .

142 _ Emilio Piazerà
143 - Daniel Rumpel
144 - Carlos May
145 _ Carlos Blanck
146 _ Major Julio Ferreira
148 _ Sem Nome .......

e:

150 .- Fritz Bartel
151 - Affonso Bartel
154 _ Ernesto Emili.o Horst
158 _ Hermann Schulz
159 _ Carlos Fritz Vogel.
161 _ Guilherme Kopmann - Plonelro
164 .----, São Bento do Sul
165 _ João Kleln
166 - Marisol
167 ,- Friedrich· Wilhelm Sonnenhehl
.170 _ Otto Schneider
171 - Sem Nome
172 _ Sem Nome
177 - José Menegotti
181 _ Marinà Frutuoso - Professora
88 _ Sem Nome
189 - Sem Nome
199 - Sem Nome
202 _ lsldoro Pedri - Pioneiro
215 - Sem Nome
286 - Sem Nome
4 - Presidente Epitácio Pessoa da pro

priedade da Ind. de Artefatos de
Madeira Neves S/A. até seu final.

8 - João danuárlo Ayroso da preprleda
de da Firma Marcatto' S/A. até a

propriedade do Sr. Angelo Spézla.
3S ...:... José Emmendoerfer da propriedade

do Sr. Elisaldo Leutprecht I até seu

final.
37 - João Planincheck da rua 61 -'Ex.

pedicionário Antonio Carlos Ferreira
até o seu final.

60 -, Joaquim Francisco de Paula da pas
sagem de nlvel da RFFSA até seu

final.
61 -- Expedicionário AntoniO Carlos Fer"

reira do final do calçamento até seu

final .

120 ..- Guilherme Cristiano Wackerhagen
da rua 128 - Sem Nome até o seu

final,
162 _ Dona Antonia da flua 156 - Leepol- (Continua. na Pág. 7)

\
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260 .:.:_ Sem Nome
262 _ Sem Nome
263 _ Sem Nome
264 _ Julius Verch
Z65 ...:....:. S�fri Nom��r' c,

266 _ Sem Nome
267 _ José Alves Perelra
268 _ Senf'Nome ,. '". ,-

269 _ SerH Nome'� I

270 _ Sem Nome' ','
_, ,.

271 .- Sem Nome .

272 � Sem INomé���·�� .. ''\ ... ,

273
r ___;

I
Sem Nome •

r,

274 _ Sem Nome
275 _ Sem Nome
276":':' Sem-Norne": ,;":u,,
278 _ Sem Norne ' ,..,.� I::f ,!< I •

279 _ Sem' Nome'
..

280 _ 'Sem Nome I

281' _ Sem Nome
282';_' Sem Nome'
283 _ �rmãos' Marista�'
284 _ Atduirio 'Pradl " I.

.285 ---,. 'Sem Nbmé
.. ,

287 _ Sem Nome
288 _ Sem Nome
289 - Sem Nome ; Jt' -i

290 _ Sem
J

l"Jomé
291 _;; Sem Nome'
292 _; Sem Ndrlu:i .Ór r J

293 .

...!-. Sim Norne I,

294 _ Sem Nome""i "r
295 _ Sem Nome
296 � S'ehi 'Nome . r � ,

297 ...:_ Sem Nome
298 _ Sem Nome ".1), (.

299 _ Sem Nome
300 _ Sem Nome I •

301 _ Sem Nome
"...... " " , .".'

302 _ Sem Nom'e.'
':. ,... ,

304 .- Sem, N'ome
. It.,

305 _ Sem Nome
306 _ Sem Nome
307 _ Sem Nome
308 _ Sem Nomé
309 �.Sem Nome
3Ú) _ Sem Nome
311 _ Sem Nome'
312 _ Sem Nome
313 _ Sem .. Nome
314 .- Sem Nome
315 - Sem Nome"
316' - Sem Nom�
317 - Sem Nome
318 - Sem Nome
319 _ Sem Nome· .,

8 ---- João'�ailUár;i�. �yro�o- da ··prop�i�.da�

de dó' si:. Angêlo Spé:Zh:(até seu fi
lial.
LO,TEAMENTOS
28 CLASSE:'
Loteamento Puli e Loteamento' Jar
dtrn Marec88t II.

. 38 CLASSÉ:
.

Loteamento Ziemann
48 C ".
I:;ote p. N, S . Aparecida, Lotea-
mento rdlm Panorama, Loteamen·
to Água 'Verde, Loteamento Schroe
der Loteamento Karsten, Loteamen
to 'Maba, Loteamento Vila Pltanqul..
LoteafAênto Vila Ribeiro, Loteamento I

Dalmar Exp , Imobiliáriâ, Loteamen
to Dl!Iwe, Loteamento Pereira e Lo
teamento Jardim São Luiz.

.
58 .CLASSE:
Loteamento Villa Amizade, . ';

LOCALIDADE BARRA DO RIO' CER·
RO
� CLASSE·
RUAS:

4 _ Angelo Rubini
5 _ Padre Aluisio Boeing.

48 ,CLASSE I
,

RUAS: ,

37 _ em Nome
38.- Sem Nome
39 ___; Marcos Valdir Girola
40 _

.

Sem. Nome
41 _ Sem Nome
42 - Sem Nome
43 - Sem Nome

58 CLASSE.
RUASz .

1 _ Pastor Albert Schneider
.2 - Bertha Waege,
3 - HoráciO Rubini .

6 _ Fe.lici.ano BortoHni
7 _ Sem Nome
8 _ Sem Nome
9 - Sem Nome
10 _ Domingos Vieira
11 '- Sem Nome
12 _ Sem. Nome
13 - Frida Piske Krueger
14 _ Sem Nome
15 ....,... Sem iNome
16 _ Magdalena Schneider,

.

: 17 .- BotafQgo .

18 _ Sem Nome'
19 - Sem Nome'

, 20 - Luiz Satler
21 - Sem Nome

.

22 _ Sem Nome

23 ,-::- Sem Nome
2� --;- Sem Nome
.25 ._ Sem Nome
26 -- Sem Nome
27 _ Sem Nome
28 _' SenP Nome
29 _ Sem Nome
30 - Ser+ Nome
,31, _ Se� 'Nome
32 _ Serri Nome
33 '"'"7 Abramo Pradi
34 _ Sem Nome
35 _ Sem Nome
36 .- Seni Nome
44 � Sem Nome

. ,45 _ Sem Nome
, 46 � Sem Nome

.

. 47 _ Sem Nome
LOTEAMENTOS
48 CLASSE:
Loteamento Jardim da Barra, Lo·
teamento Buzzarello.
58 CLASSE:

" Loteamento Weege .

" '.

LOCALIDADE DE NEREU. < RAMO'S·
48 CLASSE: . . .'" ��. :,;l"

RUAS: .' -., 'i

1 _ Luiz Sarti - Pioneiro ''c, r-fl-,IJ .•�
2 ._ João Ropelatto -- Piqneir9,;:, .f'fI �
20 _ -Jullo Tis$!.7 ?:iqll.�r:Or�' r..;';;'7. F'il11fl(!ICiJ
22 -. Antonio Machado 7ii"Ii:U!l�KOr�

sa-CL,ASSE .
- � "':'104:· ��.' r ',n;;"""m$ !.ll!»

RU.i� . I,'
.

.', �,.;;.�"� �··"tiSli1·:.
3 ...!.... 'Arf8r Voltollnl ::r'";'_pipneiro ...
4 _ Sem Oll)�•. ' , x :i:"lf'U'"" tmsii

mJ!I

5 J---',,'AlfJin
.

Zà·MIieI.�t�VJt.�-, 6 :_·ltéf.Iri us �b'êjh,Jfiä.�_ 'r�' :anfl,
7 • .....%"Se'm orne".

"�I·I .. ,� � <�
8 =--.".' sem., 01"'ll1..

,f.'&1l!lllll rs d .!Irr :CID!

�10 ........i'1a4lJr ar� jrli·�MeYPo'" .

12,� 8.e!itI o
- '(JlIJliIII1I.oméB xx ..�,

.
14'�mSê;1l o�"

r.dImE2 ..�.

16 -...Qefni· go" r�ftM"lPerql�,
.

18 '�'lM1 orfr�"'1�IIII,jIl �......u. 16

,26' "':"1""
..� om'é&'J$R � •. .iiI fi; I $,
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TAB 15 L A ;iill
Valores venais para efeito do lançamento e cobrança do IMPOSTO SOBRE A' PROPPRIEDADE �RE-

QI.AL URe�NA. ,.� ...._>" � .......�._ .. �, __ •• _ .� ... �� .'H _

,; :, ;VALOR- POR M2· J:jE CONSTRpÇAO ",'

ANO DA

�UÇAO '" U�EI: " I ' , "� A���:R�A �
Até

.

1920' '" Cr$ 1. ,QOO,Q9 .

'

, ,<I , "Çr$, 2'.000,00 .

de 1921 a, 1950

lcr$
2.000,00

'};íl
C�$, 3.000,��".o. >. , �r� �l·qOO,O

de 1951 a 1960 Cr$·3.000,OO Cr$ 4.000,O??:1, il' I ,Rf�(�·qPJO,oo
ti Ide 196\ha 1970

•
Cr$ 4.000,00 *" Cr$ 6.@00,OO. i'" 1') ,". p�� �'íOOOIOO,

tde' 19n a 1980:: y, 1 ..... ;,', (lJ<$t5!.'QOo;Oo.',,;· '3 Cr$ 8.QOO,00
. Cr$ 5.000,00

",I �•• � �. ./
_ ....

�.e;�98',.!m di�te:.E�:: _�G":61ê1o()i;b«':<'·· Cr$ 10.000.00 '''>l . CrS 6.,900,00
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RapidiRti�s..._·._
Pomerode uma cidade em destaque
"Em Santa Catarina, uma cidade sem cri,

mes".
...

-. 1." .r
.. .

Esta foi a manchete que a revista "Veja"
n'o 689 destacou a nossa vizinha cidade: Aos 118

anos, Pomerode é urna cldade limpa, sem mendi·

gos, sem q,esemprego e sem assaltos, coisa pouco
comum em nossos dlas , Aqui vão os parabéns do
"Correio do Povo", ,à Pomerode. ., . , .

Frase da Semana:
"A liberdade de associação, a luta sindical

e a participação foram julgadas e a sociedade,
como um todo" sentiu-se frustrada-com o resllta

,
do" .. (bom Evaristo Arns, Cardeal. Arcebispo de

.

São Paulo sobre a condenação de Lula e. mals

dez dirigentes sindicais) .

I 'Como vai o nosso trânsito?
.

De acordo com as "previsões feitas no I

Congresso Brà'gfiéiro' de Auto-êscolas, realizado

em Curitiba em 1982 ocorrerão ntf Brasil 23 mil

mortes fi'1�b mil 'casos de invalidez pe'rmanente,
. � càúsados' por ,�Gi.delJtes de trânsito. .0 Congresso
teve a partiblpaçãb de 300 estabelecimentos do

.

. gêÍ1éro.' (Col_aljoração de Pauli(:s"Rob'érto Arenhart) .

'. t

,.,t.j .-.:.I:;.:::SãO·,i,:b:lJíS ofe'r.·abe
<'.

i , _.'" �.'i.", r.-'," ,".. �.'(·,,"'c'�··u·· rso d·e·.. ;',
.

'o! l�,"'''Ú ...JT �., -.'

TI,i:.h: Í"" '.',
"

•
'

,.{,��JE?tr,omecâO.tca
��'tti..1:!'.i�}) .'"'o\IfhA·��\� dv-' ,..,Ii�P·l" ,'" �. . '. :,,', t: t-

•• ' .. -; I' !. r . I .:
I'

A r�a,,*ir.:·:do· próximo ano letivo, o ,Goi,égio
hãin9ãQ��.coJA��k,ª�disposiÇão o seu quarto curso

de 20 grau.- q� "elE}�romecãnica, que oferece ini

cialmente 50 vagas, 'a exemplo ,d�. 'Contabilidade,
.

admlalsteaçãe r.{190l e :�I;se� ,q\-l�miG8S (100).

;Mi)"�dlIQ\Q�J!lrª._aulas teóricas e práticas, estas
a partir do�q se�fi�r�. de, �, .. em o,ficina
,
w.Gr.§N�_I�l�a junto 'ao estabe(ecim�nto. _
--

As matriculas para 1982, no São LUIS, serao

_dIà'IW'"� i.\1m1,l e�liij;:�,� dezembro.. .. ,

!. i' O"i�i;cr@ rjJ( PÃEF6IiTURA) MÚNiOJPAL '.DE JARAGUÁ')
DO SUL, tendo érri \/istà -âs festl;ls' natalinas e fim

de·ano, comuni�a, a�o� be!1;e.fi.Ci!l·(I�� p,elo� serviç�s_
,de ,·�"'EtJ:l:.tXO", <i1ue o referido serviço sel;á

ti5I:�ilk1.'M'�l1os"seguintes dias e horários:'
Dia 24.1�'��Das 71às 11 horas � somente re-

sidenc·iâi
.. '· - �'-�"'" .

.
-

'). ,'" �-1··· 1 '.�. �.'" - • • '-

�5,4t�b�1 ........ ·f'eria�o NaciQAaI ., '.'>,

Dia 26.12.81 _ Sábad,O""", selli '�x���� : ".',

Dia 27.12.81 - ,Domingq r-_sem�expediente\
Dia·2ail4.a"l81 ..� E,xpeqi,ß.flifie ·Q,q,tr!llaL ...� .X

�Di..·J29,�1'2.,81�,-.\Expe�i�.lJtp narwal' .

Di 30.12.81 -,. ..Expe�iEil�e,;fl9I'.mal:: 's:::-�;'c .��:

Dia 31.12.81 - Das hàs '11 horas - s�P1�nt�,·re .

sidencial .

.

Dia.1� ..ºJ"18a,,'l""':'t F,�iadQ Nacional
•

. f!'i;�!P<��:",()2� O� 182 �: Sába.�o -:- se!11 ,expedi�!1te
Ola 03.01 .82, 'j7."t;!:?p.ml"go ,_ sem expedtente
Dia 04.01.82 - Expediente normal .

Face ao expostq, pe:det18 colahQt,ação<de to�
_ . " dos. QS . ..cQ"tr.ibJ.dnte.s p!lra colaborarem com a m(j'-
: ,�dida adotada, pela j municipalidade, .comunicando,
':. ��.s,�il]l, ,q�EtQ.;:H�o de resfduos industriais, co

; , ,,�W�JtJ,�il%,,:d.,e,.Ç�p-i.nfl�ão.e l.imP.e.z�.

.}�.er�? r.e.
colhidos

somente até o dJa 1!�.,,1,a�'�'ll�!1·5, ..uN. <� '''N', .

Jaraguá do
..�ul,; ?�"çt���px!t-m�(9 ;�EtJ���·

� / :, ;: ,;. '" � ..JfctdR �BAUER .,"

.'. '. Prefeito Munlcip,ál,�;- �:; ;",_i:
'·"·�Y1\:�'H,,�;·�-::I ... -�·:,'; �

'. ,

.,"'� ..,1_·

!.c-1-:'
...

,���1,!'....!�;\.,�:·"�\i�..• ,.,�.,",�I<..,II\,,l � , .,� ,.�;." .. �.::t-,);":��
ESTADO DE �AI'I�A. CATARI��,,:,,< �'", :,:

"

.... '"
'

PREFEITURA'MUNI'CIPÄL DE JARAGUÁ DO (SUL'
{

. " ... ,

.. - , '·_· .. ·UI' .... _ ......... � .II' ..._' I ,,J./�., _ "I<\:>'��" ,....

LEI N.o' ,842/.81 .

"�. Altera o.;peree�:.:"'�:·�....,�' M..

20, da Lei N.o 705/78 de 14 de fevereiio:
� �, � t: .:t-;t:: 1'� 4��8 +

��I ,�,� ��'� �,:.�.' .'r .\l ,�:�.', .. !,: \J:�' .�& ,.,.,r._ .

�

J;....{ �'/):J,� -fYo-"H:íi 'q�.\�I;�' ·10�·tl--,r� \."- ��f\1 %n t:f} t ".�fL':: if1;,*� ....� "

'. J, .�\li''iVfC�OR ,BAtJiRp;;?r'éfei'to Municr�l)de 'J.a •

.. i,r�guâi.. do'''5ul�j�§t� dei'ISSIlUicCafti,.h;ã;.;!Ro· !Jso
'lê, 'êxernft}i&1f�!'Sü8s�'8tritiíi1iÇ6esa�' �,'�( ;',':;(':Y' �

, 1 ;.-' ;:F"3Z3s�bel1 "iI1''tOtitnreosilhsbitàmtes\de.Jite Mo·:

nicrpio que a Câmara. de Vereadl)res:�âp'rovou "e'
ele, saAGiQqa�,a $89Uia,t,e... l.�L: .

Art. 10'� Fic·a· reduzido o percentual de,
50% (Cinqüenta por cento) para 25% (Vinte ie'
ctn�' jl}órç;ceÍ1to1;r�ferati\lo;;ã�st1ö�ãf) anual em"

. favor do Sindicato dos Trabalhaddr�s �R'orais tle··
Jaraguá do Sul, seguFldo prevê o Art. 20, da L�i

{" "N8-'\705�,nde"11t4oöe Lfe�.Ntiíl9»·49718i-";''': .H .Y,
..

Art. 20 - 'Esta Lei entrará em vigor no dia.
10 de 'janeiró' de'1982:'permanecendó ém vigor as
demais disposições. ' .' ..

.PAu\CW>I.DA .PREFE�TURA·MUNIC1PAL' dé .

Jaraguâ 'do' Súl, jao�(30 diäs dö inês: de novembro
de 1981.

,.1> !�i!�VrCTOfl"i8AUêIl i'li);�,. 11·

Prefeito Municipal
�,.� •

I 4.; preselilte., Lei, fo.i1 reg.istr�da e publicada
nesta'Diretoria de Expediente, Educação e Assis
nrencia !Sôt1:a:1 j'l <ãós, 80r'diä-si'do'mes':de' novembro'
de 1981.

.'.. ; ;-.

ASTRIT. K, SCHMAUCH'
Diretora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Começou ontem à noite, em Blumenau, jún
to a Proeb, prolongando-se até domingal o Cam-

< peonato Estadual de Futebol de Salão/1981, cate
goria infantil. Jaraguá do Sul também está parti
cipando, com a Weg integrando o Grupo A, ao lado
do IBlumenau, Moitas (�uporanga) e Cruzeiro (Cu·
ritibanos), e, a Jarita no Grupo O, Juntamente com,

o Vera Cruz (Jolnvllle), Pal'tneiras (Criclúma) e

Colegial (Florianópolis). Os jogos foram 'iniciados
logo após a solenidade de abertura. A Weg fez o

jogo de fundo, às 21 h30, com o Blumenau. Hoje,
.as representantes jaraguaenses têm dlfloels com

promissos: 8 horas - Jarlta x Vera Cruz, 10h40
- Weg x Cruzeiro, 16h40 - Jarita x Palmeiras,
17h20 -:- We9 x Moitas e' às 21 h40 - Jarlta x

Colegial. Campeão e vice de cada, Gt\.IpG . come

çam a decldlr o título a pattir das horas de do-
o ····mingo.

'

• FOi realizado no último final de semana, na

Capital do Estado, o Campeonato Estadual Esco
lar de Atletismo, com a parttctpação de rnals de
300 atletas, na pista da Universidade Federal de
Santa Catárlna. _A 19a. UORE, de Jaraguá do
Sul, ficou em segundo lugar no naipe feminino,
suplantada apenas por Florianópolis e seguida por
Blumenau e São Miguel, do Oeste. No masculino:
.Florlanôpolls, Concórdia, Blurnenau e Lages fo
ram os �Iassiflcados, pela ordem.

,

Numa promoçAo das Lojas Hermes Mace
do, Bicicletas Calól e do nosso co-írmão Gazeta
de Jaraguá, serão realizadas amanhã, dia' 6, no

circuito que compreende as ruas Domingos .da
Nova, Reinaldo Rau, Exped. Cabo Harry Hadlich
e Procópio Gomes de Oliveira, duas provas cl
cllstlcas. A primeira, às 8h30,. categoria .passeio

.

e, posteriormente, prova livre, esta com a parti
cipação de pedalistas da CME de Pomerode, Ar
weg, Tupy e Tigre, estas de Jolnvllle, As Inscri
ções, gratuitas, poderão ser feitas na Hermes Ma
cedo e como prêrnlos serão conferidos aos par
ticipantes, duas bicicletas, troféus 'e medalhas.

'.

Deve Ocorter em breve a Inauguração da
quadra de futebol de salão dá Sociedade de Des
portos Acaraf, recentementç conclufda, inclusive
com a marcação e tela protstora. O que falta ain
da é apenas a construÇão, dos vestiários.

Foi encerrado terÇa-f,eira à noite, no .Bae
pendi, o primeiro turno do V Torneio Primavera
do Centro Cfvico Estudantil do Colégio São Lufs,
que reÚne garotos até 17 anos. Derrotando o

Baependi por 3 a O, a Mirtes credencioú-se a dis
putar o tftulo do torneio que já neste sábado ini
cia o returno, entre Mirtes x Jl:Jventus e Baepen
di x Bangu.

P.elo Campeonato Estadual de Júnior, o

Grêmio Esportivo Juventus, que no returno havia
derrotado o Joinville, 1 a O, perdendo' posterior
mente para o Seleto, em Guaramirim, por 2 a 1,
voltou às pazes com a vitória, vencendo no sába- .

do passado ao Mafra Atlético Clube, no Estádio.
João Marcatto, 2 a 1, com gols de Ico e Nei, des
contando Wilson à equipe .visitante. O árbitro foi
Alberto Taranto e o Juventus jogou e venceu com

Hélio; Marinho, Nilton, Binda e Gilberto; Maurrcio,
Nei e Célio; Ainarildo, 'co e Marquinhos.

Está prog",,:!mado para os dias 12 e 13 pró
ximos, o festival esportivo do JUVientus no Está·
dia João Marcatto. Mais de duas dezenas 'de
equipes já confirmaram participação.

.
Já em sua fase final;.' a Olimpfada Interna

Marcatto teve competições no dia 28, de canastra
e tria, masculino ,e' feminino. A cOl11lpetição deste
sábado será general, em duplas.

Não vai sair os campeo�atos de futebol de
salão no próximo ano. A afirmação foi feita quar
ta-feira pelo Presidente da Liga Jaraguaense da I

Futebol de Salão, Alcione de Simas, ao criticar a
falta de apoio da muniCipalidade que não'concedeu
nenhuma verba a entidade este ano" no que con

siderou muito estranho, uma vez que, segufldo
Alcione, a Liga somente recebeu recursos quan
do president� Valéria da Costa. ,EI,e igualmente
Ié1ITIentou que sendo uma Liga organizada e a úni
ca que promove um campeonato especrfico, de
um< esporte muito difundido e praticado, não te
nha merecido o apoio do poder público municipal,
para poder fazer frente as dificuldades fim;lnceiras

.

para se manter.
'

Com a participação extraordinária do pú
blico, foi inaugurado o ,Motódromo Getúlio Bar
reto da Silva, em Jaraguá do Sul, com milhares
de pessoas prestigiando as' provas de velocidade,
,quando da inauguração da pista, dia 22, bem Gomo

as provas de cros!, no último domingo. Nas pro
vas de cross, tanto na 125 como na 250 Cilindra
das, as claSSificações e os co�petildores . não
foram alteradas: 10) Amilton Ximenez (Curitiba),
20) José Luiz (Curitiba), 3°) Volney Zonta (Jara
guá do Sul) e 4°) dosé Felipi (Fpolis).

O governador Jorge Bornhausen aprovou li·
beração de recursos à várias prefeituras � enti

da�es esportivas, verbas que serão aplicadas na
, infra�§trutura de cada municfpio, destinadas ao

espor:_te,�'9mador. No Vale do Itapocu, Guaramirim
, foi, bénf:}ficiado com CrS 500 mil.

'

'OdlltilDgos fundai Slb�ccã8 da AIOSe
,T�ndo COmo objetivo pri
mordial congregar 0$ protts
sionaiS da microrregião,
dando-Ihes apoio e orienta

çlo e promovendo o desen
volvimento maís din,Amico de
suas atividades, tanto no

campo particular como no da
extensão da assilttêncla so

cial, foi fundada em Jaraguá
do Sul ti Subsecçlo Regiona!'
da ASSOciação Brasileira de

Odontologia/Santa Catarina.
Essa subsecção da ABOSC
existia provisoriamente des
de junho de 1984, porém, so
mente no dia ,02 de outubro

deste ano, durante a 12.a

Jornada Catarinense de O

dontologia, realizada ein La

g88, é que foi homologado o
,

funciónamento legat da enti

dade.

Na semana passada, (JS 0-

dont610gos reunidos, 'forme
ram a primeira diretoria:
Presidente - Alfredo Guen

ther, Vlcé",Presidente ,_ Jo
s� de Assis Pereira, 1·0 Sn

,cretário -'-- Guido Fernando

Fischer, 2.a Secretária, -

Nldia Heinecke Campos, ,o
,

Tesoureiro - Guldo Ga"cho,
, 2.0 Te,Soureiro - Carlos

Emmendoerfer, Orador -

OrlandO Bernardino da Silva,
OonseJho Fiscal - Osn:
Cubas ,D'Aquino e Gerson

Boaventura Ferreira, Depar
tamento EsportJivo - Ivo

Kaufmann, Departamento So

cial - Luiz Fernando Branco
e Departamento Cientifico-
José de Assis Pereira. Essa

diretoria reunir-se-a mensal

mente na Associação Comer

ciai e Industrial, entidade a

qual Irá se ·flllar.

A Subsecçlo Regional da

ABOSC deve ser implantada
oficlatmente em março de
82. Ela deverá reentr em torr
no de 25 profissionais de to

do o Vale do Itapocu.
O presidente da nova as

sociação, Alfredo Guentfler,
declarou à imprensa que um

dos primeiros passos será o

gestionamento junto às au

toridades, para que a água

...,

Concluintes dos
.J

'

Co pra, venda e administração f:le imóveis é com à IMOBILlÁFUA ME
NEGOTTI LTDA, competência indiscutfvel no ramo imobiliário.

cursos

populares recebem

certificados, '

d1strlbufda no município pelo
SAMAE. volte a ser "uor'"
da, conforme ocorria anos

atrás, uma vez que o tluor é

um agente protetor, que com

bate as bactérias causadoras
d cárie dentária.

i

/Guenther referiu-se sobre
as cllnleas populares que
'exploram e comercl8liàfn ;)

ser humano, fugindo nteira

mente a ética profis' onal.
Afirmou que não é centra os

preços (abaixo do cobrado

pelos demais dentistas' po
rém, ressalvou as conse

quências futuras que poderão
advir onde o ba/rato pode sair

caro. Reconheceu que a pro
cura a essas clinicas popula
res � consequência da Pió.
pria situação sõclo-econömr
ca.

Os serviços dentários se

rão tabelados pela Associa

ção para morallzaçêo da
classe fat9 que virá favore
cer a própria comunidad«,
asseverou 'Guenther.

Imobiliária

A Agência do Serviço Social
da Indústria de Jaragué do Sul,
desenvolveu no dia 27 seu pro
grama de encerarmento c:om an-

.

trega de c�rtificado'i.
No perfodo da tarde, I.l encer

ramento das, atividades dos Clu
be de Mies e Grupo de Jovens,
com aferição de certificadc,s 'e
abe a da expos'ição dos tra

balhos realizados durante o ano

e; à noite, entrega dos certifi

ca�os às col'lcluintes dos cursos

de corte e costura, crochê, e

ducação alimentar e tricô.
Foram 118 as concluinres dos

cursos populares e p'!ra· o oró

ximo no, as inscrições já se

encontram abertas junto à Agên
cia.

Ainda durante o ato, mlJit�

prestigiado e com o público to-

Luiz Durieux -Sobrinho, Deodaw

Maggi e esposa, diretor da Wi

ma e p'residente da ASSOCiação
Comercial e Industrial de Gua

ramii'im, Werner Schuster, Dire
tor Administrativo e Financeiro

da Marisol e o jornalista Flávio

,José Brugnago, do "Correio do
Povo".

I '

FUTEBOL DE SAUO

Foi encerrado na noite de 20

de novembro, o Campeonato Se

siano de Futebol de Salão/1'981,
com a decisão acon1lecendo na

Associaç'ão Recreativa Weg. Na

preliminar, Gneipel 1 x 3 Cyrus
e, na partida seguinte, Weg 2xO

lIiIarcatto, com a Weg ganhando
o trfulo da temporada, ficando

o público compareceu maciçamente ao SESI.

Após já ter sido lallreado com

várias insfgnias, rfentre elas a

Oe Comendador a, posterior:-
'mente, de Grão'Mestre pela
O,:Jberana Ordem da' Solidarieda
de de Sio Paulo, o orquid6fi1o
AlVim Seidel, de Corúné, foi ho
menag_eado no dia 24 de novem-

bro. pela Oãmara Brasileira de OPORTUNI,SMO
Pesquisa e Integraçl.J Sncial. a- Segundo expressão de uma das rnals répresen
companhado de su'! -esposa Hel-

.

tati'vas raposas que compõem o mundo poUtico bras
la Fuck Seidel. A sol� IIdad6 te-' leirp, a sabedoria de quem se dedica à atividade pot
ve lugar no Graciosa ,Country fica está em saber viver a sua hora.
S:lub,. de Curitiba, l" o "Prêmio Viver sabiamente O' momento não quer dize
Ir.tegração" outorgado à várias mistificar -a prÓpria consciênCia do fato polltico ao s

pt;lrsonalidad,es que prestaram bor das conveniências oéasionais, que a isso se ch
relevantes serviços em prol Cia ma vulgarmente de OPORTUN'SMO. O importante é

ampli�ção do intércâmbio em� capaCidade de perceber a adequar' as horas certas e a

presarijll, politico, cultural e S(.- atitudes procedentes.' ,

,c.al do pars, destacando-se d�1r1. Quem não tern a sapiência ne.cessária, ,
acab

t're elas os governadores Ney por se mostrar inconsequente, inábil, e até irrespo
Bó8Q8 e Jorge Bornhauser., J'Jão sável, na medida em que coloca em risco a sobrevi
Mansur e Moacir Bertoli, He- vência das conquistas obtidas paci�ntem:ente.
liantho G. Camargo � Dt. Ivo � O caso recente da impetuosidade oposicionis-
Seil, Jayme 'Can�t Jr, Francisco ta, que desaguou no inesperado "pacote" eleitoral.
de ,Assis Cordeiro, Jaime, Ler- Derrotado no episódio das sublegendas às elei·

ner, além de senadore!!, depJ- . ções d� governadores e no projeto da Previdência So

t�dos estaduais- 3 federais, se- cial, O Governo recuou. Foi o quanto bastou oara as

cretários de Estado dos Gover- oposições considerarem-se aptas para fazer impor tu·

nos do Paraná e Santa Catarin�. do O quanto bem entendessem. Ledo engano. Cutuca-

Seld�1 foi Inclufd:> para rece- do com vara curta, o "leão" resolveu mostrar sua for'

I er a láurea pelos selviçoS'I'res Ça e deu no que deu.

tados à nosa Flora Ep'fita, cia À Oposição, reßta O consolo - inútil consolo ....

qual é conhecedor profundo. O de saber que lutou para conseguir seus objetivos. Mas

'Deputado NeJson Man·hez.ln. lutou uma iuta, precipitada que, no fim, de nada adia0'

Presiden1le da Cãm�1'l Federâl tau.

foi o conferencist'l.ofi::ial.
NA MOSCA
Frase do General Golbery do Couto e Silva:
- Em poHtica, a força é a imagem reBetida do

poder .. Pode-se ter·poder e, sem sua imagefll, não se

ter a força correspondente. Pode também ocorrer o

contrário:. hav,er a imagem e, portanto, a força, sem

que, haja opoder.
, Aplica-se como uma luva às mãos da Oposiçãol

:brasileira. (Transcrito de O Estado --.29.11.81).

De, Corupá

BANDEIRANTISMO

O Movimenfu Bandeirante -

QistrjtQ. Edson O. Oechsler. de

Corupá, recentemen�e' fundalb.
integrado por 50 partic:ipantes,
realizou Ino dia 29 passado uma

campanha 'para angariação de,
fundos para aquisição de mate

riais ao Distrito. Foi feito UfO

pedágio, que rendeu Cr$ 37 mil.

O Movimento Bandeirante . de

Corupá rem na ;:>residência a

Sra, Helia Fuck Seidel.

Registro de firmas?

ORGANIZAÇAO CONTABIL

"A COMERCIAL" SIC �TDA;

Rua CeI. Procópio Gomes

de Oliveira" 290 (antigo Car-

tório 40 Registro de Imóveis

Mário Tavares).

mando literalmente o salão no- ii Marcatto em segundo lugar e

bre do SESI, ocorreu a cmlrega a 'Cyrus em terceiró.
de titulo e medalha de Operárjo
Padrão de Empresa e OperárJo

Foram entregues na ocasião

Padrão Municipal/1981 a Joa-
troféus e medalhas e dentre as

quim Bento Pedrotti, da Mar- presenças de destaque, o Supe:
catto; Hilário Kreis, da CElESC;

rintendente do SESI José Zen, o

Rudolfo Debatin, da Marisol; AI-, '

Coordenador da Divisão Admi

fredo João Coelho, as Indús-
nistrativa Dr. Laércio Knihs, os

trias Reunidas e, a aimundo
diretores da Weg, G�raldo

Ruon, da Energe. As empresas Werninghaus e Vicente Donini,

receberam igualmente diploma
dentre outros ,de.sportistas. Zen

de participação. '

enalteceu o serviço de esporte
de Jaràguá do Sul, que promove

Alé'm das concluintes, profes- ,
uma autêntica confraternização

sora�, encarregados dos seto- tanto é que, no deco.rrer d,este
res de pessoal das empresas e ano, nenhuma ocorrência disci
dos operários padrão, prestigia- plinar ocorreu.

ram o ato o diretor do SENAI,

" ,

Temos a disposl9io salas e apartamentos para alugar e terrenos para venda.

MelqoHi jUda.

;v,'.;;;;'
"=- .. ..,.""'��.��-=.- ",.�:mt��.

Garantja e segurança para o seu inycstimento.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 855 - Ediflcio Menegotti, 1.0 andar

Sala 104.

Vinte milhões
"

e crianç· 8
ficaram sem escola este ano

Cerca de 20 �i1hões de 'crianças brasileiras, d
quatro a 14 anos de Idade ficaram .sem escolas ne

ano. A afirmação é do- SecretArio de 10 e 20 Graua d
'Ministério da Educação e ,Cultur$, Antônio de Alb
querque Souzá Filho que diante desees números ati
mou que o MI!C terá como prioridade em 82 a expa
são de oportunidade escolar básica e a melhoria
qualidade de ensino, destinando para tanto uma verb
de Cr$ 3 buhões e 800 milhões.

O Secretário do MISe esteve na Secretaria d
Educação, com o Secretário Antero Nercollni e todos
os diretores de unidades de ensino do Estado para d
monstração do quadro de persp8ctivas do ensino par
o próximo ano em Santa Catarina.

.

,

AntOnio Albuquerque diz que a maior preocup
ção do MEG é atualmente a educação pré-escolar. Da
10 milhões de crianças do Pale, de quatro a seis <ino

de idade, somente um milhão e' trezentas mil são ate
didas. Os oito mUh6es, restantes são justamente
crianças de famrtlas de renda baixa que não têm ace
so à escola. Ressaltou que u� problema é' que ne

sa idade se dá o desenvolvimento maior do céreb
e a falta de escola tomá-se um problema duplament
grave". Existem no Pars 23 milhões de crlanças
faixa êtária dá sete a 14 anos. Desses, segundo o s

oretárlo do. MEC, sete milhões não são atendidos.
Quanto a parte de melhoria da qualidade do en

sino, Antônio Albuquerque afirmou que é uma necesst
dade urgente já que as estatfsticas mostram que
grande maioria não termina, nem o 1° Grau. Mostro
que' de cada 100 alunos do 1° Grau, mais de 50% r

pete o ano, 47% conclui a 4a. sérte, 17% concluí
�a. série, 9% concluí o 20 grau e apenas 6% entra R

Universidade. Neste quadro, afirmou que acima de 1
anos existem mais de 5 ml)hões de pessoas sem e

dar. .

De acordo com o Secretário, ..

� MEC pretend
minorar o problema, no próximo ano destinando mai

\

verbas (pagando melhor os professores) e dando pri
ridade para o ensino pré-escolar". Ele diz que o Mi
nistério ainda não tem um quadro formado de pers
pecttva da educação em Santa Catarina para 82, d
vendo para isso realizar reuniões com técnicos ca

rinenses para fazer uma avaliação, das necessidade
do próximo ano.

Coisas da política...

..... ,',' .' =l'

AUREA MULLER GRUBBA
Tabeli.ã. Qesignadli' e Oficial do Registro. de

Protestos. .

E-DITAL

Pelo presente edital de citação pedimos aos'
,

senhores ab�ixo relacionados" que compareçam
em nosso CartóriO para tratarem de assuntos de
seus �teress�s: Aldo Buz�i Rodovia SC 301-Casa
S11-Nesta - Dionizip Kaulling Filho .;_ R. Pr�s.
Epitáçio Pessoa - Nesta -- Erico João' Lima·
R. 290 - "sem nome' nO .05 - Nesta' - Guilow
e Cia. Ltda.-- Rio da Luz I - Neste - Hartwig
,Schroeder,- ,R. Rio Cerro s. nO - Neste IIson
de Barros -, Aguas Claras, Ilha dá Figueira -
Nesta -. Jarbas Nazario Rua Ne�eu Ramos s/nP
- Neste - Marlene Bona Stoinski - Av .• Mal)
Deodoro, s/rP - Nesta .-- Nelson Hintz - R.

Jorge Czerniewicz, 1040 - Nesta - Nelson Tr!
bes s- Rod. SC Km. 4 - R. Joinville - Nesta
- Odinir Klein - R� Thomaz Francisco de Góes,
56 - Nesta .-- Waltrude Behling Streit"":' Rua:
Braço do Sul, s/no - Nesta.

ADALZIRA PIAZERA DE AZEVEDO - Oficial Maior

Neste nat.al dê um presente que lembre o

ano inteiro. Faça uma assinatura do CORREIO DQ...
POVO e ofereça a seu ente querido. {!lU

Assinatura para Jaraguâ do Sul - CrS 800:
Outras cidades,.-- Cr$ 1 . ooo,oq� E$,�e:va para' o
'CORREIO DO POVO - Rua CeI.· Procópio Go
mes de Oliveira 290 ou ligue pa'ra 12-0091.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




